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Kenalan Dulu Yuk! 

Nama Lengkap : Siti Mustiani 

Lahir   : Pontianak, 02 Mei 1994 

Alamat  : Jln.Arteri Supadio Gg.Permata 

ID All Sosmed : sitimustiani 

Website/Blog : www.sitimustiani.com 
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Apa itu Media Sosial? 
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Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan 
mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 
forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial 
yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. 



B L O G 

• Blog atau website blog – adalah salah satu sarana 
untuk mengasah keterampilan menulis, media berbagi 
(share) pengalaman, sedekah ilmu, berbagi cerita, 
berinteraksi dengan orang lain dan masih banyak 
lagi keuntungan lainnya. 

www.sitimustiani.com 4 



Keuntungan BLOG (1) 

• Mudah di buat 

• Cocok untuk semua user 

• Bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan pada tiap 
profesi 

• Send of purpose; blog dibuat sesuai tujuan dan 
kebutuhan 

• Melatih berpikir, menyampaikan pendapat, pengalaman, 
dan menulis. 

• Sarana edukasi dan pemberdayaan  
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Keuntungan BLOG (2) 

• Saling berbagi ekspresi dan informasi secara 
tertulis. 

• Membentuk komunitas blogger 

• Berdiskusi mengenai blog dan permasalahannya 

• Menghasilkan uang 

• Media komunikasi baru di internet yang populer. 

• Gratis  
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Penyedia BLOG Gratis 

• www.blogger.com 

• www.wordpress.com 

• www.tumblr.com  

• www.thoughts.com 

• www.multiply.com 
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Jenis-Jenis Bloger 

• Fashion Blogger 

• Traveler Blogger 

• Foods Blogger 

• Personal Blogger 

• Guru Blogger 

• Blog Informasi/Berita 

• Blog Marketing 

• Photography Blogger 

• Blog Organisasi 

• Gado-gado 
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Dasar Pembuatan BLOG 

• Merumuskan tujuan membuat website/blog 

• Menentukan isi website 

• Menentukan target pengunjung 

• Menentukan struktur website 

• Desain website 

• Jangan COPAS 

• Beri watermark gambar yang dipost 
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Agar BLOG dapat Online di Internet? 

Web Hosting 

Web hosting adalah tempat di mana kita akan menyimpan file-
file web kita yang akan diakses di seluruh dunia 

Nama Domain 

Nama web site kita itu apakah .com .net atau lainnya 
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Tips Agar BLOG banyak dibaca/dikunjungi 

• Share di Social Media 

• Selalu Update 

• Menulis sesuatu yang bermanfaat/dicari/trend 

• Sisipkan beberapa gambar (minimal satu) 

• Jujur/tulisan dapat dipertanggung jawabkan 

• Tidak menghina RAS/Agama/dll 

• Blog Walking  
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Komunitas Blogger 

• Komunitas Blogger Pontianak 

• Warung Blogger 

• Blogger Perempuan 

• Komunitas Blogger Indonesia 

• Emak-emak Blogger 
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Jadi tunggu apa lagi, mulailah menjadi 
blogger sekarang juga dengan mulai 

membuat BLOG Anda.  
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Caranya? 
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Mulailah menulis di Blogger.com 
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Entri Baru di Blogger.com 
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Membuat blog di Wordpress.com 
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Mulai menulis di Wordpress.com 
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Manfaat Menulis 

• Mencegah kepikunan 

• Instrumen perekam jejak sejarah 

• Instrumen untuk menjaga ilmu, pendapat, pemikiran, 
opini, dan argument dari keraiban, dan untuk 
menyebarkannya secara lebih luas. 

• Media dakwah yang sangat bermanfaat 

• Membuat hidup lebih produktig dan usia tak terbuang 
sia-sia 

• Menghasilkan ide-ide baru 
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Serunya menulis BLOG itu 
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Wah ada dihalaman pertama :D 



Serunya menulis BLOG itu 
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Dapat tawaran partnership kerja, 
pasang iklan, review produk 



Catatan 

• Saat pencarian melalui search engine (SE) Google, 
kemunculan artikel dari web anda sangat 
bergantung dari seberapa banyak weblog anda 
telah dikunjungi orang.  

• Oleh karena itu, kabarkan alamat weblog anda 
pada relasi, kolega, mahasiswa supaya banyak 
dikunjugi. 

• SELAMAT MENJADI BLOGGER!!!! 
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Y O U T U B E 
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Youtube 

YouTube adalah media untuk upload video secara 
gratis dari file anda dan bisa di share secara online. 
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Inilah artis YouTube terkenal asal Indonesia 

subscriber: 1.662.470 subscriber: 441.200 subscriber: 527.335 



Subscribe di Youtube menghasilkan uang? 

• Subscribe (langganan) fasilitas untuk penikmat 
youtube untuk berlangganan. 

• Semakin banyak Subscribe yang dimiliki, semakin 
besar penawaran iklan dari Google Adsense 
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Cara Upload Video ke Youtube 
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FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM 
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Manfaat Sosial Media 

• Sosial Media untuk bersosialisasi 
• Sosial Media menggantikan fungsi buku diary 
• Sosial Media dapat mempertemukan teman lama 
• Sebagai media penghibur 
• Penyaluran hobi 
• Memberikan macam informasi ter-update 
• Sosial media untuk meminta bantuan 
• Sosial media untuk menambah pengetahuan 
• Sosial media untuk mencari uang 
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Bijak Memanfaatkan Sosial Media 

• Jangan Asal “Add” dan “Confirm” 

• Pasang Identitas diri yang sebenarnya  

• Jangan Share Nomor HP dan Informasi Pribadi di Sosial 
Media 

• Pasang Photo Profil yang sewajarnya dan Sesuai Etika 

• Tulis status yang bermanfaat 

• Share sesuatu yang berguna 

• Jangan terlibat perdebatan yang tidak penting di 
Forum 
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Gunakanlah Internet sebaik mungkin. 

Jadikanlah, ia sebagai sarana bersilaturrahim, Media 
penambah ilmu dan berbagi Informasi yang 

bermanfaat. 

 

- Siti Mustiani - 
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Salam Blogger!! 


