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Apakah Aku Seorang Blogger?
Oleh Adi Sumaryadi

Diawal saya menganggap bahwa seorang blogger adalah orang yang selalu menuliskan
sesuatu yang ada dalam pikirannya melalui aplikasi semacam dashboard yang disediakan
gratis oleh vendor-vendor blog tertentu. Dalam perjalanannya ternyata banyak tulisan-tulisan
yang terpasang di website-website pribadi yang ternyata masih menggunakan aplikasi
opensource semacam WordPress. Yang jadi pertanyaan adalah jikalau seseorang yang selalu
menulis dan dipasang pada aplikasi sendiri dan menggunakan domain sendiri apakah bisa
disebut Blogger?
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Diawal saya menganggap bahwa seorang blogger adalah orang yang selalu menuliskan sesuatu yang
ada dalam pikirannya melalui aplikasi semacam dashboard yang disediakan gratis oleh vendor-
vendor blog tertentu. Dalam perjalanannya ternyata banyak tulisan-tulisan yang terpasang di
website-website pribadi yang ternyata masih menggunakan aplikasi opensource semacam
WordPress. Yang jadi pertanyaan adalah jikalau seseorang yang selalu menulis dan dipasang pada
aplikasi sendiri dan menggunakan domain sendiri apakah bisa disebut Blogger?

Sebelum kita menjawab lebih jauh, terlebih dahulu kita telitik apa sebenernya blog itu sendiri.
Menurut wikipedia Blog merupakan singkatan dari "web log" adalah bentuk aplikasi web yang
menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan-
tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang
lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh
semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam
sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan.
Sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa
penulis. Banyak juga weblog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, yang
dapat memperkenankan para pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan
yang dipublikasikan, namun demikian ada juga yang yang sebaliknya atau yang bersifat non-
interaktif.

Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog, atau secara total merupakan kumpulan weblog
sering disebut sebagai blogosphere. Bilamana sebuah kumpulan gelombang aktivitas, informasi dan
opini yang sangat besar berulang kali muncul untuk beberapa subyek atau sangat kontroversial
terjadi dalam blogosphere, maka hal itu sering disebut sebagai blogstorm atau badai blog.

Dari Pengertian diatas sepertinya model orang seperti saya itu ternyata seorang blogger, tapi
rasanya aku masih belum yakin aku seorang blogger. Kenapa begitu? tambahan lagi, dalam
pikiranku, biasanya blogger selalu berkumpul dengan blogger-blogger yang lain dalam komunitas.
Dari wikipedia ditemukan lagi bahwa Komunitas blogger adalah sebuah ikatan yang terbentuk dari
para blogger berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu, seperti kesamaan asal daerah, kesamaan
kampus, kesamaan hobi, dan sebagainya. Para blogger yang tergabung dalam komunitas-komunitas
blogger tersebut biasanya sering mengadakan kegiatan-kegiatan bersama-sama seperti kopi darat.

Untuk bisa bergabung di komunitas blogger, biasanya ada semacam syarat atau aturan yang
harus dipenuhi untuk bisa masuk di komunitas tersebut, misalkan berasal dari daerah
tertentu.

Beberapa jenis komunitas blogger adalah Komunitas Blogger Daerah, yaitu Komunitas Blogger
berdasarkan kedaerahan atau wilayah tertentu, Komunitas Blogger Non-Daerah, yang biasanya
terbentuk karena kesamaan hobi atau yang lainnya, dan Komunitas Blogger Kampus.

Dengan adanya syarat tertentu itulah yang membuat saya malas untuk bergabung dengan komunitas
blogger ditambah lagi seringnya saya melihat komunitas blogger yang tidak memanfaatkan waktu
yang berharga saat mereka berkumpul, yang saya liat justru sering makan-makan yang berlebihan
dan boros hingga ngobrol panjang dan pamer gadget-gadget terbaru. Saya lebih appreciate kepada
Kang Onno W Purbo yang tidak memiliki blog banyak tetapi lebih terlihat sumbangsihnya kepada
dunia Teknologi Informasi Indonesia, anda saja ada komunitas blog yang lebih nyaman untuk
ditempati seperti selalu share ilmu saat bertemu, tidak harus di kafe mahal dan gak pamer
gadget...saya InsyaAllah Ikutan..
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Maaf yah kalau ada kata-kata yang salah, Bagaimana menurut teman-teman?

Kata Kunci : 0


