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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari proses pengolahan data dari komunitas Blogfam, banyak ditemukan

kemiripan jawaban antara satu subyek penelitian dengan subyek penelitian yang

lain. Sejak mereka bergabung, tidak semua menunjukkan keaktifannya dalam

forum. Namun, informan Arien yang memang loyal terhadap keanggotaannya

dalam komunitas ini sehingga dalam waktu yang cukup singkat dia bisa

menduduki posisi yang dianggap penting dalam komunitas ini. Informan yang

loyal terhadap keanggotaanya dalam forum ini memang aktif dalam forum dan

kegiatan-kegiatan lain terutama kegiatan online dalam komunitas ini. Memiliki

blog adalah salah satu syarat untuk menjadi anggota komunitas Blogfam ini.

Sehingga para anggotanya bisa saling mengenal tidak hanya lewat informasi di

forum tetapi juga dari blog pribadi mereka masing-masing. Sayangnya, hanya

informan dan dua orang subyek penelitian yang mengatakan hanya mengenal

beberapa anggota lain dalam komunitas ini karena banyaknya anggota yang

mencapai 4000 orang lebih. Jumlah anggota ini terus bertambah setiap harinya.

Sehingga tidak bisa diprediksi berapa jumlah anggota yang pasti.

Dalam penelitian di komunitas ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa

hubungan sosial yang terjadi dalam komunitas Blogfam bersifat asimetris. Hal ini

dibuktikan dengan jawaban para informan yang masih kurang mengenal dengan

baik teman-teman anggota yang lain dalam komunitas ini sehingga belum bisa

dijadikan teman. Meskipun ada beberapa tapi persentasenya sangatlah kecil.
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Mereka hanya mengenal sebatas informasi umum saja. Belum sampai pada tahap

mengenal pribadi, hobi, atau keseharian dari anggota lain. Selain itu, keuntungan

yang mereka dapatkan setelah menjadi anggota komunitas Blogfam belumlah

maksimal. Mereka masih belum mendapatkan hasil yang lebih besar dan berguna

bagi diri mereka. Sejauh ini mereka masih mengatakan bahwa keuntungan

menjadi anggota Blogfam adalah meningkatnya pengunjung blog pribadi mereka.

Hal ini juga ditunjukkan pada jawaban mereka tentang alasan masuk dan

bergabung ke dalam komunitas Blogfam. Sebagian besar memiliki tujuan masuk

ke dalam komunitas blogger supaya pengunjung blog bertambah dari sebelumnya.

Hal ini kemudian terbukti karena subyek penelitian menjawab bahwa pengunjung

blog mereka naik setelah menjadi anggota Blogfam.

B.SARAN

Dari kesimpulan di atas, bentuk hubungan yang terjadi adalah hubungan

sosial yang asimetris. Bentuk ini terjadi karena kurang aktifnya mereka di dalam

forum Blogfam.com. Penulis menyarankan kepada anggota Blogfam yang lama

maupun yang baru agar menjadi aktif di dalam forum komunitas Blogfam.

Sehingga secara perlahan namun pasti dapat mengenal anggota yang lain secara

lebih dalam. Tidak hanya sekedar nama ataupun nama julukan di dalam forum

saja. Sebab jika tidak ada interaksi yang rutin di dalam forum bisa menyebabkan

kemunduran informasi di dalam komunitas tersebut.
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1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari rekomendasi seorang teman di dunia maya. Ketika pertama kali masuk

ke dalam komunitas ini, saya rasa memang ada yang berbeda dari Blogfam.

Dan perbedaan itu ternyata positif buat saya.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Sejak 14 Januari 2007 dengan status member dagang kain. Setelah lama

berkecimpung dalam komunitas ini saya diberi kepercayaan untun menjadi

Redaksi bz! Dan juga menjadi moderator. Cara berkenalan sama seperti yang

lain yakni masuk ke thread perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Ketika pertama kali masuk, respon yang saya terima begitu baik dan meriah.

Banyak yang menyambut kehadiran saya. Blogfam memang ramah, terutama

terhadap member yang baru datang. Karena keramahan inilah yang membuat

saya semakin lama semakin mengenal anggota lain seperti Maknyak a.k.a

Labibah Zain pendiri Blogfam.Com. Sebelum ini saya hanya mengenal

Maknyak dari tulisan-tulisan dan profilnya yang muncul di surat kabar atau

di bukunya. Sekarang, setelah lama berinteraksi di Blogfam saya menjadi

lebih mengenal semuanya bahkan member yang baru datang sekalipun.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Saya mengusahakan untuk selalu mengakses Blogfam setiap hari, jika tidak

ada halangan koneksi. Dan biasanya sebelum jadi moderator, saya hanya



 

 

memposting uneg-uneg atu mereply postingan yang menarik minat saya.

Setelah saya menjadi moderator, biasanya saya mengontrol ruang yang saya

moderatori dan juga mencari bahan terbitan untuk rubrik yang saya pegang

di bz!.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Saya sering melakukan posting dalam forum dengan tujuan mendapatkan

tanggapan dari semua anggota yang kebetulan mau membaca posting saya

itu. Setelah ada yang menjawab posting saya di forum, saya selalu mengecek

dan mereply posting tersebut sampai benar-benar tidak ada lagi yang akan

mereplynya. Sejauh ini saya merasa menjadi lebih mengenal mereka yang

rajin membalas posting saya. Saya mengenal mereka bukan sekedar informasi

seadanya tapi sampai ke kehidupan sosial mereka.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Saya menjadi anggota dari beberapa komunitas blogger lain di internet yakni

komunitas kepenulisan seperti milis FLP (Forum Lingkar Pena), milis

pembacaanadia, milis penulis lepas dan juga komunitas Multiply.secara garis

besar keadaan semua komunitas hampir sama. Yang membuat perbedaan

adalah komunitas yang saya ikuti itu kebanyakan berisikan orang-orang yang

mempunyai satu hobi dan kepentingan yakni menulis.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?



