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PANDUAN IDIOT UNTUK BLOGER PEMULA (1) 

Kata Pengantar 

Ada banyak panduan ngeblog yang tersebar di internet. Tapi itu terlalu sulit dipahami oleh bloger 
pemula. Saya mengerti hal itu karena saya pernah merasa demikian. Berkunjung dari blog satu ke 
blog lainnya dan berakhir dengan kebingungan “Tips dan tutorial mana yang benar?” 

Satu hal yang pasti adalah semua bloger punya strategi dan pengalaman masing-masing. Dan dalam 
penerapannya, tips dan tutorial manapun akan bekerja dengan baik jika diaplikasikan dengan hati-
hati dan teliti. Hanya ada satu hal yang harus Anda pahami : Semua blog punya karakteristik yang 
berbeda. 

Itu berarti Anda harus membaca dengan hati-hati dan memastikan bahwa tutorial yang Anda pelajari 
sesuai dengan blog yang Anda kelola. Jika tidak, maka Anda tidak akan pernah menemukan tutorial 
yang cocok. 

Oleh karena itu, sebelum Anda menginvestasikan waktu untuk membaca e-book Panduan Idiot 
untuk Bloger Pemula ini, saya ingin memperingatkan Anda bahwa tutorial di dalamnya sangat 
sederhana karena ditujukan untuk bloger-bloger baru yang tidak tahu apapun tentang blog. 

Jadi, seandainya Anda sudah lama ngeblog dan punya segudang pengalaman, saya berani bertaruh 
Anda akan menertawakan apa yang saya sampaikan. Anda bisa berhenti membaca saat ini juga 
karena saya tidak sedang menodongkan pistol kepada Anda agar Anda membaca e-book pertama 
saya. 

Mengapa Berjudul “Panduan Idiot”? 
 

Dalam 2 tahun terakhir saya telah mendownload berbagai macam e-book tentang ngeblog. 
Mayoritas ditulis oleh bloger-bloger profesioanal dan isinya sangat luar biasa. 

Jujur saja, ini pertama kalinya saya menyusun e-book dan saya merasa tidak percaya diri. Karena 
buku ini merupakan manifesto bloger amatir, saya takut apa yang Anda peroleh di e-book ini tidak 
sesuai dengan ekpektasi Anda. 

Itulah mengapa saya memilih judul dengan hati-hati agar sesuai dengan konten di dalamnya. 
Panduan Idiot merupakan tutorial yang saya gunakan untuk membangun blog shiq4.wordpress.com 
selama 24 bulan pertama. 

Jadi, jangan heran jika panduan di dalamnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh bloger profesional 
lainnya. Tapi saya menjanjikan satu hal : Anda akan memahami apa yang saya sampaikan dengan 
mudah. Bahkan jika Anda tidak tahu apapun tentang dunia blog. 
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4 Hal yang Harus Anda Ketahui Sebelum Mulai Ngeblog 
 

Saya menganggap serius kegiatan ngeblog. Dan ngeblog bukanlah sesuatu yang mudah bagi saya. 
Apabila Anda ingin membangun blog, sebaiknya Anda memperhatikan 4 hal berikut ini agar tidak 
mengalami kegagalan di masa depan : 

1. Ngeblog Itu Tentang Menulis 
 

Menjadi bloger itu sama halnya berkomitmen menjadi penulis. Tidak ada hari tanpa menulis. Karena 
jika Anda berhenti menulis dalam jangka waktu lama, maka blog Anda akan ditinggalkan oleh 
pembaca.  

Apabila Anda belum punya pengalaman menulis atau tidak mengetahui apapun tentang dunia 
kepenulisan, itu bukan masalah besar. Selama ada niat sungguh-sungguh di dalam hati untuk 
mempelajarinya. 

Jadi, hal pertama yang harus Anda ingat adalah tidak akan ada blog sukses jika Anda malas menulis. 
Begitulah aturan di blogsphere. Semakin besar produktivitas Anda menulis konten-konten blog, 
pintu kesuksesan akan semakin terbuka. Itulah mengapa Anda harus belajar menulis konten secepat 
mungkin segera setelah blog pertama Anda tercipta. 

2. Ngeblog Itu Tentang Kesabaran 
 

Mungkin Anda pernah mendengar bahwa blog bisa menghasilkan uang dengan cepat. Itu benar. Blog 
yang ramai dan populer bisa menjadi mesin uang. Tapi untuk membuat blog yang populer 
membutuhkan kerja keras dan kesabaran. 

Anda harus terus menulis ketika blog masih sepi pengunjung. Anda harus terus menulis ketika Anda 
sedang tidak mood. Intinya, Anda harus terus konsisten memublikasikan konten-konten baru di blog 
Anda. 

Dulu sekali saya merasa pesimis dan mengatakan kepada diri sendiri bahwa Shiq4 tidak akan 
berkembang. Tapi saya tetap menulis dan menerbitkan konten. Perlahan-lahan pengunjung naik dari 
20 pengunjung/hari menjadi 50. Kemudian menjadi 100/ hari. Dan saat pembukaan e-book ini dirilis, 
April 2017, pengunjung Shiq4 bisa mencapai 400 pengunjung/ hari. 

Jadi, bersabarlah ketika membangun blog. Jangan putus asa dan berpikir bahwa blog akan cepat 
terkenal dalam waktu singkat karena itu hanya akan membuat Anda putus asa. Kecuali Anda jenius, 
Anda tidak perlu menghiraukan perkataan saya. 

3. Anda Tidak Bisa Sukses Sendirian 
 

Berpikir bisa sukses dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah tindakan konyol. Di tahun 
pertama saya hanya menulis dan menerbitkan konten saja. Blog berkembang dengan lambat. Dan 
tidak ada yang memberitahu saya bahwa ngeblog itu tentang menjalin network dengan bloger 
lainnya. Itu adalah kesalahan pertama saya dan saya harap Anda tidak melakukannya juga. 
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Baru di tahun kedua saya mulai membuka diri. Saya berteman dengan bloger lainnya. Blog saya pun 
diulas di blog-blog lain. Beberapa konten saya pun menjadi rujukan bloger lain. Perkembangan blog 
sangat cepat. Bahkan jumlah pengunjung dan komentar terus meningkat tanpa bisa saya kendalikan. 

Ingatlah, Anda butuh bloger lain untuk sukses. Semakin banyak jaringan yang Anda miliki, semakin 
dekat Anda dengan kesuksesan. Bahkan saya telah membuat project dengan bloger lain. Dan Anda 
pun bisa bekerja sama dalam hal apapun dengan teman-teman ngeblog Anda untuk mempercepat 
perkembangan blog yang Anda kelola. Hanya jika Anda bersikap baik kepada bloger-bloger lainnya. 

4. Segera Ciptakan Blog Pertama Anda 
 

Baiklah... mungkin Anda sudah membaca puluhan konten sebelum benar-benar menciptakan blog. 
Anda mungkin berpikir bahwa Anda harus merencanakan semuanya dengan detail dan 
mempelajarinya semuanya agar semua berjalan lancar. Tapi itu bukan tindakan bijaksana. 

Terlalu banyak berpikir dan takut akan kegagalan adalah kesalahan. Anda tinggal menciptakan blog 
dan kemudian belajar sambil jalan. Itu lebih bijaksana. Dan lebih mudah memahami apa yang Anda 
baca dibandingkan dengan berpikir tanpa melakukan tindakan apapun. 

Jadi, segera setelah Anda membaca e-book Panduan Idiot untuk Bloger Pemula ini, saya harap Anda 
langsung melakukan action : membuat blog dan mengaplikasikan ilmu yang Anda dapat di e-book 
ini.  

Atau Anda hanya membuang waktu berharga dengan membaca tutorial melakukan sesuatu 
sedangkan Anda tidak pernah benar-benar melakukannya. 

Hanya Mengingatkan 
 

E-book Panduan Idiot untuk Bloger Pemula ini saya ciptakan untuk membantu calon bloger dan 
bloger baru membangun blog impian mereka. Dan saya tidak memungut uang sedikit pun dari bloger 
manapun untuk mendapatkan e-book ini. Oleh karena itu, Anda bebas mendistribusikan e-book 
selama tidak mengubah apapun isi e-book dan kredit di bagian footer. 

Juga dilarang keras mengutip tanpa menyertakan sumber atau menerbitkan isi e-book ini di blog 
manapun tanpa izin dari saya. 

Dan akhir kata, terima kasih telah mendownload e-book Panduan Idiot untuk Bloger Pemula ini. 
Selamat menikmati dan semoga Anda menjadi bloger sukses di masa depan. 

Muhammad Liudin (Shiq4) 
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1. Blog Gratisan atau Blog Berbayar 

Ada dua jenis blog, yaitu blog gratisan dan blog berbayar. 

Blog gratisan yang paling populer adalah wordpress.com dan blogger.com. Anda hanya perlu 
mendaftar dan 5 menit kemudian Anda bisa mulai menerbitkan artikel ; blog berbayar biasanya 
identik disebut self host. Anda perlu mengeluarkan uang kepada penyedia domain dan hosting untuk 
blog Anda. 

Perbedaan paling mendasar antara keduanya adalah kebebasan dalam mengatur blog. Blog gratisan 
dikelola oleh pihak ke-3 dan settingannya sangat terbatas. Itu menyebabkan blog gratisan sulit 
bersaing melawan blog-blog berbayar. 

Jika Anda menggunakan blog berbayar, maka Anda bisa menambah fitur apapun dalam blog Anda 
dengan bebas sesuai dengan keinginan Anda. 

Tentang Blog Berbayar 
 

Dengan kemudahan penambahan fitur ini dan itu, blog berbayar terlihat profesional di mata 
pengunjung. Artinya sangat mudah membangun brand untuk pemasaran di masa depan. 

Anda mungkin sering membaca konten-konten profesional untuk segera menggunakan blog 
berbayar sejak pertama membangun blog. Dengan harga sekitar Rp 500.000,00/tahun (termasuk 
domain dan hosting), Anda akan mempunyai blog berbayar dengan CMS wordpress seperti halnya 
bloger-bloger profesional lainnya. 

Tapi saya tidak akan merekomendasikan Anda untuk segera memiliki blog berbayar karena 2 alasan 
berikut : 

1. Blog Pertama Adalah Blog untuk Gagal 
 

Bermimpi untuk menjadi bloger sukses bukan sebuah kesalahan. Tapi terlalu optimis pada 
percobaan pertama adalah bentuk lain dari kesombongan. 

Karena masih belum berpengalaman mengoperasikan blog dan tidak paham bagaimana melakukan 
semua optimasi yang dibutuhkan, biasanya akan banyak terjadi kesalahan. Akan sangat disayangkan 
jika Anda mengeluarkan uang untuk sekadar mencoba-coba karena blog gratisan pun sudah cukup 
untuk mencoba ilmu-ilmu ngeblog paling dasar. 

Anda bisa memesan blog berbayar kapan pun Anda siap. Jadi, belajarlah dengan blog gratisan 
terlebih dahulu. Setelah merasa mahir dan mengetahui seluk beluk dunia blog, maka berinvestasi 
adalah tindakan tercerdas yang pernah Anda lakukan. 

2. Trafik Anda Masih Sedikit 
 

Ingin tahu strategi ngeblog yang saya gunakan? Saya tidak akan mengeluarkan rupiah sepeser pun 
sebelum mendapatkan trafik 1000 pengunjung/hari. 
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Mencari trafik itu adalah tantangan pertama bagi bloger-bloger baru. Dan itu bukan sesuatu yang 
konyol. Daripada Anda membayar uang, kemudian ternyata blog Anda tidak berkembang, maka 
Anda akan kehilangan uang dengan sia-sia. 

Lebih baik ngeblog menggunakan blog gratisan dulu. Jika trafiknya sudah stabil dan tinggi, baru 
membeli blog berbayar. 

Bukankah jika kita berganti blog semua trafik akan hilang? Bagaimana dengan postingan yang sudah 
kita publikasikan di blog gratisan? 

Anda tidak paham maksud saya? Jawabannya adalah redirect. 

Kekuatan Redirect 
 

Coba Anda ketikkan boostblogtraffic.com atau problogger.net di browser Anda. Kemudian lihat apa 
yang terjadi? 

Jika Anda mengetik boosblogtraffic.com, maka Anda akan segera dialihkan ke situs 
smartblogger.com. Dan jika Anda mengetik problogger.net, maka Anda akan segera dialihkan ke 
situs problogger.com. 

Keduanya milik bloger profesional kelas dunia. Atau ketika Anda menemukan konten apapun di 
halaman hasil pencarian yang berasal dari boostblogtraffic.com atau problogger.net, dan Anda 
melakukan klik, Anda akan diarahkan ke konten dari smartblogger.com dan problogger.com. 

Itulah kekuatan redirect. 

Rencananya seperti ini : Anda ngeblog di blog gratisan (saran saya wordpress.com) dan mulai 
menulis konten-konten yang menarik. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka pengunjung blog 
akan membludak.  

Bagian terbaiknya Anda bisa menunggu trafik Anda stabil sesuai target ngeblog Anda. Entah itu 1000 
pengunjung/hari atau 2000 pengunjung/ hari, atau bahkan 10.000 pengunjung/hari. Dan Anda tidak 
akan tergesa-gesa karena Anda tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Anda bisa melakukannya 
selama 24 atau 36 bulan sampai trafik yang Anda kehendaki tercapai. 

Saat trafik sudah stabil dan sudah besar, maka Anda boleh membeli blog berbayar. Anda tinggal 
mengunduh beberapa file dan postingan saja (back up file di blog gratisan), kemudian memindahkan 
ke blog yang baru. Dan membeli paket redirect senilai $ 13/tahun di wordpress.com. Dan semua 
trafik dari blog gratisan Anda akan langsung mengarah ke blog berbayar Anda. 

Itu juga berarti saat blog gratisan Anda gagal atau perkembangannya tidak sesuai harapan, Anda 
tinggal membuangnya dan mulai membangun blog baru lagi di penyedia blog gratisan seperti 
wordpress.com. Tidak ada risiko kehilangan uang sepeser pun. Ini adalah strategi terbaik untuk 
bloger-bloger pemula. 
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2. Memilih Nama Domain 

Nama domain adalah alamat untuk mengakses infomasi di dalam blog Anda. Contoh nama domain 
antara lain : 

 Shiq4.wordpress.com (blog gratisan) 

 PanduanBlog.blogspot.com (blog gratisan) 

 RumahKopi.com (blog berbayar) 

 TipsNgeblog.net (blog berbayar) 

Nama domain adalah huruf yang dicetak tebal yakni Shiq4, Panduanblog, Rumahkopi, dan 
Tipsngeblog. Sekarang Anda tahu kan apa itu nama domain? 

Jika menggunakan blog gratisan, maka nama tersebut biasa disebut subdomain. Karena merupakan 
“Anak” dari blog utama. Dalam contoh blog gratis di atas, blog utamanya adalah wordpress.com dan 
blogspot.com. Sedangkan blog berbayar akan langsung mendapat nama domain persis tanpa embel-
embel apapun di belakangnya. 

Ada 2 jenis domain yang umum digunakan berdasarkan SEO (agar blog lebih mudah muncul di 
halaman hasil pencarian). Berikut adalah kategorinya : 

1. Kata Kunci Dalam Domain  
 

Artinya nama domain Anda mengandung kata kunci. Misalnya jika Anda ingin ngeblog tentang kopi, 
maka nama domain yang diambil antara lain : 

 Rumahkopi.wordpress.com ( gratis) 

 Pecintakopi.blogspot.com ( gratis) 

 Sukakopi.com (berbayar) 

 Semuatentangkopi.net (berbayar) 

Kelebihan dari domain yang mengandung kata kunci adalah mudah ditemukan di pencarian Google. 
Kalau Anda ngeblog tentang kopi dan memakai domain di atas, maka jika pengguna Google 
mengetikkan kata kunci seperti cara menikmati kopi atau kopi-kopi terbaik di Indonesia, maka 
peluang blog Anda muncul di halaman hasil pencarian lebih besar. 

Keuntungan lainnya adalah nama domain Anda sudah menunjukkan topik blog Anda. Jadi orang akan 
lebih tertarik untuk melakukan klik karena berharap menemukan banyak informasi tentang kopi di 
blog Anda. 

Bagian buruknya adalah kadang-kadang kata kunci di nama domain identik dengan website spam 
jika dilakukan secara berlebihan (menggunakan Exact Match Domain). Misalnya Anda menjual obat 
penghilang jerawat dan Anda membuat blog dengan domain berikut : 

 Caramenghilangkanjerawat.com 

 Tipsmengatasijerawat.wordpress.com 

 Jualobatpenghilangjerawat.blogspot.com 

Meskipun nama domain semacam itu tidak baik jika dilihat dari segi keindahan, namun biasanya 
dapat dengan mudah muncul di halaman pertama Google. Hanya saja orang yang melakukan klik 
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biasanya orang yang tidak tahu banyak tentang web karena blog semacam itu hampir pasti 
merupakan blog-blog berkualitas buruk yang hanya mengejar trafik saja. 

Kalau memang Anda tidak begitu pandai SEO dan memilih menggunakan kata kunci dalam domain, 
maka lakukan seperti contoh pertama : rumahkopi atau sukakopi karena tidak berkesan seperti 
spammer. 

2. Brandable Domain 
 

Lalu yang kedua adalah brandable domain. Brandable domain adalah nama yang unik dan belum 
digunakan oleh siapapun. Artinya Anda mulai membangun merek sendiri di internet (brand) dan 
berusaha mempopulerkannya. 

Keuntungan dari brandable domain adalah mudah diingat karena belum ada yang menggunakannya. 
Pengunjung-pengunjung baru dapat dengan mudah mengingat nama domain jika merasa puas 
dengan konten-konten yang disajikan. 

Satu-Satunya kekurangannya adalah di masa awal Anda akan kesulitan mendapatkan pengunjung 
mengingat domain baru tanpa kata kunci akan kalah bersaing dengan blog lainnya. Namun seiring 
berjalannya waktu, dengan asumsi Anda menerbitkan konten-konten berkualitas tinggi, blog Anda 
akan mampu menjadi pemimpin pasar dan brand Anda akan semakin terkenal tanpa susah payah. 

Pilih Brandable Domain atau Domain dengan Kata Kunci ? 
 

Domain apapun yang Anda pilih sah-sah saja. Tergantung selera Anda. Namun jika harus 
merekomendasikan, maka lebih baik memilih brandable domain saja. 

Alasannya sederhana, karena kita tidak tahu tentang masa depan. Misalnya Anda menggunakan 
domain yang ada kata kuncinya seperti tipsngeblog.com, kemudian di masa depan Anda juga ingin 
membahas content marketing atau pemasaran digital, maka domain Anda sangat tidak cocok. Nama 
domain tipsngeblog,com identik dengan topik tips-tips ngeblog dan bukan topik lainnya. Bahkan 
topik-topik yang masih erat kaitannya.  

Sedangkan brandable domain dapat membentuk citra yang lebih kompleks. Misalnya blog terkenal 
copyblogger.com yang dulu sangat terkenal dengan brand copywriting. Saat ini bukan masalah besar 
jika mereka juga membahas SEO dan Content Marketing. Karena brandable domain berarti Anda 
mampu membentuk banyak brand sesuai dengan topik yang Anda angkat. Dan saat ini 
copyblogger.com juga dikenal sebagai resource SEO dan content marketing tanpa menghilangkan 
brand copywritingnya. 

Tips Sederhana Memilih Nama Domain 
 

Nama domain tidak bisa berubah segera setelah Anda mendaftarkannya. Kalau pun Anda ingin 
berganti domain dan melakukan redirect, itu buang-buang uang jika domain lama Anda belum 
mendatangkan trafik yang melimpah. Jadi, berikut adalah tips sederhana memilih domain yang tepat 
bagi blog Anda berdasarkan ulasan bloger profesional : 
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1. Brandable 
 

Brandable artinya terdengar seperti merek. Ini juga berarti Anda harus menghindari penggunaan 
angka atau tanda hubung agar blog Anda tidak menjadi aneh untuk menjadi brand. Juga jangan 
menggunakan kata-kata yang sudah umum digunakan seperti domain tipsngeblog.com atau 
tutorialngeblog.wordpress.com. 

