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Ketentuan Penggunaan :  

“Modul ini dibuat adalah sebagai media untuk menyampaikan pemahaman dalam 

pembuatan blog pada www.blogspot.com. Modul dibuat tidak untuk kegiatan komersil 

dan mencari keuntungan, tetapi benar-benar untuk kegiatan penyebaran pengetahuan 

tanpa penulis meminta imbal jasa apapun. Sehingga, secara percuma dan gratis, 

siapapun diperbolehkan untuk menggunakannya, menggandakannya, dan memodifikasi 

ulang jika terdapat yang masih kurang tepat dan dianggap kurang sesuai, terutama jika 

image aplikasi dalam modul ini kemungkinan sudah kewaluwarsa. Semoga bermanfaat. 

Selamat berbloger ria…”. 

 

MENGENAL BLOG DI BLOGSPOT. 
 

Seperti sudah kita mengetahui, bahwa blog merupakan media untuk 

menyampaikan informasi dan media berkomunikasi, dimana nama alamat blog 

berkedudukan berdampingan atau bersejajar dengan nama alamat website utama. Blog 

dibuat atau dibangun bergantung atau menggantungkan dirinya pada website utama yang 

menyediakan blog bagi para user  internet, sehingga website utama tersebut menjadi 

induk blog.  

Penyedia blog internasional di antaranya : Blogspot.com, Wordpress.com, 

Blog.com, Blogdrive.com, Blogsome.com dan lain-lain.  

Penyedia nasional/Indonesia di antaranya: Blognas.com, Blogdetik.com, 

Indosastra.com, dan lain-lain. Blog ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. 

Fungsi blog hampir serupa dan sama dengan website induknya. Bahkan secara 

umum blog itu sama dengan website. Bedanya adalah pada tampilan dan model-model 

pelayanan web. Masing-masing antara web dengan blog, terdapat kelebihan dan 

kekurangan.  

Website, walaupun berbiaya dengan harga yang supermahal misalnya, juga 

memiliki kekurangan, yang mana kekurangan itu justru sebagai kelebihan blog. Website 

bisa terhapus atau non-aktif jika tidak ada perpanjangan dari penyewa, sedangkan blog 

apalagi di wordpress.com dan blogspot.com tidak akan terhapus walau tidak ada 

penambahan berita (kegiatan posting) di blog tersebut. Dibiarkan saja, blog tidak akan 

terhapus selama-lamanya!.  Bahkan pemilik blog tidak bisa menghapus blognya sendiri 



seandainya terjadi pemiliknya terlupa dengan password untuk login/masuk ke dalam 

Dashboard blog, kecuali menghubungi pihak pemilik administrator Blogspot.com. 

Kelemahannya, model dan tampilan blog itu harus mengikuti dan tidak bisa 

mengubah-ubah format tampilannya, selain dari apa yang sudah disediakan penyedia 

blog.  

Dalam pelatihan ini, saya hanya diberi tugas untuk mengenalkan blog di 

Blogspot.com saja. Tetapi sebenarnya, kita tidak kekurangan bahan pembelajaran blog 

jika kita memang rajin mencari-cari bahan panduan atau tutorial blogging di internet.  

Blogspot adalah penyedia Blog yang dimiliki oleh Google Corp. Semula kode 

sumber Blogger bersifat Close Code/Tertutup, dimana pemilik blog di blogger tidak 

diijinkan untuk mengubah-ubah/memodifikasi beberapa atau semua kode dalam blognya.  

Akan tetapi sekarang (maaf, mulainya kapan penulis kurang mengetahui)  kode 

sumbernya sudah bersifat Open Source (sumber http://google-opensource.blogspot.com/) 

Dengan demikian, pemilik blog di Blogger dijinkan dengan bebas memodifikasi dan 

mengubah-ubah kode sumber (misalnya HTML), dengan tetap tanggugjawab isi blog 

diletakkan pada pemilik/pengguna blog.  

Tidak seperti wordpress.com yang menyediakan 3000 Mb space disk untuk para 

bloggernya, blogspot.com hanya menyediakan sekitar 15 Mb (mungkin sekarang sudah 

bertambah). Tetapi para blogger di blogspot.com bisa menyatukan blognya dengan web 

penyedia disk space lainnya misalnya Picasaweb.google.com, sehingga semua data dalam 

Picasaweb.google.com secara langsung bisa digabung dalam blog. Picasaweb 

menyediakan 1024 Mb disk space untuk penggunanya.  