 

 

Di dunia maya kita hanya bisa berinteraksi lewat media internet. Artinya kita

tidak dapat melakukan interaksi fisik ketika berinteraksi dengan lawan bicara.

Di dunia nyata, kita dapat berinteraksi langsung secara fisik dengan lawan

bicara kita. Perbedaan ini yang saya lihat sangat dominan di antara dunia

maya dan nyata.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Selain bisa mengenal lebih banyak karakter dan watak orang, saya bisa

belajar banyak tentang kehidupan. Bagaimana kita bersosialisasi dengan

orang lain dan juga bagaimana kita bisa diterima di lingkungan yang bari

kita masuki.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Mungkin sejak pertengahan tahun 2005 ( agak lupa). Saya menggunakan

layanan multiply. Pertama kali saya membuat blog dengan layanan ini dan

tidak mau mencoba layanan lain. Saya orang yang mencoba konsisten dengan

pilihan. Ketika saya mencoba multiply dan get used to it, maka udahlah males

deh pake yang lain. Ribet kalau harus belajar dari awal.

10. Hal apa yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan bergabung ke

dalam komunitas blogger?

Ingin menambah ilmu dan menjalin silahturahmi.

11. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Saya jarang mempromosikan blog saya.



 

 

12. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Iya meningkat. Mereka berasal dari berbagai kalangan, dari penulis, mantan

pejabat, pegawai kantoran, mahasiswa, pelajar SMA, wiraswasta/pengusaha,

pengrajin, banyak deh.

13. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Saya sangat menghargai mereka yang berkunjung ke blog saya walau hanya

sekali dua kali. Bahkan ada yang tidak saya kenal bekunjung ke blog saya,

maka saya akan mencoba mengenalnya. Tetapi hanya beberapa yang akrab

dengan saya di Yahoo Messenger. Dan sampai saat ini belum pernah tatap

muka karena jaraj yang memisahkan.

14. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungannya, blog itu kan merupakan sarana/ media tempat menumpahkan

yang ada di pikiran kita. Maka, jika seseorang memiliki blog, ia bisa

menempatkan unek-uneknya di blog tersebut. Sekaligus bisa meraup informasi

yang dibutuhkan. Kerugiannya, kita harus berkorban waktu, tenaga dan uang

untuk update blog. Tetapi semua itu tak sepadan dengan kepuasan batin yang

kita dapatkan dari blogging.
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1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Saya melihat iklannya di blog teman saya. Iseng-iseng membuka dan ternyata

menarik. Apalagi anggotanya banyak wanita. Saya ingin pengunjung blog

meningkat.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Baru saja bergabung tahun ini (2009) tepatnya bulan April dengan status

masih dagang gorengan. Mengikuti pentunjuk dan aturan di komunitas ini

yaitu masuk ke dalam forum perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Banyak yang mengucapkan selamat datang kepada saya. Saya juga kemudian

membalas ucapan selamat datang itu. Saya merasa tidak terlalu mengenal

karena hanya berhubungan lewat internet saja. Jadi saya tidak mengetahui

benar kegiatan mereka pada hari-hari biasanya.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

2 sampai 3 hari sepekan. Kadang hanya melihat-lihat saja, kalau tidak ada

yang menarik saya tidak berlama-lama di situs ini.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?



 

 

Posting di forum jarang tetapi lebih banyak di blog. Kalaupun saya posting di

forum kepinginnya sih ada respon dari anggota. Siapa sajalah yang membaca

thread saya. Setiap ada waktu untuk mengakses situs ini, saya berusaha

mengecek thread saya. Mungkin saja ada yang membalas. Sejauh ini saya

merasa kurang mengenal dengan baik karena hanya berinteraksi lewat

internet saja.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Ya. Saya merasa interaksi hanya terjadi di dalam forum saja.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Di dunia maya kita tidak bisa bertemu langsung dengan lawan bicara. Jadi

kita tidak bisa tahu bagaimana sebenarnya lawan bicara kita. sebaliknya di

dunia nyata kita bisa bertemu langsung dengan lawan bicara, tetapi

kesempatan untuk bertemu teman baru lebih sedikit.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Mendapat teman baru dari berbagai tempat. Selain itu dapat ilmu dan

informasi baru.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Baru tahun ini (2009). Saya memilih menggunakan Multiply karena lebih

menarik dan direkomendasikan oleh teman.



 

 

10. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Sampai saat ini masih biasa saja. Mungkin karena saya kurang sering

mengupdate blog saya.

11. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Ada beberapa yang saya kenal dan sekarang kami menjadi sahabat di dunia

maya.

12. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungan yang pasti adalah memperkaya informasi dan hal-hal baru dalam

pergaulan di dunia maya. Selain sebagai tempat yang pas untuk menyalurkan

pikiran, pendapat atau cerita sehari-hari juga mendapat teman baru yang

beragam. Kalau kerugian menurut saya tidak ada. Mungkin Cuma di masalah

materi saja karena kadang saya harus mengeluarkan materi untuk bisa

mengakses internet.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Hasil blogwalking ke blog sahabat blogger, dan menemukan forum khusus

untuk para blogger. Komunitas ini bagus banget, karena informasi yang

dihadirkan dapat menambah wawasan para blogger, baik itu yang baru

maupun yang sudah lama tentang blog. Selain itu juga sebagai sarana untuk

mempromosikan blog sehingga blog sering di kunjungin dan kitapun

mendapatkan banyak teman.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Saya resmi bergabung di blogfam 3 September 2006. Sama seperti yang lain

yakni masuk ke topik perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Banyak sambutan dari para sahabat blogger, blog sayapun mulai banyak di

kunjungi orang. Saya menerima semua dengan positif.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Akhir-akhir ini honestly saya jarang lagi mengakses blogfam, karena

kesibukan membalas koment dari sahabat blogger yang lain, sehingga saya

kadang lupa mengakses forum ini. Kecuali ketika saya mencari informasi

tentang blog saya baru mengakses forum ini, lagipula, saat ini sudah banyak

blog yang membahas tentang tutor blog, sehingga intensitas saya mengakses

forum ini semakin berkurang.