Akan lebih baik jika Anda membuat nama domain seperti bloggercerdas.com atau labblogger.com 

Selain itu, brandable domain lebih mudah diingat sehingga orang-orang bisa langsung mengetik 
domain blog Anda tanpa melalui mesin pencari. 

2. Mudah Diucapkan 
 

Jadi, apa pentingnya mudah diucapkan? Bukankah kita tinggal menulis dan memberi link di dalam 
tulisan-tulisan kita?  

Karena jika blog Anda cukup terkenal, maka orang akan mulai membicarakan blog Anda di dunia 
nyata. Jika blog Anda sulit diucapkan, bisa jadi orang akan salah mengetik dan tersesat di blog lain 
yang namanya mirip atau domain yang duduk di urutan pertama sesuai nama domain Anda. Tiga 
contoh berikut saya ambil dari postingan rand fishkin di moz.com : 

 FlourEggH20.com (sulit diucapkan dan contoh buruk) 

 Reviolelibertine.com (juga sulit diucapkan dan sulit dimengerti maksudnya) 

 LandofNoodles.com (lebih masuk akan dan mudah diingat, juga mudah diucapkan) 
 

3. Lebih Singkat Lebih Baik 
 

Kalau memilih nama domain usahakan singkat saja. Selain lebih mudah diucapkan seperti poin 
pertama, nama domain yang singkat lebih mudah diketik dan diingat. 

Lagipula domain yang singkat akan memudahkan orang melihat nama domain Anda ketika dibagikan 
di media-media sosial. Jika terlalu panjang, biasanya akan terpotong. Untuk mengatasinya bloger 
yang sudah terlanjur memiliki nama domain panjang akan menggunakan tools pemendek url untuk 
berbagi di media sosial. 

4. Kalau Bisa Dot Com 
 

Di dunia ini ada berbagai macam ekstensi untuk domain seperti : web.id, net, org, atau info. Tapi 
yang paling mudah diingat adalah ekstensi dot com. Jadi, jika masih memungkinkan (nama domain 
masih tersedia), pesanlah domain yang berkesktensi dot com.  

Kalau domain yang Anda inginkan tidak ada, maka lebih baik mencari nama domain lain yang masih 
tersedia dibanding menggunakan nama domain selain dot com. 

Tunggu dulu, bagaimana jika saya memakai domain gratisan? Bukankah sejak awal Anda 
merekomendasikan blog gratisan dulu? 
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Ya.... saya merekomendasikan blog gratisan (wordpress.com) untuk pemula sehingga nama domain 
Anda akan terlihat seperti namadomain.wordpress.com. Saya hanya berjaga-jaga seandainya Anda 
spesial dan mendapatkan banyak trafik dalam waktu singkat, maka langsung saja redirect ke domain 
berbayar. 

Saat itu terjadi, Anda tahu bahwa Anda harus membeli domain berekstensi dot com. 

5. Jangan Menggunakan Nama yang Melanggar Hak Cipta 
 

Ada beberapa nama yang tidak boleh Anda gunakan. Terutama jika nama tersebut merupakan 
brand-brand besar atau nama orang. Anda bisa mendapat masalah mengenai hak cipta atas suatu 
nama. 

Katakanlah nama tipsGoogle.com atau blogcopyblogger.com. Besar kemungkinan akan ada hukum 
yang Anda langgar (mengingat saya tidak begitu tahu mengenai hukum hak cipta semacam ini). 

Jadi, lebih baik gunakan nama domain yang wajar. Sesuatu yang benar-benar unik dan tidak ada 
hubungannya dengan brand-brand yang sudah ada. Kecuali jika Anda adalah pemilik sah atas suatu 
brand, mungkin menggunakan nama sesuai dengan brand adalah ide paling jenius yang pernah Anda 
pikirkan. 

Panduan Idiot Memilih Nama Domain 
 

Sebenarnya di atas adalah cara memilih nama domain yang sering digunakan oleh profesional. 
Namun seperti yang saya katakan di bab awal, entah Anda menggunakan blog gratisan atau blog 
berbayar, mayoritas bloger akan gagal di percobaan pertama. 

Jadi, tidak penting nama domain pertama Anda. Ketika saya mendirikan blog, saya tidak berpikir 
seperti panduan para profesional, melainkan memilih nama yang sukai. Dan ternyata, ketika blog 
saya mulai dikenal dengan nama Shiq4, saya terus merasa senang dan bersemangat. 

Pilih saja sebuah nama yang memiliki arti bagi Anda. Misalnya Shiq4, merupakan singkatan dari 
tokoh di film Naruto, Shikamaru. Itu merupakan tokoh kartun favorit saya. Kemudian saya 
mengubahnya menjadi Shiq4 sebagai nama domain blog gratisan saya. 

Jangan khawatir, seandainya Anda sukses di percobaan pertama dan ingin berganti domain, tongkat 
ajaib Redirect selalu tersedia.  

Apakah Anda sudah punya nama yang bagus untuk domain blog Anda? 
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3. Blog Niche Vs Blog Gado-Gado 

Berikut adalah pengertian keduanya : 

 Blog Niche – Blog yang hanya membahas satu topik saja. Misalnya blog traveling, blog 
teknologi, dan blog tips menulis. 

 Blog Gado-Gado – Blog yang membahas banyak topik dalam satu blog. Misalnya ada blog 
yang isinya campur aduk antara kehidupan pribadi, tutorial ngeblog, tips menulis, dan 
motivasi. Contohnya adalah blog saya sendiri : shiq4.wordpress.com 

 Menentukan Pilihan 
 

Jika Anda memiliki keahlian atau pengalaman di bidang tertentu dan ingin membagikan ilmu-ilmu 
yang Anda miliki, maka Anda lebih baik memilih blog niche saja sesuai dengan keahlian atau 
pengalaman Anda. 

Mengapa? Berikut adalah alasannya : 

1. Blog Niche Sangat Mudah Dikelola  -  Anda tidak akan bingung mengelompokkan artikel 
pada setiap kategori sehingga pengunjung dengan mudah menjelajahi blog Anda untuk 
menemukan konten-konten yang mereka inginkan. 

2. Mudah Untuk Optimasi SEO – Blog dengan satu topik cenderung mudah memenangkan 
persaingan di mesin pencari. Lagipula blog Niche lebih mudah mendapatkan backlink karena 
biasanya menjadi situs otoritas yang akan dijadikan rujukan bagi bloger lain. 

3. Lebih Mudah Menghasilkan Uang – Blog Niche cenderung memiliki pengunjung dengan 
loyalitas tinggi. Dengan demikian, ketika Anda menjual produk atau jasa di blog Anda, maka 
Anda bisa menghasilkan uang. Juga lebih mudah menarik pengiklan karena tipe pengunjung 
blog niche merupakan pengunjung tertarget sesuai kebutuhan pengiklan. 

4. Menjadi Lebih Ahli Sesuai Niche – Jika ada orang yang rutin menulis mengenai topik 
tertentu, ia akan menjadi lebih pintar dari sebelumnya. Bagaimana pun juga, menulis pun 
butuh banyak membaca. Dan Anda adalah tokoh utama yang suaranya didengarkan oleh 
pembaca setia karena dianggap menguasai topik yang Anda angkat. 

Satu-Satunya pertanyaan jika ingin mengelola blog niche adalah seberapa luas pengetahuan Anda 
tentang topik pilihan Anda. Tanpa pengetahuan yang mumpuni tentang topik yang ingin Anda 
angkat, membuat blog niche adalah tindakan paling konyol yang bisa Anda lakukan. Tanyakan 
kepada diri sendiri : Apakah pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang saya miliki cukup banyak 
untuk menjadi bloger yang mengusung brand sebagai ahli di topik yang ingin saya angkat? 

Sedangkan jika Anda belum punya pengalaman dan belum ahli di bidang apapun, maka pilihan 
terbaik adalah membuat blog gado-gado saja. Berikut adalah kelebihan blog gado-gado sehingga 
sangat cocok untuk pemula : 

1.  Tidak Pernah Kehabisan Ide – Karena blog gado-gado membahas banyak topik, seharusnya 
tidak akan pernah kehabisan ide. Itu mengapa tugas Anda satu-satunya adalah menjadi 
bloger produktif yang terus menerbitkan konten-konten bermutu. 

2. Bagus Sebagai Tempat Belajar Menulis – Sebelum Anda menemukan topik yang sesuai 
passion untuk menciptakan blog niche, lebih baik menciptakan blog gado-gado dulu untuk 
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berlatih menulis. Apalagi jika Anda tidak akrab dengan aksara sama sekali, tentu membuat 
blog niche adalah tindakan bunuh diri. 

3. Untuk Mencari Pengalaman – Blog gado-gado juga dapat dipakai sebagai tolak ukur 
ketertarikan Anda pada suatu topik. Dari sekian banya topik yang Anda bahas, topik apa 
yang paling banyak Anda tulis dan paling Anda sukai? dengan demikian Anda akan tahu topik 
yang tepat untuk membangun blog niche. 

Blog niche cenderung untuk para profesional di bidang tertentu dan sudah punya pengalaman. 
Sedangkan blog gado-gado lebih tepat sebagai blog pembelajaran bagi bloger baru sebelum 
menemukan topik sesuai passion dan menjadi ahli di bidang tersebut. 

Bagaimana dengan Potensi Menghasilkan Uang? 
 

Jika menilik potensinya, tentu  saja blog niche lebih menjanjikan dibanding dengan blog gado-gado. 
Tapi semua bisa terjadi. Potensi uang yang akan Anda hasilkan terletak pada berapa besar trafik blog 
yang Anda kelola.  

Semakin besar trafik yang Anda peroleh, maka semakin besar potensi menghasilkan uangnya. 

Lebih baik jangan memikirkan uang dulu ketika mulai ngeblog. Karena semua akan menjadi lebih 
mudah membicarakannya jika Anda sudah punya trafik melimpah. Tinggal menguji beberapa cara 
menghasilkan uang dari blog yang tingkat konversinya tinggi sesuai dengan karakteristik blog Anda, 
entah itu blog niche atau blog gado-gado. 

Rekomendasi Shiq4 Berdasarkan Pengalaman 
 

Saya merupakan tipe orang yang mengikuti passion. Dan passion saya adalah menulis. Saya suka 
menulis berbagai topik, termasuk catatan harian. Begitulah bagaimana shiq4 dibangun. Saya 
mengikuti passion dan bukan profitable (potensi keuntungan). 

Menurut saya blog gado-gado yang terbaik. Biasanya cara paling baik memonitize blog gado-gado 
adalah memasang iklan dari pihak ketiga. Namun karena saya merasa cukup mampu menulis, maka 
saya menawarkan jasa menulis artikel. Blog Shiq4 sebagai portofolio. 

Apalagi jika Anda masih mahasiswa atau tidak punya keahlian apapun. Memaksakan diri untuk 
membangun blog niche bukanlah tindakan bijaksana. Bloger profesional saja sering mengalami 
kegagalan, apalagi bloger baru yang masih tidak paham seluk beluk dunia blog. 

Belum lagi persaingan blog niche sangat ketat. Mustahil bloger baru mampu bersaing dengan bloger-
bloger yang sudah lama berpetualang. 

Lagipula membangun blog niche butuh banyak ketrampilan dan bloger baru masih belum 
menguasainya. Juga akan lebih mudah bosan jika pengetahuan Anda tidak mumpuni karena ngeblog 
adalah tentang disiplin menulis secara terus menerus. 

Oleh karena itu, rekomendasi saya adalah blog gado-gado saja dulu. Jika dalam setahun Anda 
mampu bertahan, Anda tinggal mencari topik yang paling sering Anda tulis dan kemudian 
membangun blog niche berdasarkan topik tersebut. Saat itu tiba, ketrampilan ngeblog Anda sudah 
tidak diragukan lagi sehingga peluang keberhasilannya semakin besar. 
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4. Membangun Kebiasaan Menulis 
dan Frekuensi Update 

Seperti yang saya katakan di kata pengantar : Menjadi bloger berarti berkomitmen untuk menjadi 
penulis. Karena inti dari kegiatan ngeblog adalah menghasilkan konten-konten bermutu dan 
mendistribusikannya untuk orang-orang yang membutuhkan infomasi. Jadi, langkah pertama untuk 
menjadi bloger sukses adalah memiliki kebiasaan menulis yang baik. 

Dengan begitu, blog Anda akan terupdate dengan teratur dan mulai mendapatkan pengunjung. Dan 
Anda tidak harus bingung mengenai masalah sepele seperti bingung bagaimana harus mengupdate 
blog karena tidak terbiasa menulis. 

3 Hal yang Anda Butuhkan 
 

Anda boleh mencari referensi apapun berkaitan dengan cara membangun kebiasaan menulis dari 
penjuru dunia. Tapi jika Anda tidak memiliki 3 hal utama yang dibutuhkan menurut Yosua Setyo 
Yudo berikut, Anda akan gagal: 

1. Keinginan – Jika keinginan menulis sudah ada, maka semua halangan yang lain akan mudah 
disingkirkan. Sebailknya, jika keinginan menulis tidak ada, maka usaha apapun akan terasa 
sebagai tekanan dan paksaan. 

2. Kedisiplinan Diri – Kedisiplinan membantu seseorang untuk “bersikap keras”, untuk 
mendorongnya membangun sebuah kebiasaan menulis. 

3. Keuletan – Keuletan dapat berarti semangat untuk terus maju sekalipun kualitas tulisan 
belum sempurna, bersabar terhadap diri sendiri, serta memaafkan diri sendiri ketika tidak 
mencapai target yang ditentukan (sambil terus berusaha tentunya). 

Seandainya Anda merasa telah memilikinya, saya rasa semua akan berjalan baik-baik saja. Tapi jika 
belum, sebaiknya Anda mendapatkan ketiga hal tersebut sebelum melanjutkan membaca. 

Menetapkan Prioritas 
 

Setiap orang punya 24 jam dalam sehari. Tinggal bagaimana kita menetapkan prioritas mana yang 
harus dikerjakan lebih dulu. Sangat tidak mungkin Anda menaruh kegiatan menulis postingan blog di 
prioritas utama karena di tempat tersebut pasti keluarga, pekerjaan, dan teman-teman. 

Akan sangat bijak jika Anda mulai menempatkan kegiatan menulis di bagian hiburan. Artinya, Anda 
harus mengorbankan waktu bersantai seperti nonton TV, mengunjungi forum, atau bersosial media.  

Jangan khawatir, Anda tidak perlu menulis setiap hari. Cukup tentukan kapan Anda menulis sesuai 
kemampuan Anda : 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, atau maksimal 10 hari sekali. 
Kemudian Anda harus disiplin dengan jadwal yang sudah Anda tetapkan. Dan disiplinlah karena jika 
sekali Anda melanggar aturan yang Anda tetapkan, Anda akan lebih mudah melakukannya lagi. 
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Peringatan : Intensitas menulis Anda akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jika tidak, 
maka Anda bermasalah dengan 3 hal yang dibutuhkan di atas yaitu keuletan, kedisiplinan diri, dan 
keinginan. 

Langkah-Langkah Memulai Kebiasaan Menulis 
 

Berikut adalah langkah-langkah yang langsung bisa Anda aplikasikan segera setelah membaca 
konten ini untuk membentuk kebiasaan menulis sehingga nantinya Anda tidak mengalami kendala 
menghasilkan konten-konten baru untuk keperluan update blog : 

1. Tetapkan Waktu Menulis 
 

Sesuai dengan skala prioritas yang kita bicarakan tadi, korbankan waktu hiburan Anda. Tapi lakukan 
dengan spesifik kapan waktu tersebut (misalkan pukul 6-7 malam) dan lakukan secara rutin sesuai 
jadwal yang telah Anda tetapkan (2 hari sekali, 3 hari sekali, dan seterusnya). 

Dalam menentukan waktu menulis, sebaiknya Anda melihat statistik berikut ini dan menentukan 
kapan waktu menulis terbaik (data diambil dari quicksprout.com berdasarkan hasil penelitian). 

Menulis di pagi hari punya kelebihan berikut : 

 Kita punya banyak willpower di pagi hari – Will power adalah sumber daya terbatas yang 
terus menguap sepanjang hari. Kita banyak memilikinya saat kita bangun dan sangat sedikit 
saat sebelum kita tidur. 

  Kita lebih kreatif di pagi hari – Aktivitas kreatif berada di puncak selama dan setelah tidur. 
Dan pada saat yang sama bagian analytical otak menjadi lebih aktif. 

 Kita dalam mood yang bagus – Sangat mudah menulis saat mood sedang bagus dibanding 
ketika mood sedang tidak bagus. 

 Pagi hari membantu membangun kebiasaan – Karena memiliki lebih banyak willpower di 
pagi hari, maka sangat mudah tindakan harian Anda menjadi kebiasaan. 

Sedangkan jika menulis di malam hari punya kelebihan berikut: 

 Tidak ada gangguan – Lebih banyak waktu tidak akan ada seorang pun yang menganggu 
setelah jam kerja tradisional sehingga Anda bisa fokus 100% pada aktivitas menulis Anda. 

 Kejadian selama sehari memberi Anda inspirasi – Semua pengalaman yang Anda dapat 
selama seharian akan menginspirasi kreativitas Anda dan akan membantu Anda merangkai 
copy yang lebih baik. 

 Anda tidak tergesa-gesa untuk melakukan kegiatan lain – Saat Anda telah menyelesaikan 
semua pekerjaan pada satu hari, lebih mudah untuk melibatkan perasaan pada tulisan Anda. 

Tentukan waktu menulis sesuai dengan jadwal yang Anda miliki. 

2. Tentukan Ide Menulis Sebelum Waktu Menulis Tiba 
 

Bloger pemula selalu bingung mau nulis apa ketika jam menulis tiba. Jadi, sebelum Anda benar-
benar mulai menulis, tentukan ide menulis sehari sebelumnya. Agar lebih efektif, Anda bisa 
mencatat semua ide yang terbersit di pikiran pada notepad handphone sehingga Anda tahu apa yang 
harus ditulis saat waktu menulis tiba. 
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Jangan terlalu perfeksionis dalam menentukan tema. Ujungnya-Ujungnya Anda bingung sendiri. coba 
lihat blog-blog saingan Anda dan tema apa saja yang mereka sajikan? Dengan demikian Anda punya 
banyak inspirasi untuk mencari ide dan tidak ada alasan untuk tidak menulis karena kehabisan ide. 

Catatan : Lebih baik sekarang Anda mencatat alamat blog-blog pesaing untuk mencari inspirasi 
menulis dan meniru ide-ide menulis mereka. 

3. Tentukan Goal 
 

Goal yang dimaksud adalah berapa banyak kata yang ingin Anda tulis. Misalnya 500 kata atau 1000 
kata. Dan Anda tidak boleh berhenti menulis sebelum jumlah kata tersebut terpenuhi. 

Di masa awal menulis, saya biasa menulis 200 kata hampir setiap hari di Shiq4. Dan seperti halnya 
intensitas yang akan semakin sering, jumlah kata pun akan perlahan-lahan meningkat. Bahkan saat 
ini saya mampu menulis 2000 kata lebih dalam beberapa jam jika berhubungan dengan pengalaman 
pribadi atau topik-topik ringan. 

Sebaiknya Anda menentukan goal sesuai dengan kemampuan menulis yang Anda miliki saat ini dan 
jangan terlalu memaksakan diri agar kualitas konten Anda tetap terjaga. 

4. Baca Lebih Banyak 
 

Apapun yang Anda tulis, semua akan lebih sempurna jika Anda menambahkan informasi-informasi 
pendukung untuk menguatkan pendapat atau opini Anda, atau pengalaman Anda. Dan itu hanya 
bisa didapatkan melalui membaca. 