Blogspot.com memang tidak sehebat wordpress.com, tetapi blogspot sudah cukup  

 

KERANGKA LAYOUT BLOGSPOT 

 

Apa yang ditampilkan dalam halaman blogspot sebenarnya sudah ada dan sudah 

ditampilkan dalam rungan editing/setting blog, tetapi masih dalam rupa rencana atau 

draft. Kerangka draft tersebut menjadi dasar tampilan blog pada saat dibuka/akses oleh 

user.  

Perhatikan kerangka draft dan hasil blog. Gambar yang atas adalah kerangka 

draft, bawahnya adalah hasil blog. Apa yang kita setting atau olah dalam Kerangka Draft 

tersebut akan tampil dalam halaman blog saat di akses, WYSIWYG;What You See Is 

What You Get.  

Anatomi Kerangkanya adalah NavBar, Header, Head Gadget (Gadget Atas), 

Posting Blog, Side Gadget (Gadget Samping). Antar sesama Gadget bisa saling pindah 

dengan cara Drag and Drop/ Tarik Seret dan Jatuhkan.. 
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BERIKUT INI PERBANDINGAN ANTARA 

BLOGSPOT.COM DENGAN WORDPRESS.COM 

 (Urutan perbandingan tidak mengambarkan prioritas dan kronologis serta ada 

kemungkinan sudah ada perubahan di saat sekarang ini) 

1. Layout widget atau page element pada blogspot lebih deskriptif yang 

menggambarkan susunan sebenarnya, pada wordpress sederhana saja 

2. Pada blogspot kamu bisa memilih dan mengganti template sesuka hati baik 

template yang disediakan ataupun upload dari luar sementara wordpress hanya 

bisa memilih template dari template yang disediakan saja. 

3. Wordpress lebih gampang dalam hal memberikan komentar karena hanya 

memerlukan satu klik saja, blogspot agak ribet setidaknya ada 2 kali klik 

4. Blog pada blogspot dapat dijadikan ladang bisnis dengan penempatan iklan tidak 

terbatas dari mana saja, sementara wordpress sulit dikomersilkan terutama karena 

larangan memasang iklan dari google adsense 

5. wordpress lebih cocok sebagai blog komunitas atau yang sejenis karena lebih user 

friendly 

6. Wordpress memberikan plugin bawaan Askimet yang bisa menjaring comment 

spam secara otomatis, sementara blogpsot moderasi komentar dilakukan manual 

oleh blogger. 

7. Postingan pada blogspot dapat dikirim lewat email 

8. Blog pada blogspot lebih cepat di-index oleh mesin pencari khususnya Google 

dan biasanya cepat berada pada urutan teratas hasil pencarian 

9. Blogspot berada di bawah naungan raksasa internet dunia Google, Inc sehingga 

dirasakan lebih aman dan memiliki nilai lebih daripada wordpress 

10. Blogspot dapat menerima berbagai macam widget atau plugin dengan 

penempatan yang mudah seperti video dari Youtube, slideshow, polling, dan 

script-script HTML/javascript lainnya 

11. Wordpress memberikan fitur statistik internal walau dirasa kurang memadai 

12. Wordpress mengeluarkan versi CMS nya secara gratis sehingga bisa dipakai 

untuk blog atau situs dengan domain sendiri, sementara blogspot belum 

(sumber : http://ridhofitra.info/2008/04/perbandingan-dan-perbedaan-antara-blogspot-

dan-wordpress.html/): 

 

Perbandingan ini perlu kita fahami sebagai pengetahuan umum para bloger.  

Beberapa ISP sudah menyediakan layanan website berbayar dengan hosting berasal dari 

blogspot.com Maksudnya, seseorang bisa mempunyai web sendiri (misalnya 

www.namaku.com), tetapi menggunakan hosting/penyimpanan data internetnya dari 

blogspot.com, dengan beberapa setting-nya di ubah oleh ISP. Informasi dan pembelajaran 

lebih lanjut dan mendalam, silakan mencari di google. Banyak tersedia panduan-panduan 

gratis tentang blogging di blogspot.com, wordpress.com atau lainnya. Misalnya di 

http://kolom-tutorial.blogspot.com/ 