 

 

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Saya tidak selalu posting di dalam forum ini. Tetapi beberapa kali memang

pernah. Tujuan saya ya untuk mendapat opini atau tanggapan dari anggota

lain. Siapa tahu ada yang mau menanggapinya. Karena saya jarang posting

dan membalas posting anggota lain dalam forum, saya merasa kurang

mengenal anggota lain dalam komunitas ini.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Ya saya menjadi anggota beberapa komunitas lain. Seperti kumpulan blogger

Makasar dan komunitas muslim blog. Saya belum melihat perbedaan yang

signifikan diantar komunitas yang saya ikuti tersebut.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Menurut saya perbedaan yang terlihat jelas hanyalah terletak pada interaksi

fisik dan non-fisik. Di dunia nyata sudah jelas kita bisa berinteraksi secara

fisik dengan lawan bicara kita sementara di dunia maya kita hanya bisa

berkomunikasi melalui media tulisan. Meskipun percakapan yang kita lakukan

di internet bisa bersifat langsung tetapi tetap belum bisa memenuhi kebutuhan

akan kehadiran fisik lawan bicara kita.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Banyak, saya jadi banyak belajar, jadi punya banyak kenalan meski tak akrab

dari seluruh pelosok, bahkan diluar negeri sekalipun, wawasan saya jelas



 

 

bertambah, dan karena itu, saya bisa menulari banyak orang untuk menulis

blog, tentunya ada kepuasan tersendiri jika saya berhasil mengajak orang

plus mengajarinya membuat blog.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Tahun 2005 tepatnya saya lupa karena sebelum memiliki blog saya yang

sekarang, saya juga pernah beberapa kali tercatat dalam layanan blog yang

lain, hanya saja saya sudah lupa, baik itu URL, username sampai

passwordnya. Dari awal saya menggunakan banyak layanan blog. Setiap

mendapat layanan blog baru saya coba. Tetapi kemudian saya memutusakn

untuk memakain layanan dari blogspot (Blogger.Com) karena fasilitas dan

kemudahannya.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Blogwalking, hanya saja, tidak seintes ketika sudah bergabung.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Tentu saja. Mereka berasal dari semua kalangan.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Mengenal mereka dari postingan blog, walaupun ada beberapa sahabat

blogger yang saya kenal baik, karena sering chat di Shoutbox, atau di YM.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungan, mempunyai banyak teman, menambah wawasan, dan belajar

lebih empati, kegiatan online lebih bermanfaat.



 

 

Kerugian, hampir tidak ada, kecuali tagihan internet yang kadang

menggunung jika tidak membatasi.. karena blog membuat seseorang menjadi

addict.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari blog orang, ga tahu siapa. Udah lupa.

Kesannya : moderatornya baik2 en ramah2. isi threadnya dulu sih seru, tp

lama2 susah nemu thread baru yg seru, mgkn krn anggotanya udah mulai

jarang dateng. Yang pasti, kekeluargaan disini kerasa banget. Buat nyari

blog2 lain yang bagus dan seru dibaca. Soalnya waktu gabung sama blogfam,

saya masih awam soal blog dan ga tahu ada blog apa aja di blogosphere ini.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

2006—dagang mie ayam. Ya ngasi tau nama, alamat blog dll. Dan rajin2

bales thread orang lain.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Baik2 aja sih, malah jadi deket sama beberapa moderator. Respon saya sih,

tetep ramah dan menjaga hubungan baik yang sudah ada. Menghargai yang

dewasa dan bersikap sopan. Ada yang deket banget, ada yang biasa aja, ada

yang cm sekedar nyapa2 di forum.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Setiap hari. Yang saya kerjakan ya membalas postingan orang lain, membuat

topic baru dll.



 

 

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Ga terlalu sering. Saya berharap ada yang merespon dan saya akan merespon

balik. Akhirnya saya menjadi sedikit mengenal mereka lewat blog mereka.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Ya, Kemudian.com, Forum Elex media, rumah blogger

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Ada.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Mendapat teman blog, memperluas jaringan, bahkan bisa mendapat kerjaan

dari teman blogger.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

2005, jadi… 4 tahun. Pake domain [dot]com, alesannya : karena kebetulan

dapet gratisan dikasi domain dan hosting.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Ga ada promosi-promosian.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?



 

 

Hmmm, iya, tp dikit. Jakarta, jawa timur, sumtra, dll. Dan orang2 Indonesia

yang menetap di LN spt singapura, belanda dll.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Ada beberapa yang mengenal baik tapi kebanyakan hanya sekedar tahu info

di blog saja.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungan : menambah teman, menambah wawasan, melatih skill menulis,

mendapat kesempatan kerja, mendapatan kesempatan untuk mempublish

karya tulis melalui buku cetak

Kerugian : kadang bisa mengalihkan perhatian dari kerjaan, ada

kemungkinan ide atau isi postingan diplagiat oleh orang lain, bisa memicu

perselisihan jika menulis postingan yang agak kontroversi.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari browsing / surfing di internet. Alasan mengapa tersebut bisa jawab

begini, ketergabungan saya bertujuan untuk menambah wawasan tentang blog

dari sisi yang berbeda sedangkan untuk teman maya menjadi suatu bonus.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Ketergabungan saya dimulai kurang lebih bulan Desember 2007, untuk