Selain itu, banyak membaca akan menambah kosakata Anda dan memberi Anda gambaran tentang 
gaya bahasa menulis yang baik. Sesekali menulis ulang karya orang lain juga bukan ide buruk. 

Jangan lupa, ketika membaca, pastikan Anda juga menikmati aktivitas membaca sehingga Anda 
merasa nyaman dan mampu menangkap informasi penting dalam suatu bacaan. 

5. Temukan Motivasi yang Tepat 
 

Mulai membangun kebiasaan menulis bisa sangat menjemukan. Terkadang mungkin membuat Anda 
frustasi. Anda butuh motivasi yang tepat untuk menjalankan semua keinginan, keuletan dan 
kedisiplinan. 

Berikut adalah apa yang perlu Anda pikirkan seandainya merasa demotivasi : 

 Semua bloger/penulis pernah menulis sampah, itu bukan hal memalukan. Jadi, jangan terlalu 
perfeksionis dan santai saja karena semua butuh proses. 

 Anda akan merasa senang setiap kali menyelesaikan tulisan, terutama setelah mengalami 
beberapa kendala. Dan perlahan-lahan Anda akan mulai mencintai aktivitas menulis dan 
lebih mudah menulis setelah berpengalaman menghadapi beberapa kesulitan. 

 Bayangkan seandainya Anda disiplin dan rutin menulis. Kemampuan menulis Anda akan 
berkembang seiring dengan pengalaman yang Anda dapatkan. 

 Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Semua yang Anda dapatkan sebanding dengan apa 
yang Anda usahakan. Semakin keras kepala Anda berusaha, semakin cepat hasil yang Anda 
harapkan terwujud. 
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6. Mulai Menulis 
 

Semuanya akan percuma jika Anda tidak segera beraksi. Segera setelah Anda menetapkan waktu 
menulis, mendapatkan ide, menentukan goal, membaca refensi pendukung, dan mendapatkan 
motivasi, maka langkah terakhir adalah mengeksekusinya (mulai menulis). 

Saya merekomendasikan Anda menggunakan teknik menulis bebas jika masih pemula sekali. Atau 
seandainya Anda sudah memiliki sedikit pengalaman menulis, Anda bisa menulis menggunakan 
aturan yang biasa Anda gunakan. 

Tapi perlu diingat, di waktu senggang Anda perlu membaca tips-tips menulis sehingga Anda mampu 
berkembang dengan baik dan mampu menulis dengan lancar. Selamat.... lakukan berulang-ulang 
langkah diatas dan Anda akan mendapatkan kebiasaan menulis di bulan-bulan mendatang. 

Kemudian setelah tercipta kebiasaan menulis, Anda tidak perlu lagi memikirkan tentang konten-
konten untuk update blog karena Anda akan sangat mudah menciptakan konten-konten bermutu. 
Saat hal itu terjadi, Anda bisa mengalihkan waktu untuk mempromosikan tulisan-tulisan yang sudah 
diterbitkan. 

Panduan Idiot Tentang Update Blog 
 

Sekarang masuk ke permasalahan utama : Seberapa sering frekuensi update blog? 

Ingat, tanpa update blog secara teratur, akan sulit untuk melacak perkembangan blog. Jadi, jika Anda 
memutuskan untuk update setiap minggu sekali, maka lakukan terus selama setahun agar dapat 
mengevaluasinya di akhir tahun. 

Atau jika Anda update dua kali dalam seminggu, maka berusahalah konsisten mematuhi jadwal 
update yang Anda tetapkan. Dengan begitu Anda akan menjadi disiplin seperti halnya para 
profesional. Dan yang lebih penting, pembaca setia tahu kapan waktu terbaik mengunjungi blog 
Anda untuk mengkonsumsi konten-konten terbaru. 

Berikut adalah interval update blog yang biasa digunakan. Anda bisa memilih salah satunya : 

Update Blog Sekali Setiap Bulan 
 

Jika Anda sering menjelajah internet, maka Anda akan menemukan blog yang hanya update sebulan 
sekali. Biasanya konten terbaik untuk blog jenis ini adalah konten-konten sepanjang 4000 kata atau 
lebih mengingat pemiliknya punya banyak waktu untuk melakukan riset. Jika Anda merasa mampu 
melakukan riset dan menciptakan konten yang mendalam, maka blog ini sangat cocok untuk Anda. 

Syarat Menjalankan blog yang update sekali setiap bulan : 

 Menggunakan kutipan atau referensi dari para ahli sehingga konten di dalamnya padat 
dengan pengetahuan. Karena memiliki waktu 30 hari untuk membuat konten, seharusnya 
konten yang dihasilkan kualitasnya di atas rata-rata. 

 Memiliki kemampuan menulis yang baik. 4000 kata bukan pekerjaan mudah. Bukan karena 
sulit ditulis, melainkan menyajikan banyak data dan menggunakan kreativitas untuk 
menyusun konten yang bagus. Artinya Anda harus rajin membaca blog-blog terkenal dan 
terpercaya untuk mendapatkan datanya. 
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 Menemukan gaya menulis yang cocok agar pengunjung tidak bosan dan mau membaca 
sampai akhir. Akan sangat bagus jika menerapkan teknik-teknik copywriting dalam 
menyajikan konten. 

Saran saya : Blog tipe ini biasanya bukan untuk pemula dan hanya dijalankan oleh para profesional 
yang sudah punya personal brand sesuai dengan topik yang diangkat. 

Update Blog Dua Kali Sebulan 
 

Pengelolaan blog yang update dua kali sebulan tidak jauh beda dengan blog yang update sekali 
sebulan. Ini hanya masalah produktivitas dan profesionalisme saja. Semua hampir sama dengan 
poin-poin yang ada pada blog yang update sekali sebulan. 

Update Blog Sekali Setiap Minggu 
 

Ini merupakan tipe blog yang paling cocok untuk pemula. Seminggu merupakan waktu ideal untuk 
melakukan riset dan menghasilkan sebuah konten berkualitas tinggi. Saran saya panjang konten 
antara 2000 – 3000 kata. Artinya Anda hanya perlu menulis setidaknya 500 kata saja setiap hari dan 
di akhir minggu Anda akan memiliki konten yang siap dipublikasikan. 

Membangun blog jenis merupakan latihan dasar untuk membangun kedisiplinan diri. Lakukan dalam 
setahun dan Anda akan memiliki 52 konten. Walaupun jumlahnya masih terlalu sedikit, namun 
peluang keberhasilannya sangat besar jika Anda mampu melakukannya karena di Indonesia masih 
jarang bloger yang menulis konten-konten panjang. 

Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai terlambat update dan pastikan Anda menerbitkan 
konten di hari yang sama agar pembaca setia mengetahui kapan harus mengunjungi blog Anda 
untuk mendapatkan konten-konten terbaru. 

Update Blog Dua Kali Setiap Minggu 
 

Blog tipe ini bagus digunakan untuk bloger tipe pertengahan, antara pemula dan berpengalaman. 
Misalnya bloger yang sudah ngeblog selama 2 tahun. Tipe blog jenis ini banyak digunakan oleh para 
profesional. 

Selain menjaga trafik tetap stabil sepanjang minggu, di akhir tahun bisa mendapatkan 96 konten 
baru. Jika ditulis dengan baik, maka akan banyak mendominasi halaman hasil pencarian. 

Idealnya blog jenis ini akan sangat bagus jika konten terdiri dari 1000-2000 kata. Jika Anda termasuk 
penulis tangguh, maka menulis 2000 plus juga bukan kesalahan. 

Update Blog Setiap Hari 
 

Jenis blog yang cocok untuk metode ini adalah blog gado-gado atau blog personal. Banyaknya tema 
yang bisa diangkat seharusnya membuat blogger jenis ini mudah untuk membuat konten. Biasanya 
panjang artikel yang dipublikasikan blog jenis ini adalah antara 400 hingga 800 kata. 

Meskipun begitu, untuk menjalankan metode ini dibutuhkan semangat yang luar biasa. Saya pernah 
melakukannya selama hampir 2 bulan ketika mengelola blog Shiq4. Rasanya cukup menyenangkan. 
Jika Anda memiliki blog gado-gado atau blog personal, maka update setiap hari adalah yang terbaik.  
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Secara teori, blog gado-gado atau blog personal akan mendapatkan pengunjung  tidak setia dari 
mesin pencari. Pengunjung hanya membaca konten yang mereka butuhkan dan tidak akan 
mengingatnya. Tapi karena jumlah konten yang banyak, seharusnya jumlah pengunjung pun akan 
stabil setiap harinya. 

Update Blog Lebih dari Sekali Setiap Hari 
 

Ini hanya cocok diaplikasikan oleh blog berita. Anda tidak boleh ketinggalan berita jika ingin menjaga 
pembaca yang sudah Anda miliki. Bayangkan saja, sebuah blog berita yang tidak di update selama 
satu hari, pasti akan langsung kehilangan pengunjung. 

Hanya bloger pekerja keras yang bisa menjalankan metode ini. Ditambah dengan pengetahuan 
jurnalisme yang baik sehingga tidak sekedar copy paste. Kesulitannya adalah seberapa hebat Anda 
mengetahui berita terbaru. Juga bagaimana menuliskannya sehingga berita tampak menarik dan 
tidak dianggap duplikat konten oleh google. 

Blogger yang Tidak Serius dan Update Semaunya 
 

Ini yang paling banyak. Bloger yang mengikuti metode seperti ini tidak akan pernah sukses karena 
tidak memiliki determinasi dan keinginan kuat untuk mengelola blog profesional. 

 Biasanya orang yang menggunakan metode ini hanya orang yang hobi menulis dan ingin berbagi 
saja. Tidak ingin terkenal atau menghasilkan uang dari blog. Tapi meskipun begitu, blog jenis ini 
biasanya memiliki komentar yang banyak. Hasil dari blogwalking tentu saja. 

Tulisannya tidak sesuai EYD. Kadang pendek, kadang panjang. Jarang bisa mendominasi mesin 
pencari karena hanya menulis hal-hal yang bersifat pribadi. Sejujurnya saja, jika Anda ingin 
bersenang-senang dengan blog Anda, maka Anda bisa mencoba metode ini. 

Update sesuka hati sesuai dengan mood menulis. Tidak pernah merisaukan berapa banyak 
pengunjung hari ini atau nilai alexa rank dan nilai-nilai lain yang dipakai bloger profesional.  

Tentukan Pilihan 
 

Sekarang Anda harus menentukan pilihan berdasarkan kemampuan menulis Anda. Seberapa banyak 
konten yang mampu Anda produksi (jika menganggap semuanya adalah konten berkulitas)? 

Saat Anda sudah menentukan pilihan, maka Anda harus memastikan untuk disiplin menulis sesuai 
dengan jadwal yang telah Anda tetapkan sepanjang tahun. Dengan demikian Anda akan 
mendapatkan data valid untuk dianalisis di akhir tahun. 

Jadi, apa pilihan Anda? Tanyakan kepada diri sendiri dan dengarkan suara hati Anda. 
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5. Menulis Konten Untuk Blog 

Sambil membiasakan diri melatih kebiasaan menulis, saya ingin Anda mengetahui aturan di dunia 
informasi : Konten adalah Raja. 

Kesuksesan blog Anda sangat ditentukan dari kualitas konten yang Anda publikasikan. Internet 
adalah tempat berbagai jenis informasi gratis, apakah Anda berharap menulis sesuatu yang biasa 
dan meraih kesuksesan? Itu tidak mungkin. 

Jadi, tugas berat Anda adalah konsisten menulis konten-konten berkualitas agar blog Anda bisa 
bersaing dengan blog-blog lainnya. Berikut adalah ciri-ciri artikel berkualitas (Agar Anda tahu apa 
yang harus Anda tulis) : 

1. Harus Orisinil 
 

Salah satu ciri artikel berkualitas adalah keorisinilitasannya. Anda tahu, di dunia internet yang 
berkembang sedemikian cepat sangatlah sulit menemukan konten-konten orisinil. 

Mayoritas bloger hanya menulis sesuatu yang sudah ada sehingga semuanya terlihat basi, sudah 
umum, dan sudah disajikan dengan berbagai cara. Yang saya ketahui adalah semua memiliki ide yang 
sama. 

Memang tidak ada salahnya, tapi itu akan membuat blog Anda susah berkembang. Jadi, biasakan 
menulis konten-konten dengan ide baru. Jika tidak ada, maka jangan memaksakan diri untuk menulis 
dan mengupdate blog. 

2. Tidak Bertele-Tele 
 

Di masa sekarang panjang konten sangat berpengaruh untuk SEO. Maka bloger-bloger berbondong-
bondong menulis konten panjang. Kesalahannya hanya satu, mereka menjadi bertele-tele dalam 
menyampaikan informasi. 

Ingatlah satu hal : Artikel berkualitas bukan terletak pada panjang pendeknya, tetapi pada 
efektivitasnya. Untuk apa menulis 1000 kata jika mampu menyampaikan informasi menggunakan 
500 kata saja? 

Kalau Anda ingin menulis konten panjang, maka tambahkan informasi lain yang masih berhubungan 
dengan topik. Jangan malas dan lakukan riset seperlunya untuk menambah data-data yang 
mendukung tulisan Anda. Bukan dengan bertele-tele. 

3. Menggunakan Bahasa yang Sederhana 
 

Menulis menggunakan istilah-istilah sulit bisa membuat pembaca kabur. Ini tidak seperti yang Anda 
kira. Kita menulis untuk menyampaikan informasi kepada orang lain sehingga ia memahami apa yang 
kita sampaikan, bukan terlihat seperti orang pintar yang suka menggunakan bahasa ilmiah. 

Oleh karena itu, sebisa mungkin sampaikan informasi dengan kata-kata sederhana. Yang penting 
pembaca paham pesan yang Anda sampaikan. Dan Anda akan baik-baik saja menjalani aktivitas 
ngeblog. 
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4. Ditulis Secara Sistematis 
 

Dalam menulis perhatikan struktur menulis Anda. Pisahkan mana bagian pembuka, isi konten, dan 
penutup. Jangan terbolak-balik dalam menyajikan konten. 

Idealnya, dalam menulis konten untuk blog harus dipisahkan oleh sub judul apabila konten terlalu 
panjang. Selain lebih enak dibaca, susunan yang sistematis akan memudahkan pembaca menangkap 
pesan yang ingin Anda sampaikan. 

Coba ingat-ingat bagaimana menulis sebuah makalah. Seperti itulah tulisan yang disusun secara 
sistematis. Hanya saja untuk pengaplikasian di blog semua babnya lebih singkat (biasanya 
merupakan sub-judul). 

5. Menggunakan Bahasa Indonesia yang Baik 
 

Alasan utama menggunakan Bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa daerah atau bahasa gaul 
adalah karena cakupannya lebih luas. Hampir pasti semua orang Indonesia mampu mengerti maksud 
tulisan berbahasa Indonesia. 

Tenang saja.... Anda tidak harus menulis seperti robot bahasa sesuai Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. Cukup Bahasa Indonesia sewajarnya saja. Tapi kalau bisa ya menulis seperti portal-portal 
berita besar agar tulisan menjadi lebih enak dibaca. 

6. Ditulis Sesuai Standar SEO 
 

Menulis di web berbeda dengan menulis di buku. Agar tulisan kita mudah ditemukan, maka harus 
menulis berdasarkan konsep SEO (Search Engine Optimisation). 

Tenang saja, itu bukan masalah besar. Dibagian bab SEO akan saya jelaskan bagaimana 
melakukannya. Dengan menerapkan tulisan sesuai standar SEO, visibilitas blog Anda akan semakin 
baik.  

Artinya orang-orang bisa dengan mudah menemukan konten-konten Anda dan membuat blog Anda 
kebanjiran pengunjung. Hanya perlu trik-trik sederhana yang bisa dilakukan siapa pun, bahkan oleh 
pemula yang tidak tahu apa-apa. 

Formula AIDA dalam Penulisan Artikel agar Mendapatkan Hasil 
Maksimal 
 

Formula AIDA merupakan formula kuno dalam menulis copy dan telah digunakan sejak tahun1900-
an dalam dunia pemasaran. Karena keefektifannya, hingga saat ini AIDA masih digunakan oleh 
mayoritas internet marketer dalam membuat copy penawaran. 

Tidak salah jika Tom Chandler menyebut formula AIDA sebagai teman terbaik copywriter. Bagian 
pentingnya : Bagaimana seandainya jika kita membuat postingan sesuai AIDA? Apakah bisa 
bekerja dengan baik? 

Dewasa ini banyak bloger menulis memakai teknik copywriting. Formula AIDA pun masih bekerja 
sama baiknya ketika diimplementasikan dalam membuat postingan.  
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Jika digunakan dengan benar, maka Anda bisa memperoleh : 

 Lebih banyak komentar 

 Lebih banyak pengikut 

 Lebih banyak pengunjung 

 Lebih banyak subscriber 

 Lebih banyak yang mendownload produk Anda 

 Lebih banyak penjualan baik produk maupun jasa 

 Lebih banyak pengunjung tertarget yang bisa Anda arahkan ke website client 

 Dan apapun tujuan postingan Anda (tergantung call to action yang Anda gunakan) 

Bayangkan Anda telah menguasai formula AIDA dengan baik. Lalu Anda mengimplementasikannya 
dalam setiap blog Anda. Apa yang lebih baik dari semua hal yang bisa Anda peroleh di atas hanya 
dengan mengubah susunan konten Anda? Bukankah ini ilmu yang mengagumkan? 

Setelah Anda mengusai teknik ini, dapat dipastikan Anda akan menjadi bloger yang lebih baik dari 
pesaing Anda. Dan Anda akan memenangkan pertarungan-pertarungan selanjutnya. 

Mari saya jelaskan penggunaan AIDA dalam menyusun struktur postingan untuk blog : 

 A untuk Attention 
 

Bagian pertama adalah bagaimana cara Anda mendapat perhatian pembaca. Dunia internet 
dipenuhi begitu banyak informasi. Pastikan saja judul Anda mampu melakukan tugas ini. 

Apa janji yang Anda berikan kepada pembaca dalam judul yang Anda gunakan? Apakah judulnya 
telah mencerminkan isi konten dan menarik? Dan tidak mudah dilupakan? 

Membuat janji yang bombastis sangat mudah. Tapi jika Anda tidak mampu memenuhinya, Anda 
seperti sedang bunuh diri. Jadi, dapatkan perhatian pembaca dengan judul yang bagus dan penuhi 
harapan pembaca tentang apa yang Anda janjikan dalam judul. 

I untuk Interest 
 

Setelah itu gunakan paragraf pembuka yang membuat pembaca perlu untuk melanjutkan membaca. 
Anda bisa menggunakan data atau fakta menarik. Atau kutipan dari tokoh terkenal sehingga 
menimbulkan ketertarikan. 

Lakukan dengan singkat, jelas dan cepat. Atau pembaca akan meninggalkan halaman sebelum 
menyelesaikan bacaannya.  

 D untuk Desire 
 

Kemudian berikan sedikit sentuhan emosi.  

Ingat, pembaca hanya peduli dirinya sendiri. Dan Anda harus membujuk mereka untuk terus 
melanjutkan membaca. Sebutkan apa yang akan mereka peroleh jika melanjutkan membaca? 
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Bisa juga dibumbui cerita pengalaman pribadi Anda yang sukses sehingga mereka percaya dengan 
tulisan Anda. Atau paragraf iming-iming yang membuat mereka begitu menginginkan apa yang Anda 
tawarkan.  

A untuk Action 
 

Setelah tahap desire, ketika pembaca benar-benar menginginkan apa yang Anda tawarkan, jangan 
buat mereka bingung bagaimana mendapatkannya. Katakan dengan jelas apa yang harus dilakukan 
pembaca. 

Apakah Anda akan menjelaskannya dengan detail dalam postingan? Apakah harus mendownload 
untuk mendapatkannya? Apakah harus menekan tombol ikuti? Atau menyuruh pembaca untuk 
berkomentar jika ada yang kurang jelas? 

Juga pastikan Anda melakukannya dengan elegan agar pembaca tidak menyadari bahwa ia sedang 
melakukan apa yang Anda inginkan. 