tanggal saya kurang mengingatnya (atau kalo di profil blogfam ada, saya

malas membukanya karena koneksi sedang mawut). Sedangkan status saya di

forum tersebut adalah sebagai pedagang sate keliling. Memperkenalkan diri

di thread perkenalan yang ada di forum.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Respon anggota dari forum tersebut sangat melegakan saya, benar-benar

welcome. Bahkan setiap kali saya bertanya atau posting sesuatu selalu saja

ada tanggapan / respon. Pada pertanyaan mengenai apa yang saya lakukan

terhadap respon tersebut membuat saya bingung, karena jika diartikan secara

harfiah maka yang saya lakukan hanya menghargai tanggapan / respon

mereka dan mencoba untuk merespon pula keberadaan mereka. Keadaan ini

yang membuat saya merasa mengenal mereka lebih dalam. Seperti hobi, minat

dan sedikit banyak tahu keseharian mereka.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?



 

 

Dalam seminggu saya biasa mengaksesnya dua sampai tiga kali, namun lebih

sering hanya satu kali dalam sepekan tetapi dengan jam terbang yang lebih

lama. Kemudian kegiatan yang sering saya lakukan adalah menyapa para

user baru dan mem-posting beberapa pertanyaan yang membuat saya bingung

terlebih lagi dalam hal web dan komputer.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Ya. Saya mengharapkan solusi atau pandangan dari anggota lain. Oleh

karena itu saya selalu berusaha untuk mengecek forum ketika saya mengakses

komunitas ini.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Tidak, atau lebih tepatnya belum. Karena masih perlu ada pertimbangan akan

manfaat komunitas lain terhadap diri saya pribadi.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Sangat signifikan.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Mampu memberikan paradigma baru.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Untuk kata ‘memiliki’, maka saya sudah memiliki blog sejak tahun 2002 atau

sewaktu saya kelas 1 SMA. Namun jika dikaitkan dengan memanajemen suatu



 

 

blog maka saya bergelut kurang lebih awal April 2006. Layanan yang saya

gunakan saat ini adalah Blogger.com, sedangkan alasannya subdomain ini

lebih mudah dikostumasi.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Hanya bermain-main dengan meta-coding dan Search Engine Optimization

saja.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Ya.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Sejauh ketika mereka mengenalkan diri mereka kepada saya.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Untung-rugi nya hanya terdapat pada pengetahuan kita terhadap blog itu

sendiri dan pengetahuan yang kita dapat dari kegiatan kita didalah dunia

maya setelah kita mengenal blog.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Saya tahu dari surfing dan melihat iklan komunitas ini di blog milik orang

lain. Setelah aku kunjungi ternyata menarik dan gampang menjadi

anggotanya. Saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang dunia blog karena saya

masih baru. Dan saya merasa komunitas ini bisa membantu saya tentang blog

sebab salah satu syarat menjadi anggota adalah memiliki blog, jadi pastilah

komunitas ini bisa membantu saya.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Desember 2005. Statusnya di blogfam baru dagang sate. Saya mengikuti

aturan yang sudah dibuat yaitu masuk ke thread perkenalan. Disana saya

cukup memperkenalkan diri seadanya dan selanjutnya direspon oleh anggota

lain.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Mereka merespon saya. Pada umumnya mereka mengucapkan selamat datang

dan semoga betah kepada saya. Ada beberapa yang saya kenal karena sering

memberi komentar ke dalam thread saya. Tetapi tidak begitu akrab kenalnya.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Dulu saya sering mengakses komunitas ini paling tidak sdalam sepekan. Tapi

sejak situs pertemanan seperti facebook, Plurk dan Twitter merebak, biasanya



 

 

hanya sekali sepekan saya buka web ini. Saya selalu mengecek post terbaru

lalu melihat post lain yang menarik.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Dulu sering, sekarang saya akui tidak. Pastinya ingin ada tanggapan dari

anggota lainlah. Ketika saya mengakses komunitas ini saya berusaha untuk

melihat thread yang saya buat dan sebisa mungkin terus membalasnya.

Hasilnya ada beberapa orang yang dekat dengan saya. Saya punya akun

mereka di situs pertemanan facebook dan friendster dimana di sana terdapat

lebih banyak info dan foto mereka.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Tadinya saya mau begabung ke banyak komunitas blogger, tetapi kemudian

saya lebih sibuk di facebook dan plurk saya jadinya sampai saat ini hanya

terdaftar di blogfam saja.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Di dunia nyata jelas kita dapat melihat langsung lawan bicara kita jadi kita

bisa melihat bagaimana tingkah lakunya jadi bisa menilai orang. Tetapi

kadang menyita banyak waktu karena tidak bisa diselingi kegiatan lain. Di

dunia maya kita bisa bertenu banyak orang dalam waktu yang hampir

bersamaan. Selain hemat waktu, kita juga bisa menyelinginnya dengan

kegiatan lain.



 

 

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Mendapat jaringan dan orang-orang baru yang kemungkinan besar bisa

menjadi teman. Selain itu bisa membuat pengunjung blog kita meningkat.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Sejak tahun 2005 pertengahan kalo saya tidak salah mengingat. Saya

menggunakan Blogger.Com karena menurut saya lebih mudah tetapi koleksi

templatenya terbatas. Tapi hal ini tidak masalah karena di internet banyak

sekali situs yang menyediakan template gratisan.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Kebetulan saya langsung mencari komunitas blogger, jadi saya langsung

mempromosikan blog saya di sana. Selain itu lewat Friendster dan Facebook

saya.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Ya, meningkat. Kebanyakan rekan sesama mahasiswa.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Hanya beberapa yang akhirnya menjadi teman saya. Meskipun kami tidak

pernah bertemu langsung tetapi biasanya kami berhubungan lewat Facebook.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Kentungannya menurut saya, kita jadi memiliki wadah lain untuk

mengekspresikan diri tanpa takut dilarang oleh orang lain. Di blog kita bebas



 

 

melakukan apapun sebab kitalah yang memegang kekuasaan penuh atas blog

kita. selain itu bonusnya lagi bisa mendapat informasi dan kenalan-kenalan

baru yang mungkin tidak bisa kita temui di dunia nyata karena terpisah oleh

jarak. Kerugian menurut saya sepertinya tidak ada. Sebab menurut saya,

selama tidak mengganggu materi saya saya rasa itu tidak merugikan saya.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Surfing Google dengan keyword komunitas blogger. Alhamdulillah baik,

walau belum dapat memanfaatkan banyak. Agar dapat berkenalan dengan

blogger Indonesia, secara hanya komunitas ini yang saya temukan ada

forumnya.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Kira-kira sejak dua bulan lalu. Masih Dagang Gorengan. Melalui thread yang

disediakan untuk perkenalan dengan kata-kata yang menurut saya lepas.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Alhamdulillah, baik, tapi kurang juga mungkin karena saya kurang aktif

dalam forum. Biasa saja. Tidak terlalu kenal, paling jauh mungkin mbak

@rien, itu pun tidak terlalu kenal.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Kira-kira tiga sampai empat kali. Buka diskusi, kadang baca saja, kadang ikut

menjawab.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Sampai saat ini belum pernah memposting hal baru, hanya menjawab dan

mengikuti thread yang sudah dibuat sebelumnya. Walau belum pernah, tapi



 

 

sejauh ini sudah ada kesan yang saya dapat bahwa harapan saya jika ada

uneg-uneg yang disampaikan adalah respon apa saja untuk melihat

pandangan mereka terhadap apa yang terlintas di benak saya. Sikap saya

terhadap respon mereka tergantung menarik atau penting tidaknya postingan

saya dan jawaban mereka. Kadang ada yang membawa permasalahan serius

menjadi bercanda dan ada yang sebaliknya sehingga bagaimana menjaga

interaksi pun berbeda. Tapi untuk saya pribadi lebih suka dengan menjawab

lagi atau melebarkan perbincangan dengan bahasa yang lepas dan santai.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Untuk sekarang, saya rasa belum. Saya pernah mencoba mendaftar di

komunitas blogger muslim, tapi gagal karena kesalahan system. Selain itu

juga ikut BlogCatalog tapi kurang aktif, sudah lama saya tidak sign in

BlogCatalog. Dalam komunitas blogger Muslim, dari yang saya lihat dari

pembicaraan yang dapat diakses tanpa login, cukup erat jika yang aktif.

Sedangkan dalam BlogCatalog, karena situs itu dari luar negeri, ada blogger

yang kadang seenaknya. Walau jarang aktif, tapi dahulu saya pernah

menemukan blogger yang isi blognya melecehkan suatu agama.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Ada, dalam komunitas maya, kadang kita tidak terlalu butuh mengenal lebih

jauh orang lain kecuali hanya bagaimana interaksi maya saja. Itu menurut

saya secara pribadi karena saya lebih suka aktifitas maya untuk komunitas itu

daripada aktifitas nyatanya (kecuali yang berkaitan dengan kepedulian social)

seperti kopdar, pertemuan blogger dan sebagainya. Sedang dalam komunitas



 

 

nyata, selain mengetahui lebih jauh nyatanya, saya juga suka mencari

kegiatan maya anggota lain.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Merasakan kekeluargaan secara maya, mungkin karena saya jarang bermain

di luar. Lagi, banyak berbagi cerita dan pengetahuan.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Blog pertama saya dibuat empat tahun lalu sebagai tugas sekolah. Layanan

pertama dari Friendster, karena saya pikir sekalian bermain. Lalu wordpress,

karena kata teman paling bagus. Yang masih eksis hingga sekarang adalah

blogspot atau blogger karena bagi saya paling mudah dan menarik fiturnya.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Memberi komentar pada blog lain, dan cara-cara standard lainnya. Tapi

target pembaca saya hanya teman sekolah sebenarnya.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Saya rasa iya. Paling banyak dari dalam kota (Bekasi), ada dari Jakarta,

Palembang, Mega (saya lihat di among.us masuk di Pulau Papua), Johor,

Doha (yang ini saya rasa jelas Bu @rien) dan beberapa daerah di Pulau

Jawa.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?



 

 

Beberapa hal, hanya usia dan kegiatan mereka (seperti ada yang sedang

magang, menghadapi UN [pelajar seperti saya]), ada juga tentang keluarga

(karena dimasukkan dalam postingan termasuk alas an membuat blognya),

pandangan, agama dan asal.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungannya lebih gampang mengekspresikan keadaan hati, apalagi yang

dapat menghasilkan uang. Terus dengan adanya blog, kita bisa berinteraksi

sesama blogger sehingga menambah kenalan.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari teman saya yang sudah menjadi anggota blogfam. Kesan saya,

komunitas ini dapat dijadikan sebagai sarana utnuk mempromosikan blog

yang saya buat. Karena saya dapat bertemu dengan para blogger. Untuk

mempromosikan blog saya sehingga dapat dikunjungi oleh banyak orang.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Saya bergabung ke blogfam sejak tanggal 13 Juli 2006 dengan status dagang

gorengan. Seharusnya status saya bisa lebih tinggi sekarang sebab saya kan

sudah lama menjadi anggota. Tapi karena saya jarang mengunjungi situs ini

makanya status saya hanya sampai di level itu. Saya tinggal masuk ke dalam

thread perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Ramah. Yang saya lakukan terhadap respon mereka, saya balas komentar

mereka. Saya tidak begitu mengenal karena tempat tinggal saya jauh (di luar

kota).