Begitulah formula AIDA bekerja. Ingin melihat contohnya? Baca lagi dari awal judul Formula AIDA 
dalam Penulisan Artikel agar Mendapatkan Hasil Maksimal. Ini saya susun menggunakan teknik 
AIDA. 

Catatan : Ada banyak formula pengembangan AIDA dewasa ini. Jika Anda sudah menguasai 
dasarnya, maka Anda bisa mengikuti perkembangan yang ada. Juga banyak sekali teknik menulis 
artikel yang dikembangkan oleh bloger lain diluar formula AIDA. 

Membuat Artikel di Blog : Buat Scannable 
 

Orang membaca blog tidak seperti membaca buku. Mereka bergerak dari satu blog ke blog lain 
dengan cepat. Sebelum benar-benar berkonsentrasi membaca, mereka akan melakukan scanning 
yang biasa disebut  F-shapped Pattern. Karena berpola seperti huruf F.  

Berikut penjelasannya : 

 Gerakan horisontal pertama membentuk puncak huruf F. 

 Gerakan horisontal kedua sedikit lebih ke bawah dan mencakup area lebih pendek dari yang 
pertama. 

 Scanning secara vertikal pada sisi kiri konten. 

Itulah mengapa konten Anda harus bersifat scannable. Agar orang bisa melakukan scan dan 
menangkap ide-ide tulisan dengan mudah. Ketika mereka tertarik, maka mereka akan membaca 
konten secara keseluruhan. Berikut adalah trik menulis di blog agar menjadi lebih scannable : 

1. Beri Perhatian Pada Judul – Hal pertama yang diperhatikan pembaca adalah judul. Saat 
Anda menulis artikel, pastikan pembaca akan mengetahui isinya berdasarkan judulnya saja. 
Juga pastikan judulnya menarik dan memenuhi kaidah penulisan standar SEO. 

2. Gunakan Heading – Menggunakan heading pada artikel Anda akan membuat tulisan Anda 
mudah dipindai karena heading akan memecah artikel mejadi bagian-bagian kecil.]\ 

3. Gunakan Angka dan Bullet Poin – Angka dan bullet poin bekerja dengan baik jika Anda 
menulis konten panjang. Tetapi Anda juga harus berhati-hati dan tidak terlalu banyak 
menggunakannya. Gunakan dengan bijaksana. 
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4. Pasang Link dengan Baik – Anda tidak perlu menulis ulang informasi secara mendetail dalam 
konten Anda. Biasakan menggunakan link untuk mengarahkan pembaca menuju konten-
konten yang memuat penjelasan Anda. 

5. Gunakan Gambar – Gambar merupakan cara terbaik untuk memberi ruang jeda pada artikel 
panjang. Gambar juga berguna untuk menarik perhatian pembaca atau menjelaskan tulisan-
tulisan Anda dan mampu menopang SEO suatu halaman. Tapi jangan terlalu banyak gambar 
dan pastikan gambar yang Anda gunakan tidak menyalahi hak cipta apapun. 

6. Menulis dengan Paragraf Pendek – Postingan blog lebih mudah dipindai jika Anda 
menggunakan paragraf-paragraf pendek. Pada kenyataannya, satu atau dua kalimat lebih 
mudah dipahami dan lebih powerfull. Selain itu, paragraf pendek juga memberi lebih banyak 
space putih sehingga pembaca merasa nyaman. 

7. Border dan Blockquote – Border dan blockquote lebih mudah menarik perhatian pembaca. 
Gunakan untuk kata-kata penting sehingga pembaca mampu dan mengerti isi konten tanpa 
membaca. seperti halnya gambar, jangan terlalu banyak menggunakan border dan 
blockquote. Rekomendasi saya gunakan satu atau dua saja dalam setiap artikel. 

8. Jangan Terlalu Banyak Ide dalam Satu Postingan – Jika Anda memiliki banyak ide untuk 
sebuah tema, pertimbangkan untuk membuat artikel berseri daripada menuliskan semuanya 
dalam satu artikel panjang. Membuat satu postingan dengan tema spesifik lebih baik 
daripada menggunakan banyak ide dalam satu postingan. 

9. Bold, Italic, dan Underline – Gunakan ketiganya untuk memberi warna bagi tulisan-tulisan 
Anda. Namun jangan berlebihan agar tulisan Anda tetap nyaman untuk dibaca. 

6 Pertanyaan yang Harus Anda Jawab Saat Menulis Postingan Blog 
 

Ada banyak sekali perubahan pada algoritma Google. Tujuannya hanya satu, yakni menampilkan 
konten-konten terbaik yang relevan sesuai dengan kata kunci yang diketikan pengguna Google. 

Maka ucapkan selamat tinggal pada konten yang kurus dan jelek. Sekarang adalah masa dari konten 
berbobot yang memberikan nilai lebih pada pengguna internet. Jika ingin menang dalam persaingan, 
maka sudah menjadi tugas Anda untuk menerbitkan konten yang lebih baik dari pesaing Anda. 

Jadi, pertanyaannya adalah “Apakah Anda tahu resep menulis konten yang bagus dan dicari 
pengguna internet?” 

Tentu ini pertanyaan mudah bagi bloger berpengalaman. Namun bisa jadi membingungkan bagi 
pemula karena saya pun merasa demikian ketika memulai membangun blog.  

Setelah melakukan observasi, saya menemukan beberapa langkah mudah untuk menghasilkan 
postingan berkualitas tinggi, yaitu dengan menjawab 6 pertanyaan berikut saat menulis postingan 
blog : 

1. Apakah Topik Tersebut Sudah Dibahas Bloger Lain? 
 

Ini internet. Tempat segala macam informasi. Merasa yakin dengan originilitas karya Anda bisa 
menjadi boomerang. Bagaimana jika ada bloger lain yang sudah membahasnya? Apalagi jika Anda 
menulis tutorial atau panduan, biasanya sih sudah cukup banyak bloger yang mempublikasikan hal 
tersebut. 
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Oleh karena itu, sebelum Anda menulis, cobalah mencari informasi sesuai dengan topik yang ingin 
Anda angkat. Seandainya topik tersebut sudah ditulis oleh orang lain, maka sebaiknya Anda tidak 
meneruskan untuk menulis tentang hal itu.  

Kecuali jika Anda punya perspektif yang berbeda atau memberi tambahan informasi yang lebih 
update, maka Anda tidak perlu khawatir. 

Di era algoritma Panda, lebih baik terus menulis sesuatu yang berbeda dan lain daripada yang lain. 
Selain bisa menghindarkan Anda dari penalti, peluang Anda mendapatkan pembaca menjadi lebih 
besar. Karena tidak ada orang yang mau membaca informasi yang sama berulang kali. 

2. Apakah Judul Postingan Anda Sudah Tepat? 
 

8 dari 10 orang akan membaca judul. Namun hanya 2 sisanya yang melanjutkan membaca. Jadi, 
judul memegang peran krusial bagi kesuksesan sebuah postingan dan blog secara keseluruhan. 

Sayangnya banyak bloger yang tidak mau meluangkan waktu untuk memikirkan judul yang tepat 
sehingga konten terbaik mereka tidak pernah dibaca. Mereka terlalu malas. Hasilnya, blog mereka 
tidak kunjung menunjukan peningkatan pengunjung.  

Ada beberapa elemen yang perlu ada dalam sebuah judul : 

 Jelas – Orang akan tahu apa isi dari artikel dari judulnya. Anda membuat janji pada judul. 

Dan isi artikel Anda-lah yang akan memenuhi harapan dari pembaca judul. 

 Menimbulkan Tanda Tanya – Judul yang baik mampu membuat penasaran. Cobalah 

luangkan waktu untuk membaca judul dari blog-blog terkenal dan Anda akan tahu apa yang 

saya maksudkan. 

  Menarik – Artinya mampu menumbuhkan minat baca bagi pembaca. Ketika mereka 

membaca judul, maka timbul keinginan untuk membaca sisanya. 

 Tunjuan Manfaat pada Judul – Jika saya membaca postingan ini, maka apa yang saya 

dapatkan? Itu yang harus Anda pikirkan. Begitulah pikiran semua orang. 

 Judul Panjang Lebih Baik – Bagi pemula, lebih baik menulis judul panjang. Lebih mudah 

mendapatkan keempat poin diatas. 

Dan yang lebih penting, jangan pernah menulis artikel hoax. Juga jangan menggunakan hiperbola. 
Gunakan kata-kata sederhana saja agar pembaca tidak merasa tertipu. 

3. Apakah Anda Memilih Kata Kunci yang Benar? 
 

Bloger profesional biasa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menentukan kata kunci yang tepat. 
Tapi Anda tidak perlu melakukan hal rumit semacam itu karena kita berada di level yang berbeda. 
Cukup pikirkan tema menulis yang Anda angkat, kemudian tanyakan kepada diri sendiri : “Jika saya 
mencari informasi sesuai dengan tema yang saya tulis, maka kira-kira kata kunci apa yang akan saya 
gunakan ketika mencari informasi di mesin pencari?” 
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Saya biasa menggunakan cara tersebut. Setelah menentukan berbagai macam kata kunci yang 
“mungkin” digunakan oleh pengguna Google dalam mencari informasi sesuai tema yang akan saya 
tulis, barulah saya menulis. 

Dengan demikian, saya bisa menempatkan berbagai kata kunci yang relevan dalam judul dan dalam 
konten sehingga peluangnya lebih besar untuk ditemukan orang lain. Akan sangat disayangkan 
seandainya kita menulis sesuatu yang bagus, namun tidak ada yang membacanya karena artikel 
tersebut tidak SEO friendly. 

4. Apakah Ada Sumber Referensi Lain yang Bisa Menopang Ide Anda? 
 

Mampu menyertakan data-data dari sumber terpercaya atau opini dari ahli akan membuat tulisan 
Anda dipercayai oleh pembaca karena menunjukan Anda sudah melakukan riset sebelum menulis 
konten. Juga terlihat keren dan lebih bagus untuk kepentingan SEO. 

Tetapi masih sangat sedikit yang mampu melakukannya dengan baik. Padahal jika sebuah konten 
dipenuhi dengan link-link dari sumber terpercaya, bisa dipastikan kepuasan pengunjung akan 
meningkat. Intinya adalah “Lebih lengkap, lebih bagus”.  

Lakukan riset kecil setelah Anda selesai membuat kerangka karangan. Kira-Kira hal apa saja yang bisa 
Anda hubungkan dengan hasil penelitian atau opini para ahli. Gunakan hal tersebut untuk menopang 
ide-ide Anda. 

Dengan demikian, Anda akan lebih mudah menyusun konten Anda tanpa takut akan kebenaran 
informasi yang Anda sajikan. Tentu saja Anda harus banyak berlatih untuk melakukan hal ini karena 
hal ini termasuk level tingkat lanjut dalam menulis. 

5. Apakah Tulisan Saya Mudah Dipahami? 
 

Tidak ada tulisan sempurna tanpa proses editing. Walaupun sepele, tapi terkadang sebagian bloger 
melewati proses ini sehingga ide yang bagus pun akan sia-sia jika tulisannya masih “kasar”. 

Tulisan yang bagus bukan tulisan yang dipenuhi dengan jargon. Bukan tulisan yang dipenuhi dengan 
istilah-istilah sulit. Namun tulisan yang menggunakan kata-kata sederhana sehingga mudah 
dipahami. 

Saat Anda selesaia menulis, coba lakukan proses editing. Ganti kata-kata yang sulit dimengerti. 
Pastikan juga tidak ada kalimat yang tidak perlu atau tidak nyambung. Yang jelas semakin sederhana 
dan mudah dipahami, semakin tinggi kualitas konten Anda. 

6. Apakah Anda Menggunakan Kata “Saya” dan “Anda”? 
 

Apakah Anda tahu apa yang membuat sebuah konten menarik untuk dibaca? Itu adalah 
konversasional. Seperti sebuah pembicaraan. Artinya menggunakan kata “Anda” dan “Saya”. 

Lebih dari yang Anda bayangkan, penggunaan kata “saya” akan mengacu pada pengalaman pribadi. 
Entah Anda mau menulis tutorial atau panduan, cara, atau listicle, kata “saya” merupakan jaminan 
sebuah keorisinilitasan. Karena hampir bisa dipastikan pengalaman setiap orang itu unik. Tinggal 
bagaimana Anda memoles cerita tersebut menjadi menarik. 
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Sedangkan kata “Anda” merupakan sapaan kepada pembaca seolah kita saling berhadapan dengan 
mereka. Kita menulis seperti berbicara. Dan tidak ada yang lebih baik dalam hal ini selain 
penggunaan kata “Anda”. 

Sekarang Anda Sudah Siap Menulis 
 

Pengetahuan di atas merupakan dasar-dasar menulis konten di web. Anda bisa melakukan 
percobaan dan menemukan satu-satunya cara menulis sesuai dengan blog yang Anda kembangkan. 

Lakukan berulang kali hingga Anda menjadi mahir menulis. Saat hal itu terjadi, saya rasa Anda akan 
menjadi bloger produktif sehingga mampu konsisten ngeblog dalam jangka waktu lama mengingat 
Anda tidak akan kesulitan menciptakan artikel-artikel baru. 

Ingat, menulis adalah bagian paling krusial bagi kesuksesan blog Anda. jadi, berlatihlah dengan serius 
sampai Anda benar-benar ahli menciptakan konten berkualitas bagi netizen. Selamat berjuang. 
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6. Tentang Blogwalking 

Jika blog Anda masih baru, maka mustahil mendapatkan pengunjung dari mesin pencari (organik). 
Setidaknya sebelum blog Anda cukup mampu bersaing di halaman hasil pencarian, lakukanlah 
blogwalking secara teratur. 

Walaupun biasanya para profesional tidak lagi melakukan blogwalking, namun saya sendiri 
menjalankan tradisi blogwalking hingga saat ini. 

Apa Itu Blogwalking? 
 

Blogwalking adalah kegiatan jalan-jalan ke blog lain dan meninggalkan komentar, saran, atau kritik 
yang membangun. Terkadang hanya berkomentar yang bertujuan menyapa pemilik blog saja dalam 
rangka menjaga keakraban dengan bloger lain. 

Tujuan blogwalking adalah menjalin hubungan baik dengan bloger lain. Juga berharap mendapatkan 
tambahan pengunjung karena kita meninggalkan nama berupa link di blog lain sehingga jika ada 
yang melakukan klik, maka pengklik tersebut akan mendarat di blog kita. 

Manfaat-Manfaat Berkomentar di Blog Lain 
 

Hingga saat ini saya merupakan fans dari blogwalking. Menurut saya blogwalking sangat bermanfaat 
untuk mengembangkan blog dengan cepat. Berikut adalah manfaat yang saya maksudkan : 

1. Menjalin Hubungan Pertemanan dengan Bloger Lain 
 

Saling berkomentar membuat saya memiliki banyak teman ngeblog. Dalam banyak hal, itu membuat 
kegiatan ngeblog menjadi lebih menyenangkan. Jika dilakukan dengan benar, maka blogwalking pun 
mampu menimbulkan emosi-emosi seperti pertemanan di dunia nyata. 

Beberapa bloger yang sudah merasa cukup akrab bahkan akhirnya bertemu di dunia nyata (kopdar). 
Dengan demikian, akan terbuka kesempatan bekerja sama di masa depan jika Anda punya project-
project tertentu yang berhubungan dengan blog. Dan Anda tahu harus menghubungi siapa saja. 

2. Mendapatkan Backlink 
 

Backlink di kotak komentar memang tidak ada gunanya karena bersifat no follow. Tapi bagaimana 
jika saya mengatakan Anda bisa mendapatkan backlink dari bloger lain hanya karena rutin 
berkomentar? 

Beberapa teman ngeblog saya kadang-kadang mengulas tulisan terbaru saya. Dan mereka memberi 
backlink secara cuma-cuma. Hal ini cukup sering terjadi. Itulah mengapa saya selalu menyukai 
blogwalking. Karena jika banyak yang memberi backlink, otomatis popularitas blog akan semakin 
meningkat di mata Google. 
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3. Bertanya Sesuatu yang Tidak Anda Pahami 
 

Kotak komentar merupakan sarana terbaik untuk bertanya jika Anda tidak memahami ulasan suatu 
konten. Apalagi jika bloger bersangkutan merupakan teman ngeblog Anda, tentu ia akan antusias 
memberi penjelasan sampai Anda mengerti. 

Patutlah ada orang yang mengatakan bahwa kegiatan ngeblog bisa untuk berbagi ilmu. Karena kita 
bisa bertanya apapun kepada ahlinya tanpa membayar sepeser pun. Hanya jika Anda mau 
meluangkan waktu untuk bertanya di kotak komentar. 

4. Menemukan Ide-Ide Baru 
 

Sebelum berkomentar di blog lain, kita tentu membaca konten terlebih dahulu. Itulah mengapa para 
pelaku blogwalking tidak akan pernah kehabisan ide menulis karena ia banyak membaca tulisan 
bloger lain. 

Terkadang ide pun bisa muncul dari mengikuti diskusi di kotak komentar. Yang jelas, ngeblog itu 
tentang menulis. Dan menulis hanya dapat dilakukan jika memiliki ide. Maka sudah jelas, 
blogwalking merupakan jawaban terbaik jika ada yang bertanya, “Bagaimana cara mendapatkan ide 
menulis?” 

5. Membangun Brand 
 

Di kotak komentar default selalu ada kolom untuk nama. Nah... bagian inilah yang bisa kita gunakan 
untuk membangun brand. Semakin banyak Anda meninggalkan komentar, maka nama Anda akan 
ada di mana-mana. Dan orang-orang akan memperhatikannya. 

Itulah rahasia saya mendapatkan tambahan 70-80 pengunjung hanya dari berkomentar. Karena 
hampir pasti saya berkomentar di blog-blog yang baru saja menerbitkan konten-konten baru. 

6. Menujukkan Keahlian Anda 
 

Kotak komentar tidak melarang Anda berbagi pengetahuan atau pengalaman Anda berhubungan 
dengan topik yang diangkat bloger lain. Jika komentar Anda bagus dan bisa dipertanggungjawabkan, 
kredibilitas Anda pun akan semakin bagus. 

Orang-Orang yang terkesan dengan komentar Anda hampir pasti mengklik nama Anda. Mereka ingin 
mengetahui Anda lebih jauh lagi. Dan jika konten-konten Anda berkualitas, maka tidak ada yang 
akan menghalangi orang-orang yang datang menjadi pembaca setia Anda. 

Seni blogwalking 
 

Saya sedang tidak melebihkan-lebihkan ketika mengatakan semua manfaat di atas. Tapi hanya 
sedikit bloger yang punya kegigihan untuk blogwalking setiap hari. Jika diambil dari sisi positifnya, 
artinya saingan Anda mungkin tidak mengoptimalkan blogwalking. Dan itu kesempatan bagi Anda 
untuk selangkah lebih maju dari bloger-bloger lain. 
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Kelihatannya mudah saja, tinggal meninggalkan komentar. Tapi apakah Anda yakin mampu 
melakukannya? 

Selain karena rasa malas, biasanya blogwalking juga membosankan. Untuk itu saya akan 
membagikan seni dalam blogwalking. Berikut aturan yang harus Anda ikuti : 

1. Anda Tidak Harus Selalu Meninggalkan Komentar 
 

Jangan salah sangka tentang blogwalking. Beberapa bloger yang tidak tahu bagaimana 
melakukannya merasa HARUS meninggalkan komentar di blog teman-teman mereka. Meskipun 
merasa tersiksa ketika melakukannya. Itu tidak perlu Anda lakukan. 

Ketika saya menemukan konten yang tidak terlalu menarik menurut saya, maka saya tidak akan 
membacanya. Dan tentu saja saya tidak meninggalkan komentar. Itu membuat kegiatan blogwalking 
menyenangkan. Saya hanya berkomentar di konten-konten yang menarik saja. 