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Kurang lebih 2 kali dalam sepekan. Yang saya lakukan biasanya hanya

melihat sambil juga mengomentari beberapa topik yang menarik saya.



 

 

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Saya lebih suka memposting komentar di postingan orang lain. Saya kurang

suka mengumbar cerita atau uneg-uneg saya di forum. Belum terlalu

mengenal mungkin ya. Karena saya masih tergolong baru dan jarang juga

mengakses komunitas ini.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Ya.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Saya merasa di dunia maya kita berkesempatan bertemu banyak orang baru

yang ada di mana saja. Tidak mengenal waktu dan jarak.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Yang utama blog saya mulai banyak dikunjungi orang dan saya sangat

senang. Keuntungan lain ya pastinya dapat info dan ilmu juga teman/kenalan

baru.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Sejak 2006. Saya menggunakan layanan Blogger.Com untuk membuat blog

karena sangat mudah prosesnya.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?



 

 

Lewat Kaskus.Us, Friendster.Com, atau Facebook.Com.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Iya. Lebih banyak dari sebelumnya. Dari berbagai kalangan, tapi lebih

banyak dari kaskus sepertinya.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Hanya tahu informasi penting saja seperti nama, umur, pekerjaan dan tempat

tinggal.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungan yang saya dapat pastinya materi karena blog saya isinya adalah

jualan. Sedangkan kerugiannya saya rasa tidak ada.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari teman. Komunitas ini bagus sebagai tempat para blogger dalam

menuangkan ide-ide kreatifnya dengan semangat kekeluargaan. Saya ingin

menjadi anggota keluarga Blogfam untuk mengenal banyak orang dengan

berbagai karakter, dan menambah wawasan tentang blog.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Sudah agak lama sih yaitu tahun 2007. Ikut aturan masuk ke thread

perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Ramah terhadap member baru. Tapi saya masih kurang mengenal member

lain secara detil.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Kurang lebih 1 kali sepekan. Kegiatan yang saya lakukan biasanya menyapa

user baru dan memposting atau membaca thread yang menarik di mata saya.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Jarang. Tergantung mood saja. Saya tidak terlalu mengharapkan apa-apa.

Soalnya saya takut sakit hati kalau berharap banyak. Saya merasa kurang

mengenal kawan-kawan lain sesama anggota Blogfam. Sebatas info di forum



 

 

saja sih sebenarnya. Paling saya berkunjung ke blognya. Kalau tertarik baru

saya sering mengunjunginya.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Belum, karena untuk blog yang ini saja masih kurang maksimal. Lagipula

untuk masuk ke dalam komunitas blog lain saya harus mempelajarinya dulu,

dan saya merasa membutuhkan waktu yang banyak.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Pasti ada. Tapi mungkin yang paling jelas terlihat adalah tidak ada interaksi

fisik di komunitas virtual.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Memberikan pandangan baru tentang “kehidupan lain” (dunia maya) yang

berbeda dengan dunia nyata.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Sekitar tahun 2006. tetapi untuk aktif baru setelah saya masuk komunitas

blogfam. Saya menggunakan blogger.com karena mudah dikostumasi.

10. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Hmmm, iya, tp dikit. Sepertinya sih berasal dari banyak kalangan.

11. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Membalas kunjungan, mengucapkan terima kasih. Tidak mengenal lebih jauh.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari buku yang saya baca. Katanya agar blog banyak dikunjungi orang harus

aktif untuk mengikuti beberapa forum. Awalnya saya kira hanya

membincangkan trik-trik blog, ternyata juga masalah umum sehingga saya

mulai suka dengan komuitas ini. Alasan saya bergabung supaya blog saya

dikunjungi banyak orang.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Saat pertama kali memiliki blog bulan November 2007. status posting saya

kalau tidak salah masih dagang sate. Saya memperkenalkan diri lewat thread

perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Respon anggota lain cukup ramah sehingga saya betah bermain di sini saat

berada di warnet. Saya membalas keramahan mereka seperti layaknya mereka

memperlakukan saya seperti keluarga. Tetapi terus terang saja saya memang

kurang mengenal anggota lain dengan baik karena tempat saya cukup jauh

dan hampir tidak pernah melakukan kopdar alias kopi darat.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Bisa hingga 3 kali, namun paling sering hanya sekali jika saya ke warnet

untuk memposting blog saya atau yang lainnya. Biasanya saya hanya melihat

dan mengomentari beberapa topik dalam forum.



 

 

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Begitulah, namun dalam hal bercerita saya lebih suka memposting dalam blog

saya. Saya lebih sering memposting opini dalam beberapa topik, terkadang

juga beberapa pertanyaan yang mencantol di kepala saya. Saya hanya

sesekali mengecek posting saya tersebut. Apalagi ketika saya sudah

mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang saya posting. Keadaan ini yang

menurut saya membuat saya menjadi kurang mengenal anggota lain lebih

jauh.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Saya menjadi anggota beberapa komunitas blogger karena saya merasa

masih baru dalam hal blogging. Saya masih berusaha mencari informasi dan

pengetahuan tentang blog yang lebih banyak lagi makanya saya ikut beberapa

komunitas blogger. Saya masih belum bisa menyimpulkan bagaimana kondisi

komunitas-komunitas tersebut sebab saya masih baru saja bergabung.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Menurut saya di dunia maya lebih mudah karena bisa berinteraksi diaman

saja dan kapan saja sehingga tidak menyita waktu. Namun di dunia maya kita

tidak bisa mengenal lebih satu sama lain.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?