Tidak perlu merasa tidak enak karena Anda tidak berkomentar mengingat ada bloger yang 
berkomentar di blog Anda. Jadi, aturan yang pertama : Berkomentarlah di tulisan yang Anda sukai 
saja. 

2. Blogwalking Harus Setiap Hari 
 

Di zaman sekarang semua serba mudah. Anda tinggal mengikuti blog-blog yang biasa berkomentar di 
blog Anda. Atau di blog-blog terkenal. Yang jelas Anda harus meninggalkan komentar di blog lain 
setiap hari. 

Jangan khawatir, ini tidak butuh waktu lama dan bisa dilakukan di waktu luang. Misalnya malam hari 
ketika hendak tidur atau ketika menunggu antrean atau ketika Anda punya waktu luang. Ciptakan 
kebiasaan sehingga blogwalking menjadi makanan sehari-hari Anda. 

Dengan demikian nama Anda akan ada di mana-mana. Bloger lain akan lebih mudah mengingat 
Anda karena menemukan Anda di blog manapun. Dan tentu saja, bloger lain yang penasaran akan 
mengunjungi blog Anda dan mau berhubungan dengan Anda karena Anda terlihat mudah bergaul. 

Ingat : Lakukan blogwalking setiap hari. 

3. Tidak ada Batasan Berapa pun Jumlah Komentar 
 

Ada sebagian bloger yang berusaha terlalu keras. Mereka mengejar target untuk berkomentar sekian 
kali di blog setiap hari. Kalau mereka berkomentar dengan baik tidak jadi soal. Masalah biasanya 
bloger yang kejar setoran kualitas komentarnya asal-asalan sehingga hampir mirip perbuatan 
spammer. 

Kalau Anda hanya mampu berkomentar di 10 blog setiap hari, maka lakukan itu saja secara rutin. 
Jika banyak waktu luang, maka Anda boleh meningkatkan jumlah komentar hingga 20-30 blog dalam 
sehari. 

Jika Anda melakukannya dengan benar, dengan asumsi Anda meninggalkan komentar berkualitas, 
maka secara perlahan kecepatan membaca Anda akan meningkat dan Anda akan lebih mudah 
berkomentar tanpa berpikir. Ini hanya masalah kebiasaan saja. Dan saya yakin Anda mampu 
melakukannya. 
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Tapi jangan pernah membuat target karena hanya akan menyusahkan Anda. Jadi, berkomentarlah di 
blog yang Anda sukai, lakukan setiap hari, dan tidak ada batasan berapa banyak blog yang harus 
Anda komentari. 

Beberapa Cara Berkomentar yang Baik 
 

Tentu.... setelah Anda mengetahui 3 aturan penting blogwalking, maka sudah sewajarnya Anda 
harus mengetahui bagaimana berkomentar cerdas sehingga komentar Anda menonjol dan 
menyenangkan pemilik blog. Berikut adalah panduan singkatnya : 

1. Bacalah Postingan Dulu 
 

Kotak komentar adalah hak bagi pembaca. Jika Anda tidak membaca, secara etika, Anda tidak berhak 
berkomentar. Lagipula komentar terbaik merupakan komentar yang relevan dengan isi postingan. 
Oleh karena itu, membaca postingan sebelum berkomentar adalah keharusan. Jangan berkomentar 
asal-asalan dan tidak nyambung karena tidak ada pemilik blog yang menyukainya. 

2. Jadilah 10 Komentator Pertama 
 

Berkomentar paling awal biasanya akan mendapat perhatian lebih dari pemilik blog karena belum 
ada komentar lain untuk dijawab. Gunakan kesempatan tersebut untuk menjalin hubungan dengan 
pemilik blog. 

Poin plus yang didapat oleh 10 komentator pertama adalah dibaca oleh pengunjung lainnya. Jika 
komentarnya benar-benar bagus, besar kemungkinan ada yang mengklik nama Anda dan mendarat 
di blog yang Anda kelola. 

3. Mengajukan Pertanyaan 
 

Mungkin ada sesuatu yang menganjal di hati segera setelah Anda menyelesaikan bacaan. Maka tidak 
ada salahnya untuk meninggalkan komentar berupa pertanyaan. 

Komentar jenis ini memancing diskusi. Biasanya akan tercipta komunikasi panjang di kotak 
komentar. Dengan cara ini Anda akan cepat akrab dengan pemilik blog. 

Tapi perlu diingat, pertanyaan Anda harus berbobot dan jangan asal-asalan agar tidak terjadi 
kesalahpahaman. 

4. Memberi Saran Jika Menemukan Kekurangan 
 

Kadang-Kadang Anda akan menemukan kekurangan pada tulisan. Saat itulah komentar terbaik 
adalah sebuah saran. Namun ini juga memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Setidaknya Anda 
harus memiliki pengetahuan lebih tentang topik yang diangkat sehingga saran Anda masuk akal dan 
dapat diterima. 

Saya bahkan meyakini bahwa komentar berupa saran merupakan jembatan terbaik untuk 
berhubungan dengan bloger lain. Karena semua bloger akan sangat menghargai komentar-komentar 
yang berupa saran. 
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5. Komentar Berupa Kritik 
 

Komentar jenis sangat berbahaya jika Anda tidak hati-hati dalam menuliskannya. Meskipun begitu 
saya meyakini bahwa komentar jenis ini sangat bagus untuk menjalin hubungan dengan bloger lain. 
Tentu mereka akan dengan senang hati mendengarkan kritik yang membangun. 

Lagipula komentar jenis ini sangat jarang dilakukan oleh bloger lain. Terutama jika Anda sangat 
menguasai topik yang diangkat dan menganggapnya sebagai tulisan yang buruk, maka kritik adalah 
jawaban yang bisa Anda berikan untuk pemilik blog. 

6. Komentar yang Menambahkan Informasi 
 

Ini juga jarang terlihat. Tapi merupakan strategi yang bagus seandainya Anda menerapkannya dalam 
kegiatan blogwalking. Misalnya ada artikel berjudul “10 Cara Menulis Konten SEO”. Kemudian Anda 
mengamati ada kekurangan, maka Anda bisa menambahkan informasi tambahan untuk pemilik blog. 

Jika beruntung, pemilik blog akan merespons dengan baik dan mengubah judulnya menjadi “11 Cara 
Menulis Komentar SEO”, dimana tambahan 1 poin merupakan komentar tambahan dari Anda. 

7. Biasakan Berkomentar Panjang 
 

Alasannya sederhana : Mayoritas bloger berkomentar singkat. Jika Anda ingin menonjol diantara 
puluhan komentar lainnya, maka itu bisa dilakukan dengan menulis komentar panjang. 

Lagipula pemilik blog lebih suka dengan komentar-komentar panjang dibanding dengan komentar 
pendek. Lebih bernilai dan berkualitas.  

8. Tunjukkan Personality 
 

Berkomentar merupakan cara mudah berhubungan dengan bloger lain. Sama seperti halnya di dunia 
nyata, Anda perlu menjadi diri sendiri dan tidak perlu berpura-pura ketika menyampaikan pendapat. 
Jika Anda menemukan sesuatu yang buruk, katakanlah. Atau jika Anda benar-benar merasa 
terbantu, maka memberi pujian adalah sesuatu yang bagus. 

Tapi ingat, Anda harus tetap di koridor dengan tetap menjaga bahasa yang Anda gunakan. Usahakan 
tetap sopan dan tidak menggunakan kata-kata buruk yang tidak pantas dituliskan. 

9. Sedikit Humor akan Membuat Komentar Sempurna 
 

Semua orang suka humor. Bayangkan saja, setiap bloger punya banyak permasalahan. Dan mereka 
mungkin ngeblog untuk bersenang-senang sehingga energi mereka terisi kembali untuk menghadapi 
semua permasalahan hidup. Dan jika Anda memberi komentar dengan sedikit humor, saya rasa 
besar kemungkinannya Anda akan disukai bloger lainnya. 
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 Komentar yang Dapat Merusak Reputasi  
 

Walaupun berkomentar di blog lain memiliki segudang manfaat, namun Anda juga harus berhati-hati 
ketika melakukannya. Atau Anda akan merusak reputasi blog atau brand personal Anda. Berikut 
adalah bagaimana berkomentar yang dapat menghancurkan reputasi dan sebaiknya Anda hindari : 

1. Tidak Menggunakan Nama Asli atau Brand Blog 
 

Dalam  kotak default komentar selalu ada kotak untuk nama. Seharusnya kotak tersebut diisi dengan 
nama asli atau brand yang sedang Anda bangun sehingga orang yang membaca komentar Anda di 
blog lain, yang menganggap komentar Anda bagus akan melakukan klik. 

Sayangnya, tidak semua orang memahami hal sepele seperti di atas. 

Terkadang akan Anda temui beberapa komentar yang memakai nama “Bisnis online terpercaya” 
atau “Berita liga Inggris lengkap” dan sebagiannya. Itu benar-benar praktik buruk yang perlu 
ditinggalkan. 

Di masa lalu Google memang mengikutsertakan anchor text di komentar sebagai backlink. Tapi tidak 
di masa sekarang. Jadi, tidak ada gunanya memakai nama-nama aneh yang terlihat seperti spammer. 

2. Anda Menyertakan Link Tidak Relevan 
 

Menjadi bloger memang harus agresif. Terkadang kita memang perlu menyertakan link dalam 
komentar untuk mengungkapkan maksud kita atau memberi perspektif berbeda berkenaan dengan 
topik yang dibahas. Sangat aneh jika komentar kita terlalu panjang (lebih dari 50 kata). 

Oleh karena itu, bagi bloger yang self promoters, saya masih mengijinkan berkomentar dengan 
menyertakan link. Hanya saja akan sangat mengecewakan seandainya link yang disertakan tidak 
relevan dengan isi artikel. 

Bukannya berefek positif, tindakan menyebar link tanpa aturan akan merusak brand Anda. Orang-
Orang cenderung menghapus komentar seperti itu karena tidak memberi nilai tambah bagi pemilik 
blog. Dan itu merupakan tindakan teridiot untuk membangun brand. 

3. Penggunaan Kata-Kata yang Tidak Pantas 
 

Hidup di dunia maya tidak sebebas yang Anda bayangkan. Ketika Anda tidak bisa mengendalikan diri 
dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas, orang-orang melihatnya. Tentu saja mereka tidak 
akan mau untuk berhubungan dengan orang yang tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. 

Walaupun Anda sedang tidak dalam kondisi yang bagus, misalnya sedang bersedih atau marah, 
sebelum Anda mengklik tombol kirim komentar, sebaiknya Anda membaca lagi apa yang sudah Anda 
tulis di kotak komentar. 

Seandainya Anda merasa ada kata yang tidak pantas atau merasa tidak mampu menemukan kata 
yang tepat, sebaiknya tidak perlu berkomentar. Jika Anda memaksa, hasilnya akan benar-benar 
buruk bagi citra Anda di mata orang lain. 
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4. Menyerang Penulis Karena Merasa Paling Benar 
 

Saya tahu bahwa sebagian dari Anda benar-benar ahli di bidang tertentu. Tapi tidak sepatutnya 
menyerang penulis secara langsung di kotak komentar dan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang 
telah ditulis. Itu bukan tindakan bijaksana. 

Efeknya bisa sangat besar bagi penulis. Apalagi jika sampai dilakukan beramai-ramai (bullying). 
Kepercayaan diri penulis bisa hancur. Harga dirinya akan terinjak-injak dan mungkin penulis akan 
benar-benar berhenti menulis. 

Jika ada suatu kesalahan, sesuatu yang fatal, sebaiknya buka halaman kontak untuk menghubungi 
penulis. Gunakan kalimat santun dan tunjukkan di mana letak kesalahannya. Dengan demikian 
penulis akan berterima kasih dan segera memperbaiki tulisannya. 

Bukan menyerangnya di kotak komentar. Bukannya terlihat cerdas, Anda malah terlihat seperti 
orang sombong yang sudah lupa bagaimana rasanya menjadi bodoh. Dan itu merupakan tindakan 
ceroboh yang bisa membuat Anda memiliki musuh dan penonton pun tidak akan menaruh respek 
kepada Anda.  

5. Anda Berkomentar Tanpa Membaca Postingan 
 

Beberapa kali saya menemukan pertanyaan di kotak komentar yang jawabannya sudah ada di dalam 
artikel. Sayangnya, beberapa bloger tidak menyempatkan waktu untuk membaca dan langsung 
menuju kotak komentar. 

Sebenarnya saya memaklumi komentar seperti itu karena hampir mayoritas pembaca di internet 
melakukan scanning sampai mereka menemukan bagian yang menarik. Mungkin bagian pentingnya 
terlewat. 

Tapi di mata pembaca lain, Anda terlihat menyedihkan. Komentar adalah hak bagi mereka yang 
sudah membaca. Jika Anda tidak membaca postingannya, sebaiknya jangan meninggalkan komentar. 
Karena jika komentar Anda aneh atau “terlihat” seperti tidak membaca postingan dengan 
berkomentar “Nice post” atau “Artikelnya bagus”atau “Follow donk blog saya”, itu merupakan aib. 

Siapa yang mau berhubungan lebih jauh dengan bloger yang meninggalkan komentar sama berulang 
kali? Hargai orang lain dan orang lain akan menghargai Anda : Dengan membaca postingannya. 

6. Komentar di Blog yang Buruk 
 

Beberapa blog yang tergolong buruk antara lain : 

 Blog download software ilegal 

 Blog download film ilegal 

 Blog-Blog perjudian 

 Blog yang menyebarkan tutorial hacking 

 Blog yang menyebarkan berita hoax 

Berkomentar di blog-blog di atas akan mencemarkan nama baik Anda. Dulu saya pernah 
melakukannya. Biasanya di komunitas akan ada bloger-bloger baru yang minta komentar. Dan saya 
hanya membantu dengan berkomentar di link yang mereka bagikan. 
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Namun akhirnya saya sadar, seandainya ada orang lain yang melihat nama saya atau brand Shiq4 
berada di tempat-tempat yang tidak seharusnya, orang akan mulai berpikir bahwa saya telah 
melakukan kejahatan secara moral. Dan mereka tidak akan menghormati saya lagi. 

Sejak saat itu, saya tidak lagi sembarangan berkomentar. Tidak untuk blog-blog yang jelas-jelas 
melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Google dan hukum yang berlaku di Indonesia. 

7.Bermain di Area SARA 
 

Perkembagan teknologi sekarang memudahkan kita untuk berpendapat. Sayangnya, terkadang ikut 
berdebat di konten-konten berbau SARA benar-benar tidak ada gunanya sama sekali bagi brand yang 
sedang kita bangun. 

Walaupun kita punya pengetahuan yang lebih hebat dan merasa benar, terkadang berdebat di kotak 
komentar yang menyinggung SARA bisa berakibat buruk. Orang-Orang cerdas tidak akan berdebat 
untuk membuktikan dia benar atau salah. Mereka selalu menghindari perdebatan yang tidak ada 
gunanya. 

Dan jika nama Anda ada dalam kotak komentar, mungkin orang-orang akan berpikir negatif tentang 
Anda. Apalagi bagi mereka yang bersebrangan dengan komentar Anda, tentu mereka akan 
mengincar kesalahan-kesalahan Anda. Karena dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang bermoral 
buruk. 

Bermain di area SARA seperti mencari musuh. Dan satu musuh saja sangat berbahaya bagi Anda di 
masa depan. Lebih baik menghindari orang-orang berpikiran sempit atau Anda akan tertular 
kebodohan mereka meskipun sebenarnya Anda merasa benar. 

7. Anda Tidak Menggunakan Gravatar 
 

Gravatar merupakan singkatan dari Globally Recognized Avatar. Jutaan orang menggunakannya 
untuk memajang foto sebagai identitas di dunia maya. 

Ketika Anda memakai gravatar, orang dengan mudah akan mengenali siapa Anda. Selain sebagai 
tanda bahwa Anda merupakan orang yang benar-benar membangun brand, gravatar juga dipakai 
sebagai pertanda bahwa Anda bukan spammer. Memang siapa yang ingin dikenal sebagai spammer 
dan berani menujukan wajahnya? Tidak ada. 

Lagipula gravatar merupakan tanda pengenal yang baik. Jika orang-orang membaca komentar dan 
sering melihat wajah Anda, mereka akan tertarik mengetahui Anda lebih jauh lagi. Apalagi jika 
komentar Anda sangat bagus, tentu orang terpikat untuk berhubungan dengan Anda. 

Sebaliknya, tidak menggunakan gravatar merupakan kesalahan yang wajib dihindari di dunia maya. 
Semua orang ingin melihat foto komentator, berkenalan dan menjalin hubungan. Tanpa foto 
gravatar, kecenderungannya orang menganggap Anda bukan orang yang serius yang ingin 
berhubungan baik di dunia maya. 

Jadi, segera kunjungi gravatar.com dan semua komentar Anda akan memajang wajah Anda yang 
tampan. Siapa tahu ada orang yang tertarik dengan Anda dan berniat menjalin hubungan asmara, 
benar? 
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7. Sedikit Tentang Ilmu SEO 

Pernahkan Anda menggunakan mesin pencari Google? Apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan 
informasi yang mungkin Anda butuhkan? 

Benar sekali. Anda mengetik kata-kata tertentu. Dalam dunia SEO kata-kata yang digunakan oleh 
pengguna Google disebut kata kunci. Ingat hal paling mendasar ini. 

Nah setelah kata kunci terketik, kemudian Anda menekan tombol enter, maka akan muncul 10 link 
menuju artikel yang paling relevan dengan kata kunci, benar? 

Walaupun prosesnya terlihat sederhana, namun untuk tampil di 10 urutan teratas (halaman pertama 
Google) bukanlah perkara mudah. Para penyedia informasi (bloger dan webmaster) bersaing satu 
sama lain untuk menempati urutan teratas. Logikanya, semakin tinggi rangking yang di dapat, maka 
semakin banyak klik sehingga website atau blog lebih banyak dikunjungi oleh orang. 

Proses untuk tampil di halaman pertama mesin pencari itulah yang disebut dengan SEO. Kita 
mengoptimalkan konten agar mampu memenangkan persaingan sesuai dengan kata kunci yang kita 
bidik.  

Kalau Anda membuat artikel berjudul “Tips agar Bangun Pagi Setiap Hari”, dan Anda berharap 
konten Anda muncul di halaman hasil pencarian jika ada orang yang mengetikkan “Tips agar bangun 
pagi” atau “Setiap Hari Bangun Pagi”, maka Anda butuh SEO. 

Pengertian SEO 
 

Di atas hanya penjelasan sederhana. Namun kurang afdal jika saya tidak memberi tahu teorinya. 
Mari saya jelaskan pengertian SEO. 

SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization. Merupakan segala upaya dan tindakan agar 
konten mampu memenangkan persaingan dengan blog lain sehingga tampil di halaman pertama 
Google sesuai dengan kata kunci yang ditargetkan. 

SEO dibagi menjadi dua : SEO On Page dan SEO Off-Page. 

SEO on page adalah adalah upaya yang dilakukan di dalam sebuah web page untuk mendapatkan 
rangking tinggi di halaman hasil pencarian seperti mengoptimalkan konten, url, hingga deskripsi 
sebuah halaman. 

Sedangkan SEO Off-page adalah upaya yang dilakukan dari luar situs. Lebih mudahnya disebut 
backlink. Artinya ada orang lain yang merekomendasikan situs Anda dengan memberi link yang 
menuju website Anda. 

Mari kita lanjutkan dengan faktor-faktor SEO On Page terlebih dahulu. 
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Faktor-Faktor SEO On-Page 
 

Untuk memaksimalkan halaman dari situs, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi : 

1. URL yang SEO Friendly 
 

URL yang Anda gunakan ikut berkontribusi dalam penentuan rangking. Jadi, sebisa mungkin gunakan 
URL yang mengandung kata kunci. 

Contoh URL yang buruk : Shiq4.com/p=321 

Jika blog Anda masih menggunakan format URL di atas, maka Anda harus segera mengubahnya. 
Karena P=321 tidak mengandung kata kunci. Juga tidak mempunyai arti bagi manusia sehingga tidak 
tahu isi halaman dari URL-nya. 