 

 

Saya mendapat jaringan dan teman dari komunitas ini. Selain itu saya juga

dapat mempromosikan blog saya agar mendapat beberapa pembaca.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Sejak duduk di bangku kelas dua SMA. Saya menggunakan dua layanan

penyedia blog gratisan yakni Blogger.Com dan Wordpress.Com. Saya

memilih Blogger karena di layanan ini kita bisa melakukan apa saja pada

blog kita seperti menambah pernak-pernik dari halaman web lain. Sedangkan

di Wordpress memiliki layanan pengaturan tata letak yang lebih mudah dari

Blogger.

10. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Lebih lumayan dari sebelumnya. Para pengunjung blog saya berasal dari

berbagai kalangan yng memang ingin membaca cerita pengalaman saya.

Kebanyakan adalah blogger dari komunitas dan teman dari FS.

11. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Sebenarnya gak jauh amat karena saya masih baru dalam dunia blogging.

12. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Jika kerugian menurut saya hampir tidak ada. Malahan banyak

keuntungannya memiliki blog. Kita dapat menyalurkan pendapat, opini atau

cerita secara bebas. Bahkan bisa mendapatkan keuntungan materi dari blog

tersebut.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Komunitas blogfam aku ketahui dari salah satu teman blogger makassar juga.

Komunitas ini sangat bagus karna bukan hanya dalam negeri tapi juga luar

negeri para membernya. Saya ingin mempererat tali persaudaraan dan

memperluas link.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Saya mulai bergabung pada bulan desember 2006 dan status member adalah

dagang sate dan langsung masuk ke dalam forum perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Respon para anggotanya sangat bagus dan sangat ramah terhadap saya. Dan

saya membalas dengan sikap yang ramah pula. Saya merasa sudah lumayan

mengenal mereka.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Biasanya dalam sepekan itu setiap hari, tapi karena sibuk jadi mulai jarang.

Biasanya yang aku lakukan mereply thread terbaru.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Saya tidak selalu posting di forum komunitas ini. Tetapi kalaupun saya

posting, tujuan saya pastinya ingin mendapatkan bantuan dari anggota lain.



 

 

Ketika saya sudah menemukan jawaban dari masalah saya itu, ya saya

sesekali mengeceknya. Interaksi ini membuat beberapa anggota blogfam yang

akrab dengan saya di YM (Yahoo Messenger).

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Iya yakni anginmamiri.org. kumpulan blogger makassar. Yah orang-orang

yang berasal dari makassar.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

---

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Banyak keuntungan yang saya dapatkan dalam komunitas blogger di internet.

Memperbanyak link dan informasi yang aku butuhkan.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Saya memiliki blog sejak november 2006. Saya menggunakan Blogsome.

Alasannya saya menggunakan layanan ini karna menurut aku sangat

memudahkan aku mengubah segalanya karena menggunakan bahasa

pemprograman html.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Sebelum jadi anggota blogfam, aku mempromosikan blog aku dengan cara

blogwalking ke blog-blog orang lain yang aku kenal ataupun baru kenalan.



 

 

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana

saja?

Iya, lebih banyak pengunjungnya dari sebelum saya bergabung di blogfam.

Biasanya yang mengunjungi dari kalangan teman blogger dan kalangan

awam yang mencari informasi ataupun ilmu-ilmu komputer di internet.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Yah sudah lumayanlah. Karena kami sudah sering ngobrol di internet lewat

yahoo messenger. Jadi seperti sudah saling mengenal antar satu dengan yang

lainnya.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Kentungannya: yakni kita bisa saling berbagi ataupun sharing ilmu, informasi

dengan yang lainnya. Keuntungan lain yakni kita bisa menghasilkan uang

dari blog.

Kerugiannya: yakni belum adanya UUD yang mengatur masalah hak cipta di

dunia maya seperti di internet. Akibatnya seseorang seenaknya saja mengcopy

paste hasil karya kita dan mengaku karya mereka. Itulah ruginya.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Komunitas blogfam aku ketahui dari salah satu teman blogger makassar

juga. Komunitas ini sangat bagus karna bukan hanya dalam negeri tapi

juga luar negeri para membernya. Saya ingin mempererat tali

persaudaraan dan memperluas link.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Saya mulai bergabung pada bulan desember 2006 dan status member

adalah dagang sate dan langsung masuk ke dalam forum perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Respon para anggotanya sangat bagus dan sangat ramah terhadap saya.

Dan saya membalas dengan sikap yang ramah pula. Saya merasa sudah

lumayan mengenal mereka.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?

Biasanya dalam sepekan itu setiap hari, tapi karena sibuk jadi mulai

jarang. Biasanya yang aku lakukan mereply thread terbaru.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?



 

 
Saya tidak selalu posting di forum komunitas ini. Tetapi kalaupun saya

posting, tujuan saya pastinya ingin mendapatkan bantuan dari anggota

lain. Ketika saya sudah menemukan jawaban dari masalah saya itu, ya

saya sesekali mengeceknya. Interaksi ini membuat beberapa anggota

blogfam yang akrab dengan saya di YM (Yahoo Messenger).

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Iya yakni anginmamiri.org. kumpulan blogger makassar. Yah orang-orang

yang berasal dari makassar.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

---

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Banyak keuntungan yang saya dapatkan dalam komunitas blogger di

internet. Memperbanyak link dan informasi yang aku butuhkan.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

Saya memiliki blog sejak november 2006. Saya menggunakan Blogsome.

Alasannya saya menggunakan layanan ini karna menurut aku sangat

memudahkan aku mengubah segalanya karena menggunakan bahasa

pemprograman html.