Ini contoh yang sedikit lebih baik : Shiq4.com/Tips-agar-bangun-pagi-setiap-hari 

Jika menggunakan URL di atas, kesempatan Anda tampil di halaman pertama Google untuk kata 
kunci “Tips agar bangun pagi” menjadi lebih besar. 

Tapi ada URL yang lebih sempurna dan SEO Friendly : shiq4.com/Tips-agar-bangun-pagi 

URL terakhir merupakan URL paling bagus. Karena Google menyatakan bahwa URL yang terdiri dari 
3-5 kata lebih baik dibanding dengan URL-URL panjang. 

2. Judul Konten yang SEO Friendly 
 

Judul konten merupakan faktor paling penting dalam SEO On-Page. Misalnya Anda menargetkan 
kata kunci “Tips sukses berdagang” maka beberapa variasi judul antara lain : 

Ingin Sukses Berdagang? Berikut adalah10  Tips Sukses Berdagang Terbaik.  

Judul ini sudah bagus karena menyertakan kata kunci di dalamnya. Namun kurang baik karena kata 
kunci terletak di bagian akhir judul. Akan lebih baik seandainya kata kunci diletakkan di bagian 
depan. Contoh judul yang SEO :  

Tips Sukses Berdagang Lengkap : 10 Tips dan Trik dari Pengusaha Muda Sukses 

Tentu saja perlu diperhatikan bahwa Anda tidak boleh memuat judul yang tidak sesuai dengan 
konten. Itu dapat membuat pengunjung kecewa. Yang paling bagus adalah membuat konten yang 
bagus dan judul bagus. Bukan membuat konten asal-asalan dan melakukan SEO begitu saja. 

3. Tag H1 di Judul dan H2 dalam Postingan 
 

Tag H1 hanya boleh digunakan sekali dalam sebuah halaman. Mesin pencari menganggap tag H1 
merupakan bagian terpenting dalam suatu konten. Itulah mengapa Anda harus menempatkan tag 
H1 pada judul konten. 

Dengan begitu, kata kunci di dalam judul postingan akan dianggap penting oleh Google. dan itu akan 
meningkatkan relevansi di mata Google bahwa konten Anda benar-benar berisi seperti kalimat yang 
diapit oleh tag h1. 
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Jika Anda menggunakan wordpress.com secara default judul konten sudah H1. Tinggal menyusun 
konten dengan memuat tag H2. 

Cara membuatnya sederhana, masuk ke mode menulis html, kemudian tambahkan tag h2 pada sub 
judul yang Anda gunakan. Akan terlihat seperti ini : <h2>Contoh Kasus Korupsi di Indonesia</h2>. 
Patikan semua sub judul Anda menggunakan H2. Kalau bisa salah satu sub judul harus memuat kata 
kunci. 

4. Tambahkan Multimedia 
 

Jika memungkinkan, usahakan konten bukan berupa teks saja. Gunakan beberapa gambar yang 
relevan, video yang bagus, tabel, atau apapun yang mampu meningkatkan kualitas konten yang 
Anda sajikan. 

Itu sangat penting untuk meningkatkan user experience seperti time on site (Berapa lama 
pengunjung berada di situs), bounce rate (apakah pengunjung menekan tombol back karena kualitas 
buruk), atau mengurangi risiko pogosticking. 

Ingat, user experience merupakan tujuan akhir dari SEO. Semakin bagus, maka SEO akan semakin 
mudah dilakukan. Intinya, buat konten yang ditulis dengan baik dan enak dibaca agar pengunjung 
yang datang mendapatkan apa yang diinginkan. Jangan memikirkan SEO saja tanpa memikirkan 
pembaca.  

5. Letakkan Kata Kunci di 100 Kata Pertama 
 

Sebaiknya kata kunci yang Anda targetkan diletakkan di 100 kata pertama. Hal ini merupakan 
indikasi bagi Google bahwa halaman Anda benar-benar membahas mengenaik kata kunci yang Anda 
targetkan. 

Beberapa bloger tidak mengetahui hal ini dan selalu meletakkan kunci di bagian yang salah sehingga 
On page SEOnya menjadi kurang sempurna. 

Di wordpress.com hal ini sangat penting. Karena otomatis bagian awal akan menjadi deskripsi 
halaman. kecuali Anda membeli paket bisnis, Anda bisa menginstall plugin-plugins pendukung 
seperti Yoast SEO. 

6. Meta Deskripsi 
 

Meta deskripsi adalah deskripsi singkat mengenai isi halaman. Deskripsi ini akan muncul pada 
snippets di bawah judul di halaman hasil pencarian. Sertakan kata kunci di dalam meta deskripsi dan 
usahakan buat paragraf menari yang mampu membuat pengunjung merasa bahwa halaman Anda 
lebih baik dari halaman lainnya. 

7. Gunakan Eksternal Link 
 

Ekternal link menuju halaman-halaman dari sumber terpercaya menjadi indikasi bagi Google bahwa 
halaman Anda juga merupakan halaman yang berkualitas. Selain itu, eksternal link menuju halaman-
halaman yang membahas topik yang sama akan meningkatkan relevansi halaman dan akan 
membuat halaman Anda menjadi lebih baik di halaman hasil pencarian. 
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Tidak menggunakan eksternal link merupakan kesalahan SEO yang sering dilakukan. Anda bisa 
membuat eksternal link sebanyak 2 atau 3 dalam sebuah halaman. Dan Anda akan lihat hasilnya 
dengan cepat. 

8. Gunakan Internal Link 
 

Internal link merupakan link yang terhubung dalam satu domain. Anda harus melakukannya untuk 
menjaga pengunjung berada di situs Anda dalam waktu yang lama. 

Selain itu, internal link juga bertujuan mengalirkan poin ke halaman-halaman lama sehingga 
nantinya SEO blog Anda secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi. Gunakan 3 atau 4 internal dalam 
sebuah halaman yang terdiri dari 1000 kata dan Anda akan baik-baik saja. 

9. Kecepatan Blog 
 

Kecepatan akses sebuah situs menjadi salah satu faktor penentu rangking Google. Oleh karena itu, 
sebisa mungkin tingkatkan kecepatan halaman situs Anda. Kompres gambar seperlunya agar 
loadingnya menjadi lebih cepat. 

Atau jika Anda sudah self hosting, gunakan CDN dan plungins-plungins cache yang dapat membantu 
meningkatkan kecepatan blog Anda. 

10. Gunakan LSI Keyword 
 

LSI Keyword adalah adalah kata kunci yang masih relevan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Anda bisa mengetikkan kata kunci yang Anda bidik di Google, kemudian scroll ke bagian bawah 
halaman dan temukan “penelusuran terkait dengan  (kata kunci yang Anda ketikkan)” 

Lalu masukkan kata-kata tersebut di dalam konten Anda. 

11. Optimalkan Gambar 
 

Gambar yang Anda gunakan bisa digunakan untuk keperluan SEO. Pertama, gunakan nama gambar 
yang bagus agar gambar Anda bisa muncul di pencarian gambar. 

Kedua, isi attribut ALT Tags pada gambar dengan kata kunci.  

13.  Kalau Bisa Buat Konten Panjang 
 

Konten panjang terbukti mampu tampil lebih baik di halaman hasil pencarian. Namun yang lebih 
utama dari konten panjang adalah Anda dapat menaruh banyak kata kunci tanpa melakukan 
keyword stuffing. 

Konten Anda akan enak dibaca. Dan tentu saja, Anda akan mendapatkan rangking yang lebih tinggi 
dibanding dengan konten-konten kurus yang tidak membantu pengguna sama sekali. 
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SEO Off Page 
 

SEO off page adalah optimasi yang dilakukan di luar situs. Intinya adalah backlink. Backlink adalah 
hyperlink yang menuju situs kita dan berasal dari situs lain. Backlink bekerja seperti vote. Semakin 
banyak, maka semakin baik. Kalau ada banyak orang yang merekomendasikan tulisan Anda, secara 
tidak langsung hal tersebut merupakan indikasi bagi Google bahwa konten Anda berkualitas. 

Oleh karena itu, ngeblog pun perlu membangun hubungan baik dengan bloger lain agar mereka mau 
memberikan backlink secara sukarela sehingga blog kita menjadi lebih populer di mata Google. 
Tentu saja, semakin populer situs kita, visibilitasnya di mesin pencari menjadi semakin baik. 

Tapi ada aturan yang harus Anda patuhi dalam usaha mendapatkan backlink. Karena ada backlink 
buruk yang menyebabkan dampak negatif dan ada backlink berkualitas yang menyebabkan dampak 
positif. 

Usahakan saja backlink yang Anda dapatkan memiliki ciri-ciri berikut ini: 

Catatan penting : bukan berarti Anda harus memenuhi semua kriteria backlink dibawah karena itu 
keinginan yang tidak realistis dan sulit. Jika sudah memenuhi 3 atau 4 ciri backlink berkualitas saja, 
itu sudah cukup bagus. 

1. Relevansi 
 

Salah satu ciri backlink berkualitas yang paling mudah dilihat adalah relevansi dimana link tersebut 
ditanam dan target dari link tersebut. Misalnya sebuah blog bertopik tips ngeblog memberi link 
kepada blog lain dengan topik sejenis. Itu termasuk backlink berkualitas karena terlihat lebih alami di 
mata mesin pencari seperti Google dibanding dengan backlink yang berasal dari blog bertopik 
kesehatan. 

Selain itu, backlink yang memiliki relevansi tinggi cenderung mendapatkan lebih banyak klik karena 
pembacanya merupakan orang yang antusias terhadap topik yang diangkat (Diumpamakan 
keduanya merupakan blog niche). 

Ingat, Google mampu membaca relevansi menggunakan Latent Semantic Indexing sejak beberapa 
tahun yang lalu. 

2.  Dari Sumber Terpercaya 
 

Seharusnya sebuah backlink yang bagus berasal dari sumber-sumber terpercaya. Kalau di indonesia 
seperti situs kompas, wikipedia, atau portal-portal berita lain yang sudah punya brand besar. 

Dengan kata lain, backlink dari situs-situs spam atau situs yang memiliki konten kurus tidak akan 
banyak membantu Anda dalam upaya meningkatkan rangking suatu halaman. 

Lebih mudahnya, jika ingin mencari backlink, maka carilah dari situs-situs yang sudah populer, bukan 
situs yang baru dibuat. 

3. Trafik Tinggi 
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Di masa sekarang penggiat SEO hanya mengetahui bahwa backlink hanya berfungsi untuk menaikkan 
peringkat di halaman hasil pencarian. Padahal ada fungsi lain dari backlink, yaitu mendatangkan 
trafik secara langsung dari sumber backlink. 

Menurut saya akan ada efek bola salju yang ditimbulkan jika Anda mendapatkan backlink dari situs 
yang bertrafik tinggi, yakni mendapatkan backlink secara sukarela dari pembaca yang datang. Itulah 
mengapa sebelum Anda membangun backlink, satu-satunya tugas Anda adalah menciptakan konten 
bermutu agar pembaca yang datang dari mana saja merekomendasikan tulisan Anda,  termasuk 
orang-orang yang datang dari backlink di website lain. 

Artinya kesempatan Anda duduk manis di halaman pertama semakin besar karena jumlah backlink 
semakin banyak. 

4. Anchor Text yang Tepat 
 

Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah kata-kata yang digunakan didalam link alias anchor text. 
Misalnya Anda mempunyai halaman berjudul “Panduan Belajar SEO”, maka anchor text yang bagus 
adalah “Panduan SEO”, “Belajar SEO”, “Cara Belajar SEO” dan sebagiannya. Bukan “Klik di Sini” atau 
“Baca di Sini”. 

Yang harus diperhatikan adalah jangan terlalu sering menggunakan anchor text yang sama persis 
dengan judul mengingat di masa sekarang Google menganggapnya sebagai kegiatan spam karena 
link semacam itu dianggap tidak alami dan merupakan usaha memanipulasi rangking. 

Idealnya setiap link yang Anda dapatkan harus terlihat sealami mungkin : Dengan memvariasiakan 
anchor text masing-masing link. 

5.  Contextual Link 
 

Maksudnya adalah backlink yang berada di dalam konten atau postingan. Backlink dari komentar 
atau yang di pasang di footer dan sidebar juga kurang berguna di masa sekarang. Meskipun masih 
memiliki nilai yang melewati link juice, nilainya sangat kecil sehingga tidak akan berpengaruh banyak 
untuk meningkatkan rangking suatu halaman. 

6. Bersifat Do Follow 
 

Ciri lain yang tidak boleh Anda lupakan adalah attribut do follow. Do follow merupakan sinyal bagi 
bot Google untuk mengikuti (dianggap sebagai vote) link yang ada. Jika bersifat no follow, maka 
backlink tersebut tidak ada gunanya sama sekali dalam optimasi off-page. 

Catatan : secara default semua link bersifat do follow. Klik kanan pada halaman dan cari link yang 
mengarah ke situs Anda. jika Anda menemukan attribut seperti ini : rel=”no follow”, itu berarti 
backlink yang Anda dapatkan tidak dihitung dalam proses penentuan rangking halaman. 

7. Backlink-Backlink Situs Otoritas dalam Halaman yang Sama 
 

Seandainya backlink yang mengarah ke situs Anda di tempatkan pada sebuah halaman yang juga 
memiliki link menuju situs berotoritas tinggi, maka Google akan mengindikasikan situs Anda sebagai 
website berkualitas. 
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Namun sebaliknya, jika di dalam backlink yang menuju situs Anda berada di suatu halaman dengan 
situs bereputasi buruk (katakanlah blog spam atau pornografi), maka semestinya Google tidak akan 
mengecap buruk situs Anda. Hanya saja backlink tipe ini tidak akan ikut diperhitungkan dalam 
kalkulasi penentuan rangking halaman. 

8. Domain Authority dan Page Authority Tinggi 
 

Page rank masih digunakan Google sebagai salah satu penentu peringkat halaman. Hanya saja 
karena terlalu banyak spammer yang menyalahgunakan page rank untuk melakukan spam, Google 
akhirnya merahasiakan nilai page rank dari publik. 

Semenjak saat itu webmaster menggunakan nilai DA dan PA (dikembangkan oleh moz) untuk 
menentukan popularitas suatu website. Semakin tinggi PA dan DA nya, maka semakin bagus website 
tersebut di mata Google. 

Nah... logikanya, backlink yang didapat dari halaman-halaman yang memiliki PA dan DA tinggi 
merupakan jaminan kualitas. Lebih baik mendapatkan 1 backlink dari situs ber-DA 80 dan ber-PA 60 
daripada 10 backlink dari situs ber-DA 30 dan ber-PA 20. 

9. Variasikan Sumber Backlink 
 

Sumber-Sumber backlink merupakan faktor lain yang ikut berpengaruh langsung kepada peringkat 
sebuah halaman. Idealnya setiap domain memiliki IP yang berbeda.  

Lebih mudah dipahami lebih baik Anda mendapatkan 100 backlink dari 50 domain yang berbeda 
dibandingkan mendapatkan 1000 backlink yang dari 10 domain yang berbeda. 

Intinya, variasikan sumber backlink yang mengarah ke situs Anda. 

10. Bukan Reciprocal Backlink 
 

Di masa lalu bertukar link merupakan kegiatan paling mudah untuk meningkatkan page rank suatu 
blog. Cara kerjanya mudah : Anda memberi backlink dan saya juga memberi backlink. Di masa 
sekarang hal tersebut jangan dilakukan karena berpotensi terkena penalti langsung dari Google. 

Backlink berkualitas adalah backlink satu arah, dimana satu situs mendapatkan backlink tanpa harus 
memberi timbal balik berupa backlink juga. 

11.  Jumlah Backlink dalam Satu Halaman 
 

Setiap halaman memiliki nilai tersendiri dalam angka yang diketahui oleh Google. Nilai tersebut akan 
dibagikan melewati link juice secara merata. 

Ilustrasi sederhananya seperti ini : 

Ada halaman yang memiliki nilai 100. Kemudian di dalam halaman tersebut terdapat 10 link keluar. 
Maka masing-masing backlink akan bernilai 10, hasil dari 100 dibagi 10 backlink. Seandainya hanya 
terdapat 2 link saja, maka nilai masing-masing backlink akan semakin besar, yakni 50. 

Oleh karena itu, jika Anda mendapatkan backlink dari halaman yang memiliki sedikit outbound link, 
itu merupakan pertanda bagus dan termasuk ciri backlink berkualitas. 
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12. Sulit Di Dapatkan 
 

Dengan perkembangan tools-tools SEO di masa sekarang, sangat mudah mengetahui link profile 
sebuah website. Tinggal memasukkan alamat domain dan terbukalah semua backlink yang 
mengarah ke situs tersebut. Termasuk backlink-backlink yang mengarah ke konten-konten Anda. 

Jika Anda hanya mendapatkan backlink dengan cara mudah, maka besar kemungkinan pesaing Anda 
pun akan mampu melakukannya dan mendapatkan backlink seperti milik Anda. Oleh karena itu, 
semakin sulit Anda mendapatkan backlink dari sebuah situs, maka itu merupakan ciri backlink 
berkualitas karena besar kemungkinan pesaing Anda akan mundur untuk melakukannya. 

Cara Mudah Belajar SEO 
 

Ini merupakan cara yang saya gunakan untuk mempelajari SEO mulai dari nol setahun yang lalu. Saat 
itu saya bahkan tidak tahu pengertian SEO. Meskipun sampai saat ini saya masih tergolong pemula, 
namun saya merasa sudah cukup memiliki pengalaman untuk membahas topik SEO setelah 
beberapa kali berhasil duduk di peringkat pertama untuk kata kunci yang saya targetkan. 

Bagi Anda yang merasa SEO itu sulit dan membingunkan, mungkin Anda menggunakan metode yang 
salah. Dan saya ada disini untuk membantu Anda belajar SEO dengan cara yang terbukti manjur. 
Jadi, pastikan Anda membaca bagian ini hingga tuntas dan berikan komentar yang bagus untuk 
mengkritik atau memberi saran sehingga saya bisa memperbaiki penyajian seri SEO di masa depan 
(lihat bagian akhir buku nanti). 

SEO Itu Sesuatu yang Rumit 
 

Bagi pemula, mungkin SEO itu hanya sekadar On-Page dan Off Page saja. Mengoptimalkan halaman 
dengan menaruh kata kunci di tempat-tempat yang strategis, kemudian mencari backlink berkualitas 
sebanyak mungkin, dan selesai sudah apa yang disebut SEO. 

Jika Anda masih beranggapan demikian, maka Anda hanya berenang di tepian samudra SEO saja. 
SEO itu lebih rumit dari apa yang Anda pikirkan. Mungkin karena jumlah bloger profesional di 
Indonesia masih sedikit sehingga persaingan tidak terlalu ketat. Akibatnya, pemahaman tentang SEO 
pun masih sangat dangkal. 

 Dengan sedikit pengetahuan di atas, biasanya para pelaku SEO beranggapan bahwa faktor terbesar 
penentu peringkat adalah backlink. Memang backlink merupakan faktor penting, tapi menurut 
rumor yang beredar, peranan backlink semakin tidak signifikan lagi. Bahkan bukan bagian skema SEO 
di masa depan menurut Neil Patel. 

Menurut Brian Dean, ada sekitar 200 faktor yang menentukan peringkat suatu halaman. Dengan 
jumlah faktor sebanyak itu, semua orang yang ingin menguasai SEO dengan baik harus mulai 
mempelajarinya. Bukan tidak mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi ahli di bidang 
SEO. 
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Anda masih tidak percaya bahwa SEO itu sesuatu yang rumit? Cobalah bermain di Moz.com dan 
bacalah artikel dari expert dari seluruh dunia. Saya akan terkesan jika Anda mampu memahaminya. 
Karena ketika saya bermain di sana, saya merasa bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang SEO sedikit 
pun. Bahkan setelah satu tahun mengaplikasikan SEO dalam pengembangan blog Shiq4. 

Jadi, sebenarnya tidak ada cara mudah belajar SEO. Keberhasilan Anda mempelajari SEO ditentukan 
oleh seberapa keras Anda belajar dan praktik. Tidak ada cara lain. Tapi disini saya akan menceritakan 
pengalaman saya ketika belajar SEO. Dan saya sudah menyederhanakannya dengan kalimat yang 
mudah dipahami sehingga akan memudahkan Anda. Hanya ada satu syarat, yaitu..... 

Passion Terhadap Perkembangan SEO 
 

Saya termasuk orang bertipe realistis. Jadi jangan mengatakan impian yang tidak mungkin. Saya 
tidak menyukainya. Maksud saya seperti ini, mayoritas bloger yang mempelajari SEO hanya 
bertujuan menjaring pengunjung sebanyak-banyaknya. Kemudian mengkonversi pengunjung 
menjadi customer. Skemanya sih seperti itu. Mereka tidak benar-benar memiliki passion terhadap 
perkembangan SEO. 

Biasanya setelah mencoba beberapa kali dan mendapatkan hasil yang kurang baik, walaupun 
mereka telah menerapkan semua teori SEO yang mereka pelajari, mungkin mereka akan 
menyimpulkan bahwa SEO itu tentang keberuntungan, benar? Terkadang konten kita bisa tampil di 
halaman pertama, terkadang kita kurang beruntung dan tidak bisa duduk di halaman pertama untuk 
kata kunci yang kita targetkan. 

Jika gagal, mereka akan mulai malas mengupgrade pengetahuan SEO mereka dan menyimpulkan 
seperti diatas. Tapi bagi orang yang memiliki passion, di hatinya akan selalu diliputi rasa penasaran. 
Lautan SEO sangat luas. Anda bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelaminya dan 
Anda masih terus merasa penasaran. Itu yang disebut passion. 

Karena saya termasuk tipe realistis, maka saya ingin bertanya sebelum Anda melanjutkan membaca. 
Apakah Anda punya passion tersebut? Karena jika tidak, biasanya setelah strategi SEO Anda gagal, 
Anda akan frustasi dan menyerah. Sekarang jujurlah. Jika Anda merasa punya passion, maka 
lanjutkan membaca. 

Cara Mudah Belajar SEO Versi Shiq4 
 

So, Anda merasa punya passion dan memilih untuk melanjutkan membaca. Saya harap Anda mampu 
mempertahankan passion tersebut agar Anda mau belajar dengan sungguh-sungguh untuk 
memahami SEO. 

Berikut adalah cara mudah belajar SEO yang biasa saya lakukan sehari-hari : 

1.  Pondasi Pertama SEO adalah Konten Berkualitas 
 

Ingin memiliki puluhan ribu pengunjung bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan itu bagus sehingga kita 
terus termotivasi untuk mengaplikasikan seluruh pengetahuan SEO yang kita pelajari. Namun akan 
menjadi sesuatu yang tidak berguna jika Anda tidak menyadari satu hal, kualitas konten. 

Mayoritas bloger pelaku SEO yang saya temui beranggapan bahwa jika mereka melakukan optimasi 
SEO dengan benar, konten apapun akan berada di halaman pertama Google dan menjaring 
pengunjung sesuai yang mereka harapkan. Padahal itu mindset yang salah. 
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Seandainya konten Anda tidak memenuhi standar kualitas, walaupun Anda menyirami dengan 
backlick, biasanya konten Anda akan segera turun peringkatnya. Hal ini disebabkan Google ikut 
mengkalkulasikan seberapa lama orang yang melakukan klik berada di halaman Anda. Jika mereka 
melakukan klik dan tidak menemukan apa yang mereka inginkan, kemudian mengklik tombol back, 
lama kelamaan posisi Anda akan turun. Sebaliknya, walaupun Anda berada di peringkat 10, kalau 
banyak yang melakukan klik terhadap konten Anda dan mereka merasa puas, bahkan menjelajahi 
blog Anda, maka sedikit demi sedikit posisi halaman Anda akan meningkat. 

Apalagi sekarang ada algoritma Google Panda, algoritma yang memfilter konten-konten berkualitas 
rendah. Jika konten Anda tidak berbobot, maka mustahil bisa berada di halaman pertama. Walaupun 
Anda melakukan optimasi. 

Jadi, sebelum mempelajari SEO, pertama kali yang harus dipelajari adalah kemampuan menghasilkan 
konten-konten berkualitas seperti yang saya jelaskan di bab awal. 

2. SEO Diawali dengan Pemilihan Kata Kunci yang Tepat 
 

Sebelum kita menulis konten, sangat penting untuk memilih kata kunci yang tepat. Biasanya kata 
kunci yang bagus adalah kata kunci yang tingkat persaingannya rendah tapi memiliki volume 
pencarian yang tinggi. Anda bisa menggunakan Tools dari Google untuk mencari kata kunci yang 
tepat. 

Bagi bloger profesional, satu artikel digunakan untuk menembak banyak kata kunci. Tapi jangan 
tergoda untuk melakukan hal ini karena tanpa pengalaman yang mumpuni, peluang kegagalannya 
sangat besar. Idealnya, bagi pelaku SEO pemula, cukup menargetkan satu kata kunci untuk sebuah 
halaman.   

Tapi sebagai pemanasan, sebelum Anda menggunakan data-data yang disajika tools-tools riset kata 
kunci, akan sangat baik jika Anda mencoba menargetkan kata kunci secara acak. Kira-kira kata kunci 
apa yang sering diketik orang berhubungan dengan topik ngeblog Anda? 

Sebagai contoh, saya mampu menduduki halaman pertama untuk kata kunci “bingung mau nulis 
apa?”. Walaupun terlihat sepele, kata kunci tersebut sering diketik oleh orang-orang yang mengeluti 
dunia tulis menulis. Dan saya telah mendapatkan ratusan pengunjung dari kata kunci sederhana 
diatas. 

Sekarang gunakan otak Anda. Pikirkan kata kunci “alami” yang sesuai dengan topik blog Anda. Jika 
Anda sudah mahir dan berhasil tampil di halaman pertama Google, mungkin sudah saatnya Anda 
menggunakan tools-tools SEO untuk mencari kata kunci dengan volume pencarian yang tinggi. 
Seandainya Anda gagal dalam hal ini, maka lakukan terus sampai Anda benar-benar mahir. Ini 
merupakan latihan dasar yang harus Anda kuasai sesegera mungkin. 

3. Berhati-hatilah Mengaplikasikan Teknik SEO yang Berasal dari Sumber Lain 
 

Di internet bertebaran informasi. Sayangnya tidak semua informasi tersebut valid. Terkadang 
merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Begitu pula dengan SEO. Saya masih sering 
menemui informasi salah yang beredar. Bahkan ditulis berulang kali orang yang berbeda-beda. Hal 
semacam ini terjadi karena mereka terlalu mempercayai informasi tanpa melakukan cross check 
informasi ke situs-situs otoritas SEO. 

Jika Anda menggunakan informasi yang salah, maka semua tindakan Anda pun akan salah. Akibatnya 
Anda tidak akan pernah bisa bersaing dengan bloger lain dalam hal SEO. 
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 Selain itu, ketika mempelajari SEO, jangan langsung mengaplikasikan apa yang ditulis situs-situs 
bukan otoritas. Walaupun Anda merasakan pengaruhnya dalam waktu singkat, mungkin tutorial 
yang Anda baca termasuk black hat SEO. Kalau Anda mengaplikasikannya, blog Anda berisiko 
terkena penalti dan akan di hapus dari halaman hasil pencarian.  

4.  Baca, Baca, dan Baca 
 

Perkembangn SEO lumayan cepat. Jika Anda tidak mau terus memantau perkembangan apa saja 
yang terjadi di SEO, segala usaha Anda bisa sia-sia. Bagi Anda yang ingin serius belajar SEO, 
membaca konten SEO merupakan makanan sehari-hari. Karena apa yang bisa bekerja dengan baik di 
masa lalu, bisa menjadi sesuatu yang usang di masa sekarang. 

Selain itu, dengan membaca perkembangan terbaru tentang SEO, wawasan Anda akan semakin luas. 
Mungkin Anda akan mengetahui teknik-teknik rahasia para expert. Biasanya kontennya merupakan 
studi kasus. Anda bisa meniru studi kasus yang ada, tinggal pilih mana yang sesuai dengan blog Anda. 
Anda akan mendapatkan pengalaman berharga sekalipun gagal. 

Namun Anda tetap harus berhati-hati dalam memilih bacaan. Agar lebih aman, cukup membaca dari 
tiga sumber utama saja, yakni Moz.com, Searchengineland.com, dan searchenginejournal.com. Agar 
pengetahuan Anda semakin luas, Anda bisa mengunjungi situs pribadi penulis-penulis dari ketiga 
situs tersebut karena orang dengan keahlian SEO saja yang mengisi ketiga situs tersebut. Jadi, 
kredibelitas mereka tidak perlu dipertanyakan. 

5. Tuliskan Semua Pengalaman Anda 
 

Agar Anda tidak lupa dengan apa yang Anda baca dan apa yang sudah Anda lakukan, tuliskan semua 
pengalaman Anda. Dengan demikian Anda akan tahu perkembangan ilmu SEO Anda. Lebih dari yang 
Anda bayangkan, ilmu SEO Anda mungkin akan berguna bagi bloger lainnya. Lumayanlah untuk 
menambah pageview dan pengunjung. 

Jika Anda sudah cukup berpengalaman, mungkin menulis studi kasus blog Anda sendiri akan sangat 
menantang. Atau mungkin menuliskan opini tentang perkembangan SEO di dunia, tentu akan sangat 
menyenangkan. Tapi jangan berharap Anda akan langsung terkenal sebagai salah satu bloger expert 
di bidang SEO, itu tidak mungkin. Masih banyak tahun yang harus Anda lalui untuk mendapatkan 
gelar master. Itu pun jika Anda cukup tangguh untuk bertahan. 

6. Anda harus Terbiasa dengan Kegagalan 
 

Belajar SEO membutuhkan mental yang kuat karena orang yang baru belajar SEO akan sering 
mengalami kegagalan. Tidak peduli sebaik apapun memilih kata kunci dan mengopimasi halaman, 
Anda tetap akan mengalami kegagalan. 

Karena permainan SEO tidak Anda mainkan sendirian. Bloger lainnya juga melakukan apa yang Anda 
lakukan. Mereka juga melakukan riset kata kunci, menghitung peluang kegagalan, mencari backlink, 
dan menciptakan konten-konten berkualitas dan berbobot. Sebagai pemula, mustahil Anda mampu 
bersaing dengan bloger-bloger yang sudah lama eksis. 

Tapi tidak perlu khawatir. Seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman Anda akan bertambah. 
Anda akan lebih bijaksana dalam melakukan optimasi dan memilih kata kunci, dan Anda akan segera 
mendapatkan pengalaman pertama duduk di halaman pertama Google. 
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Namun sebelum hal tersebut terjadi, Anda akan sering mengalami kegagalan. Jadi, biasakan diri 
Anda menerima kegagalan. Apalagi kinerja SEO itu sendiri membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 
Anda juga perlu bersabar untuk menikmati hasilnya. 

 

7. Tidak Semua Halaman Harus Tampil Di Halaman Pertama 
 

Untuk mengoptimasi sebuah halaman saja membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-
minggu. Akan sangat membuang-buang waktu jika Anda berpikir bisa membuat semua konten Anda 
berada di halaman pertama. Apalagi jika Anda masih pemula, itu sangat mustahil. 

Dalam pengaplikasiannya, saya tidak berusaha membuat konten saya selalu memenangkan 
persaingan. Biasanya hanya konten yang panjang dan berbobot saja yang saya optimasi dan saya 
pantau perkembangan. Jangan khawatir, sebuah halaman yang bisa tampil di halaman pertama akan 
membawa cukup banyak pengunjung. Dan biasanya mereka juga tertarik dengan konten lainnya 
yang masih berhubungan. 

Dan perlu diingat, SEO yang bagus selalu dilandasi dengan blog yang selalu terupdate. Kalau Anda 
menghabiskan terlalu banyak waktu untuk sekadar mengejar peringkat satu dan jarang update, 
maka Anda tidak akan pernah berhasil. Lagipula Anda harus terus menjaga loyalitas pengunjung 
yang sudah ada. Tidak teratur update blog, pengunjung akan malas berkunjung kembali ke blog 
Anda.  

8. Jika Memungkinkan Carilah Mentor 
 

Di internet semua informasi tentang SEO sangat lengkap. Namun untuk mampu memahaminya, 
Anda tetap membutuhkan mentor. Memang bukan sesuatu yang tidak mungkin mempelajari SEO 
secara otodidak, namun hal semacam itu membutuhkan waktu yang lama. 

Semuanya akan tampak lebih mudah jika Anda ikut kelas-kelas SEO online. Materinya sudah 
tersusun rapi sehingga mudah dipelajari. Anda akan segera menguasai dasar SEO dalam beberapa 
pertemuan saja. Dan yang lebih penting, Anda bisa bertanya mengenai hal-hal yang tampak 
membingungkan. Pemahaman Anda akan lebih baik dibanding ketika Anda belajar otodidak. 

Sayangnya kelas SEO sangat mahal. Harganya bisa jutaan untuk beberapa kali pertemuan. Jika Anda 
tidak punya cukup dana, pilihan yang ada adalah dengan belajar dari bloger yang sudah lama eksis. 
Lebih baik jika bloger tersebut merupakan teman ngeblog Anda. Anda bisa minta diajari untuk 
menerapkan SEO. Tentunya akan lebih baik jika Anda memberikan imbalan yang cukup sehingga ia 
akan mengajarkan semua pengetuannya kepada Anda karena Anda mampu menghargai ilmu SEO 
miliknya dengan layak.  

9. Praktik Terus dan Eksperimen 
 

Untuk mengetahui teknik mana yang cocok untuk blog Anda dan mana yang memberikan ROI 
terbesar, Anda harus terus praktik dan bereksperimen. Seperti yang saya katakan sebelumnya, 
hampir bisa dipastikan Anda akan gagal. Namun pengalaman dari kegagalan tersebut akan sangat 
membantu Anda mengembangkan skill SEO. 

Lakukan evaluasi terus menerus dan perhatikan baik-baik bagaimana sebuah halaman diurutkan. 
Lihat siapa yang menduduki urutan pertama, cobalah mengamati halaman tersebut, kemudian tiru 
dan aplikasikan untuk blog Anda. 
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Lakukan eksperimen dan praktik secara terus menerus dan Anda akan mulai menyadari ilmu SEO 
mana yang bekerja paling efektif. Segera setelah Anda menguasai skill SEO, Anda bisa mulai 
menargetkan kata kunci yang sulit. Lalu lakukan evaluasi lagi. Begitu seterusnya sampai level Anda 
terus meningkat sejajar dengan bloger berpengalaman lainnya.  
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8. Bonus : Sikap-Sikap Bloger 

Kesuksesan bukan sekadar hasil kerja keras. Namun harus dibarengi dengan sikap yang benar. 
dengan memiliki sikap yang tepat, diharapkan bloger-bloger baru mampu mengambil keputusan 
tepat jika menghadapi masalah atau hambatan atau tetap termotivasi mengembangkan blognya. 

Bab ini akan membantu Anda mengembangkan sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh calon 
bloger sukses. Mari langsung kita bahas satu per satu. 

6 Kebiasaan Bloger Sukses 
 

Ada beberapa kebiasaan yang biasa ditemukan pada bloger-bloger sukses. Berikut adalah daftar 
kebiasaan para bloger dan Anda pun harus mulai membiasakannya : 

 Menulis Secara Teratur – Mereka tidak pernah kehabisan ide. Selalu menulis dan tetap 
menulis dalam keadaan apapun. Frekuensi update secara teratur membuat mereka memiliki 
pengunjung setia. Mereka memiliki keinginan menulis yang besar. Dan walaupun terkadang 
bosan, mereka tetap menulis. 

 Jujur dalam Menulis – Dalam dunia ngeblog, membangun kepercayaan pembaca tidak bisa 
dilakukan dalam sehari. Anda tidak bisa mengatakan trafik Anda 1000 pengunjung/Hari jika 
kenyataannya masih beberatus saja. Sekali saja Anda berbohong dan ketahuan, Anda akan 
ditinggalkan pembaca. Sangat sepele, tetapi sangat penting untuk dijalankan. 

 Mereka Ramah dalam Segala Hal – Terkadang akan selalu kita temui komentar yang 
menyebalkan, email-email yang penuh pertanyaan, atau postingan bloger lain yang 
menyudutkan blog kita. Apa yang membuat mereka sukses adalah keramahtamahan. 
Mereka membalas komentar menyebalkan dengan bijaksana, menjawab pertanyaan dengan 
antusias, dan berterima kasih jika ada bloger lain yang mengingatkan sesuatu yang “Kurang” 
benar. 

 Rajin Membaca – Bloger sukses memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Itu 
yang membuat mereka berbeda. Mereka bekerja dengan cerdas sehingga mendapatkan 
pencapaian yang mengagumkan. Itu karena mereka rajin membaca dan menjadi ahli di 
bidangnya. Mereka meninggalkan pesaing dan menjadi sukses. 

 Memiliki Minat Besar Terhadap Topik Blog – ngeblog bukan sekadar mencari uang semata. 
Melainkan karena mereka memang memiliki minat besar terhadap topik yang mereka 
angkat. Mereka membangun blog dilandasi dengan rasa cinta. Sesuatu yang jarang dimiliki 
bloger-bloger pada umumnya. 

 Pembelajar yang Baik – Kebiasaan yang satu ini membuat mereka selangkah lebih maju 
dibanding dengan orang lain. Mereka berani mencoba hal-hal baru. Sesekali mereka juga 
mengalami kegagalan, namun itu tidak mematahkan semangat mereka. Mereka benar-benar 
pembelajar yang baik. 
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7 Kebiasaan Buruk yang Sebaiknya Anda Hindari Sebagai Bloger 
 

Saya telah ngeblog hampir 2 tahun. Saya telah bertemu dengan bermacam-macam bloger, mulai dari 
bloger yang populer, bloger yang berhenti ngeblog, hingga bloger yang bertujuan untuk bersenang-
senang saja tanpa memikirkan kesuksesan blognya. 

Dari hasil pengamatan saya bergaul dengan berbagai bloger tersebut, saya mulai belajar untuk 
menemukan cara terbaik mengelola blog. Salah satu pelajaran yang saya terapkan sendiri adalah 
mulai membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan mayoritas bloger.  

Berikut adalah 7 kebiasaan buruk bloger yang sebaiknya Anda hindari (berdasarkan pengalaman 
pribadi dan pengamatan secara langsung agar blog Anda menjadi lebih baik: 

1.  Komentar Asal-Asalan 
 

Berkomentar di blog orang lain memiliki segudang manfaat jika dilakukan dengan benar. Sayangnya, 
beberapa bloger tidak serius ketika berkomentar dan hanya melakukannya dengan asal-asalan 
sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. 

Hilangkan kebiasaan buruk tersebut dan berkomentarlah dengan baik, maka blog yang Anda kelola 
akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Begitu pula ketika merespons komentar yang masuk. Pastikan Anda menjawab dengan baik agar 
pembaca blog Anda menjadi loyal dan merasa dihargai. Saat hal tersebut terpenuhi, mereka akan 
dengan senang hati untuk meninggalkan komentar di postingan Anda selanjutnya. 

2. Keyword Stuffing 
 

Sepertinya ini merupakan kebiasaan buruk bloger yang baru belajar SEO. Mereka berpikir bisa 
mengelabui Google dengan mengulang-ulang kata kunci yang sama tanpa memikirkan tata bahasa. 

Akibatnya, tulisannya tidak dapat dinikmati. Pembaca kecewa. Meskipun Anda bisa berhasil duduk di 
halaman pertama, tetapi jika pengunjung tidak menyukai apa yang Anda sajikan dan menekan 
tombol back, lama-kelamaan peringkat Anda juga akan menurun. Jadi, itu merupakan salah satu 
praktik SEO yang salah. 

3. Begadang 
 

Sesekali begadang dan bekerja keras untuk mengembangkan blog adalah hal yang wajar. Namun jika 
sering dilakukan, itu merupakan tanda kemunduran. Kebiasaan begadang untuk sekadar ngeblog 
bisa berpengaruh negatif bagi kesehatan. Juga cerminan bahwa Anda tidak bisa mengatur waktu 
dengan baik. Oleh karena itu, tinggalkan kebiasaan begadang. 
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4. Meniru Blogger Lain 
 

Memiliki bloger idola bukanlah sebuah kesalahan. Yang jadi masalah adalah ketika Anda mulai 
meniru bloger lain secara membabi buta sehingga Anda kehilangan jati diri.  

Untuk menjadi sukses bukan berarti Anda harus meniru semua yang dilakukan bloger idola Anda. 
Anda hanya perlu menjadi diri sendiri agar pembaca dengan jelas mengetahui siapa Anda dan 
kompentensi Anda.  

Tidak perlu malu dengan kelemahan Anda karena tidak akan ada yang menertawakan Anda. Bahkan 
pengunjung akan lebih menghormati Anda jika Anda menjadi diri sendiri beserta segala kelebihan 
dan kelemahan Anda. Bukan menjadi orang lain. 

Keberanian adalah saat kita mengakui bahwa kita bukan orang yang sempurna dan memiliki 
kelemahan. Bukan menyembunyikan kelemahan tersebut.     

5. Malas Menulis 
 

Ini kebiasaan terburuk yang biasa menyerang siapa saja. Bahkan para bloger profesional. Rasa malas 
menulis sendiri tercipta karena berbagai hal seperti terlalu lelah, tidak punya ide, hingga tidak 
memiliki waktu luang. Namun bukan berarti Anda boleh bermalas-malasan dalam waktu lama. 

Jika Anda malas menulis dan tidak mengupdate blog, maka Anda akan ditinggalkan pembaca. Dan 
Anda harus mulai dari awal lagi untuk mendapatkan pembaca. Oleh karena itu, kuatkan niat Anda 
sebagai bloger. Terus menulis secara rutin merupakan konsekuensi logis ketika Anda telah 
memutuskan menjadi blogger. Jadi, jangan kecewakan diri sendiri. 

6. Melakukan Aktivitas Spam 
 

Sebenarnya terkadang bloger tidak mengetahui perbedaan antara berpromosi dan melakukan spam. 
Mereka hanya beranggapan promosi saja ketika meninggalkan link di semua komentar-komentar 
mereka, di grup-grup facebook, atau di forum-forum. 

Bukannya pengunjung semakin meningkat karena mengklik link yang Anda tanam, yang ada malah 
orang lain mencap Anda sebagai spammer.  

Promosi yang benar adalah memberi link jika tulisan Anda mampu menyelesaikan permasalahan 
yang diangkat atau paling tidak masih berhubungan dengan topik yang diangkat. Selain itu, jangan 
sembarangan menyebar link. 

7. Tidak Mengedit Tulisan 
 

Saya tahu jika menekan tombol publish bisa memberikan kesenangan tersendiri. Tapi bukan berarti 
Anda harus terburu-buru untuk segera memublikasikan karya Anda tanpa mengedit. 

Ini merupakan kebiasaan buruk yang hampir dilakukan oleh mayoritas bloger sehingga sering typo, 
ada kalimat tidak nyambung, atau kalimatnya tidak efektif.   

Jangan pernah berpikir bahwa tulisan akan sempurna dalam sekali ketik. Karena jika Anda berpikir 
demikian dan melewatkan mengedit, maka kualitas tulisan Anda tidak akan meningkat. Tulisan yang 
diedit saja sering salah, apalagi yang tanpa diedit. Bukankah demikian? 
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5 Sikap yang Harus Dimilik Bloger 
 

Ada begitu banyak bloger di indonesia. Persaingannya cukup ketat. Beberapa sukses dan beberapa 
gagal. Itu adalah dua sisi koin yang tidak bisa dihindari. 

Jika boleh memilih, tentu semua ingin menjadi bloger sukses. Namun tidak banyak yang menyadari 
bahwa perbedaan antara bloger sukses dan bloger gagal terletak pada sikap. Berikut adalah sikap 
yang sebaiknya dimiliki oleh bloger agar sukses : 

1. Kemauan untuk Belajar menjadi Lebih Baik 
 

Semua bloger memulai semuanya dengan pengetahuan nol. Hanya mereka yang punya determinasi 
tinggi yang akan sukses. 

Mereka tidak takut untuk mencoba dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang mereka baca. 
Walaupun terkadang mengalami kegagalan, mereka segera bangkit dan berusaha untuk tidak 
mengulangi kesalahan yang sama. 

Tidak ada hari tanpa belajar. Karena kesuksesan bukanlah milik dari pemalas dan tukang 
mengeluh. 

2. Punya Impian Besar Bukan Kebodohan. Tapi akan Bijaksana jika 
Anda Realistis 

 

Blog memiliki potensi untuk menghasilkan uang. Dan sebagian orang merasa yakin bahwa mereka 
bisa kaya hanya dengan menulis di blog. Tapi itu adalah pemikiran konyol. 

Banyak bloger yang menetapkan impian-impian besar. Tetapi mereka tidak akan pernah 
mencapainya. Karena semua yang besar dimulai dari yang kecil. 

Sebelum Anda berpikir bagaimana memonitize blog Anda, akan jauh lebih baik jika Anda fokus untuk 
mencapai sasaran-sasaran kecil terlebih dahulu seperti update setiap hari selama 60 hari, 
mendapatkan 1000 pengunjung/hari, atau mendapatkan 500 follower. 

Setiap kali Anda berhasil mencapai sasaran-sasaran kecil, semakin besar Anda mewujudkan sasaran 
yang lebih besar. Begitulah prosesnya. 

Jika Anda berani bermimpi besar, itu berarti Anda siap untuk mengorbankan waktu dan bekerja 
lebih keras dari siapa pun. 

3. Jadilah Unik. Jadilah Diri Sendiri 
 

Tidak ada manusia yang sempurna. Semua memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Anda 
harus menyadari hukum alam tersebut. 

Menjadi diri sendiri berarti mengakui kelemahan yang ada sehingga Anda bisa belajar menjadi 
pribadi yang lebih baik. Juga mengetahui kelebihan Anda sehingga Anda bisa membantu orang lain. 

Jika Anda mau menjadi diri sendiri, maka blog Anda akan unik dalam menyajikan informasi. Tidak 
ada blog lain yang mampu menirunya. Selain itu, teman-teman ngeblog Anda tidak akan 
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mempermasalahkan kelemahan Anda, justru mereka akan membantu Anda jika Anda mengalami 
kesulitan berkaitan dengan kekurangan Anda. 

Begitu pula dengan kelebihan Anda. Orang-Orang akan mengakui kelebihan Anda dan tidak ragu 
bertanya kepada Anda. Ketika orang mengakui keahlian Anda, itu adalah langkah terbaik menuju 
kesuksesan. 

Jika Anda tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya, maka orang lain pun tidak akan pernah 
bisa. 

4. Berhati-Hati dalam Menyampaikan Informasi 
 

Jangan pernah berpikir untuk menciptakan berita-berita fantastis yang tidak bisa Anda 
pertanggungjawabkan. 

Berkenaan dengan kepercayaan, itu adalah sesuatu yang vital. Sekali saja Anda memublikasikan 
berita hoax, saat itu juga orang tidak lagi percaya kepada Anda. Memang berita hoax dengan judul 
fantastis akan mendapat lebih banyak share dan kunjungan, namun itu tidak akan bertahan lama. 

Pengguna internet semakin cerdas. Mereka tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Mereka 
mengingat situs penyebar berita hoax. Dan mereka tidak akan lagi membagikan atau membaca 
berita dari situs berita hoax. 

5. Rendah Hati, Di atas Langit Masih Ada Langit 
 

Kesuksesan akan terwujud jika Anda mampu rendah hati. Rendah hati adalah sikap menyadari 
bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Itu akan mengingatkan kita untuk tidak sombong 
kepada bloger lain. 

Selain itu, sikap rendah hati akan membuat Anda tidak meremehkan bloger lain. Bahkan Anda pun 
bisa belajar hal-hal menakjubkan yang tidak Anda ketahui dari bloger baru. Semakin banyak ilmu 
yang Anda pahami, semakin banyak ilmu yang dapat Anda bagikan. 

5 Motivasi untuk Bloger Pemula 
 

Jika Anda adalah bloger baru dan merasa terdemotivasi, maka berikut adalah motivasi ringan untuk 
membuat Anda tetap semangat menjalankan rutinitas Anda sebagai bloger: 

1. Semua Blog Sukses Berawal dari yang Kecil 
 

Pernahkan Anda merasa kagum dengan sebuah blog? 

Blog yang menghasilkan banyak komentar di setiap postingan. Blog yang statistiknya mencapai 
ribuan pengunjung per hari. Blog yang sudah menghasilkan jutaan rupiah. Blog yang selalu 
dibicarakan oleh semua bloger. 

Setiap kali saya menemukan blog yang semacam itu, kebiasaan saya adalah menuju arsip dan 
kemudian mengakses konten yang diterbikan di tahun-tahun pertama blog tersebut dibuat. Dan 
Anda tidak akan percaya dengan apa yang saya temukan. 
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Tulisannya masih jelek dan tidak terlalu banyak komentar. Sepertinya blog terkenal tersebut pernah 
mengalami apa yang Anda dan saya alami ketika baru berdiri. Tidak ada yang mempedulikannya. 
Dan semua pencapaian saat ini dan konten-konten terbaru dan terlihat profesional dimulai dari hal-
hal yang sederhana. 

Jadi, jika Anda masih baru terjun di dunia blog, jangan berkecil hati ketika tulisan Anda masih jelek 
dan belum banyak komentar. Ini hanyalah tahapan yang harus dilalui semua bloger sukses. Saat 
Anda bisa konsisten menulis sepanjang tahun-tahun ke depan, bukan tidak mungkin Anda akan 
menjadi bloger sukses selanjutnya. Biar pengalaman yang akan menuntun Anda melakukannya.   

2. Mulai Menulis dengan Sesuatu yang Sederhana 
 

Konten adalah sesuatu yang krusial bagi kesuksesan sebuah blog. siapa yang mampu membuat 
konten berkualitas dan bermanfaat, maka ia akan mendapatkan hadiah berupa pengunjung yang 
melimpah. Itu aturan yang berlaku bagi semua bloger. 

Tapi menulis konten berkualitas tidak sesederhana menjentikkan jari dan kemudian keajaiban 
terjadi. Butuh kerja keras. Terutama jam terbang menulis yang tinggi. 

Jebakan mematikan yang sering terjadi adalah bloger baru terlalu memaksakan diri menulis konten 
berkualitas terus menerus. Bukannya berhasil, pikiran malah cepat stres. Biasanya ditandai dengan 
seringnya menengok statistik puluhan kali dalam sehari (artinya Anda terlalu berharap). Dan 
kenyataannya, ketika harapan Anda tidak terpenuhi, Anda menjadi malas ngeblog. 

Sebelum Anda bisa terbiasa menulis konten berkualitas, jangan menetapkan standar kualitas yang 
terlalu tinggi terhadap karya Anda. Mulailah dengan menulis sesuatu yang sederhana dulu. Nikmati 
prosesnya dan realistis. 

Ketika pengalaman menulis Anda sudah banyak dan Anda terbiasa disiplin menulis, saat itulah Anda 
akan mampu menulis konten berkualitas seperti membalikkan telapak tangan. Jadi, untuk saat ini, 
jika Anda masih baru, menulislah sewajarnya. Itu yang terbaik. 

3. Bermimpi Besar Boleh, Tapi Semua Butuh Usaha 
 

Tidak ada yang salah dengan bermimpi besar menjadi bloger sukses, terkenal, dan mampu 
menghasilkan uang. Tapi Anda juga harus ingat, semua ada harganya. Dan harga dari semua itu 
adalah kerja keras dan kesungguhan. Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. 

Masalahnya banyak bloger baru yang hanya berangan-angan saja. Belum apa-apa sudah memikirkan 
uang. Namun kerjanya bermalas-malasan dan tidak mau belajar ilmu tentang ngeblog. Sayangnya 
impian semacam itu tidak akan pernah terwujud. Dan Anda bisa frustasi sendiri jika terus 
memikirkannya. 

Uang bisa jadi motivasi yang salah. Sebuah boomerang. Kalau memang Anda punya mimpi besar, 
maka mulai sekarang Anda harus bekerja lebih keras dari siapapun yang Anda temui. Tidak ada cara 
instan.  

 

 

 



http://Shiq4.wordpress.com Page 53 
 

4. Berhenti Meniru Bloger Lain dan Jadilah Diri Sendiri 
 

Hal terbaik yang saya temukan ketika menjadi bloger adalah belajar mengenali diri sendiri. Karena 
saya hanya menulis pengetahuan yang saya miliki dan topik-topik yang saya sukai, saya mampu 
mengenal diri sendiri dengan lebih baik dari sebelumnya. Saya merasa bahagia. 

Dan ketika saya bahagia, semua akan baik-baik saja dan berjalan sesuai rencana. 

Hal yang sama berlaku bagi Anda. Jangan karena Anda melihat bloger lain sukses dengan topik 
tertentu, kemudian Anda menirunya. Atau Anda melihat blog dengan tampilan yang bagus, Anda 
menirunya. Dan meniru hal-hal lainnya. Percuma saja, Anda tidak akan terinfeksi kesuksesan bloger 
lain jika terus melakukannya. Bahkan Anda hanya mendapat kelelahan dan frustasi. 

Motivasi terbaik untuk ngeblog adalah mencari kesenangan. Mengekspresikan diri. Dan menjadi diri 
sendiri. Banyak bloger yang tidak terlalu berharap dan sebatas menjadikan blog sebagai aktualisasi 
diri tiba-tiba menjadi sukses.  

Anda tahu alasannya? Karena kesenangan mampu mengeluarkan semua potensi terbaik yang ada 
pada diri seseorang. Anda pun mampu melakukannya. Jadilah diri sendiri dan menulislah apa yang 
Anda sukai. Maka Anda selangkah lagi menuju kesuksesan yang Anda dambakan.  

5. Catat Semua Pencapaian Anda 
 

Dulu saya selalu bertanya mengapa bermain game sangat menyenangkan. Ternyata jawabannya 
adalah karena karakter game kita selalu berkembang. Setiap kali kita melewati suatu level, pasti ada 
hal-hal baru yang bisa kita lakukan dengan karakter tersebut. 

Mungkin item baru. Atau gerakan baru. Atau senjata baru. Atau level yang lebih sulit untuk 
ditaklukan. Intinya, manusia menyukai perkembangan. 

Dalam ngeblog hal semacam itu tetap berlaku. Ketika blog kita mendapatkan lebih banyak komentar 
dari sebelumnya, kita menjadi lebih bersemangat. Ketika pengunjung meningkat, kita menjadi 
senang. Ketika jumah postingan bertambah, kita juga senang. Kita menyukai perkembangan. 

Anggap saja ngeblog sebagai sebuah permainan. Untuk meningkatkan level blog, kita dituntut untuk 
mempelajari hal-hal baru. Seperti bersosialisasi dengan bloger lain, mempelajari teknik menulis, 
menerapkan SEO dan lain sebagiannya.  

Anda hanya perlu mencatat semua perkembangan blog dan Anda akan punya alasan untuk 
mempertahankan blog Anda. Seandainya Anda ingin meningkatkan level, Anda hanya perlu 
mempelajari ilmu ngeblog lebih jauh lagi. Dan Anda akan terus termotivasi sepanjang waktu jika 
melakukannya. 
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9. Bagian Akhir : Saya Mohon 
Bantuan 

Selamat.... 

Sekarang Anda telah menyelesaikan buku Panduan Idiot untuk Bloger Pemula dan siap memulai 
petualangan baru dengan blog Anda. 

Dengan begitu banyak tips dan langkah-langkah detail yang telah saya paparkan, asalkan Anda 
melakukan semuanya dengan sabar dan juga melakukan semuanya dengan cinta, saya yakin Anda 
akan menjadi bloger sukses seperti yang telah lama Anda impikan. 

Hanya ada satu saran penting bagi pengguna panduan ini : Semua blog diciptakan dengan berbeda 
sehingga punya karakteristik yang berbeda pula. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak menelan 
mentah-mentah apa yang Anda baca. 

Juga menyangkut tentang perbedaan pendapat dengan bloger lainnya. Mungkin Anda memiliki 
panduan lain atau tutorial dari bloger lainnya, kemudian Anda menemukan perbedaan, Itu bukan 
masalah besar. Seperti yang saya katakan tadi, semua blog memang berbeda satu sama lain. 

Saya juga perlu mengarisbawahi bahwa semua tulisan di buku ini berasal dari pengalaman pribadi. 
Kalaupun ada pengetahuan atau kutipan dari bloger lain di buku ini karena ketidaksengajaan dan 
saya tidak menyertakan nama blog, maka saya minta maaf sebesar-besar dan Anda dapat 
menghubungi saya agar buku ini menjadi lebih sempurna. 

Bonus Bagi Anda 
 

Jika Anda menemukan kesulitan dalam mengimplementasikan tutorial dalam buku ini, maka Anda 
bisa langsung menghubungi saya melalui email di mohammadliudin2014@gmail.com. Hanya ada 
satu syarat : Anda harus memberikan saran dan kritik dengan menjawab beberapa pertayaan di 
bawah. 

Karena saya sangat yakin panduan idiot ini akan sangat banyak peminatnya, maka saya butuh waktu 
untuk menjawab semua pertanyaan dan permasalahan yang Anda hadapi dalam mengembangkan 
blog yang Anda kelola. Jadi, mohon maaf jika saya sedikit lambat dalam membalas email. 

Dalam bertanya atau berkonsultasi, saya harap Anda memberikan keterangan yang seakurat 
mungkin agar saya mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi Anda. 

Catatan : Gunakan bahasa sopan dalam email yang Anda kirimkan dan sebisa mungkin sertakan 
data-data yang akurat, bukan sekadar tebakan semata agar saya mampu memberi jawaban 
termudah atas permasalahan Anda. 

Mohon Bantuan Anda 
 

Mengingat tidak ada manusia yang sempurna, saya pun meyakini bahwa buku ini memiliki beberapa 
kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan Anda menjawab pertanyaan berikut segera 
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setelah Anda menyelesaikan bacaan dan kirimkan jawaban Anda ke 
mohammadliudin2014@gmail.com. 

 Apakah bahasa yang saya gunakan di buku Panduan Idiot untuk Bloger Pemula mudah Anda 
pahami? Mengapa demikian? 

 Adakah Topik untuk pemula yang terlewat dan tidak saya bahas dalam buku ini? Topik 
apakah itu? 

 Apakah jika saya menerbitkan buku premium tentang blog Anda akan tertarik membeli? 
Mengapa ? 

 Apakah Anda berniat mengelola blog secara profesional di masa depan? atau Anda hanya 
ingin bersenang-senang dengan blog sebagai bloger amatir? Mengapa? 

 Saya sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga bisa menyempurkan buku ini. istilahnya 
revisi sehingga banyak bloger pemula yang akan terbantu. Mohon sertakan juga dalam 
jawaban berkas MS.word bersama dengan jawaban-jawaban pertanyaan di atas. 

Jangan khawatir. Atas partisipasi Anda, beberapa jawaban terbaik akan mendapatkan diskon 25% 
untuk buku-buku yang akan saya terbitkan di masa depan. Dan Anda akan menerima buku revisi ke-
2(setelah menggunakan saran-saran dari pembaca lainnya) dengan GRATIS begitu saya selesai 
memperbaiki buku ini. Langsung dikirim ke email yang Anda gunakan untuk memberi saran dan kritik  

Dan terima kasih telah menghargai karya saya dengan pantas. Semoga hari Anda menyenangkan dan 
sukses selalu.  
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