 

 
10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Sebelum jadi anggota blogfam, aku mempromosikan blog aku dengan cara

blogwalking ke blog-blog orang lain yang aku kenal ataupun baru

kenalan.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Iya, lebih banyak pengunjungnya dari sebelum saya bergabung di

blogfam. Biasanya yang mengunjungi dari kalangan teman blogger dan

kalangan awam yang mencari informasi ataupun ilmu-ilmu komputer di

internet.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Yah sudah lumayanlah. Karena kami sudah sering ngobrol di internet

lewat yahoo messenger. Jadi seperti sudah saling mengenal antar satu

dengan yang lainnya.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Kentungannya: yakni kita bisa saling berbagi ataupun sharing ilmu,

informasi dengan yang lainnya. Keuntungan lain yakni kita bisa

menghasilkan uang dari blog.

Kerugiannya: yakni belum adanya UUD yang mengatur masalah hak

cipta di dunia maya seperti di internet. Akibatnya seseorang seenaknya



 

 
saja mengcopy paste hasil karya kita dan mengaku karya mereka. Itulah

ruginya.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari buku yang saya baca. Katanya agar blog banyak dikunjungi orang

harus aktif untuk mengikuti beberapa forum. Awalnya saya kira hanya

membincangkan trik-trik blog, ternyata juga masalah umum sehingga saya

mulai suka dengan komuitas ini. Alasan saya bergabung supaya blog saya

dikunjungi banyak orang.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Saat pertama kali memiliki blog bulan November 2007. status posting saya

kalau tidak salah masih dagang sate. Saya memperkenalkan diri lewat

thread perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Respon anggota lain cukup ramah sehingga saya betah bermain di sini

saat berada di warnet. Saya membalas keramahan mereka seperti

layaknya mereka memperlakukan saya seperti keluarga. Tetapi terus

terang saja saya memang kurang mengenal anggota lain dengan baik

karena tempat saya cukup jauh dan hampir tidak pernah melakukan

kopdar alias kopi darat.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?



 

 
Bisa hingga 3 kali, namun paling sering hanya sekali jika saya ke warnet

untuk memposting blog saya atau yang lainnya. Biasanya saya hanya

melihat dan mengomentari beberapa topik dalam forum.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Begitulah, namun dalam hal bercerita saya lebih suka memposting dalam

blog saya. Saya lebih sering memposting opini dalam beberapa topik,

terkadang juga beberapa pertanyaan yang mencantol di kepala saya. Saya

hanya sesekali mengecek posting saya tersebut. Apalagi ketika saya sudah

mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang saya posting. Keadaan ini

yang menurut saya membuat saya menjadi kurang mengenal anggota lain

lebih jauh.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Saya menjadi anggota beberapa komunitas blogger karena saya merasa

masih baru dalam hal blogging. Saya masih berusaha mencari informasi

dan pengetahuan tentang blog yang lebih banyak lagi makanya saya ikut

beberapa komunitas blogger. Saya masih belum bisa menyimpulkan

bagaimana kondisi komunitas-komunitas tersebut sebab saya masih baru

saja bergabung.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?



 

 
Menurut saya di dunia maya lebih mudah karena bisa berinteraksi diaman

saja dan kapan saja sehingga tidak menyita waktu. Namun di dunia maya

kita tidak bisa mengenal lebih satu sama lain.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Saya mendapat jaringan dan teman dari komunitas ini. Selain itu saya

juga dapat mempromosikan blog saya agar mendapat beberapa pembaca.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

Sejak duduk di bangku kelas dua SMA. Saya menggunakan dua layanan

penyedia blog gratisan yakni Blogger.Com dan Wordpress.Com. Saya

memilih Blogger karena di layanan ini kita bisa melakukan apa saja pada

blog kita seperti menambah pernak-pernik dari halaman web lain.

Sedangkan di Wordpress memiliki layanan pengaturan tata letak yang

lebih mudah dari Blogger.

10. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Lebih lumayan dari sebelumnya. Para pengunjung blog saya berasal dari

berbagai kalangan yng memang ingin membaca cerita pengalaman saya.

Kebanyakan adalah blogger dari komunitas dan teman dari FS.

11. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Sebenarnya gak jauh amat karena saya masih baru dalam dunia blogging.



 

 
12. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Jika kerugian menurut saya hampir tidak ada. Malahan banyak

keuntungannya memiliki blog. Kita dapat menyalurkan pendapat, opini

atau cerita secara bebas. Bahkan bisa mendapatkan keuntungan materi

dari blog tersebut.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari rekomendasi seorang teman di dunia maya. Ketika pertama kali

masuk ke dalam komunitas ini, saya rasa memang ada yang berbeda dari

Blogfam. Dan perbedaan itu ternyata positif buat saya.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Sejak 14 Januari 2007 dengan status member dagang kain. Setelah lama

berkecimpung dalam komunitas ini saya diberi kepercayaan untun

menjadi Redaksi bz! Dan juga menjadi moderator. Cara berkenalan sama

seperti yang lain yakni masuk ke thread perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Ketika pertama kali masuk, respon yang saya terima begitu baik dan

meriah. Banyak yang menyambut kehadiran saya. Blogfam memang

ramah, terutama terhadap member yang baru datang. Karena keramahan

inilah yang membuat saya semakin lama semakin mengenal anggota lain

seperti Maknyak a.k.a Labibah Zain pendiri Blogfam.Com. Sebelum ini

saya hanya mengenal Maknyak dari tulisan-tulisan dan profilnya yang

muncul di surat kabar atau di bukunya. Sekarang, setelah lama

berinteraksi di Blogfam saya menjadi lebih mengenal semuanya bahkan

member yang baru datang sekalipun.



 

 
4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?

Saya mengusahakan untuk selalu mengakses Blogfam setiap hari, jika

tidak ada halangan koneksi. Dan biasanya sebelum jadi moderator, saya

hanya memposting uneg-uneg atu mereply postingan yang menarik minat

saya. Setelah saya menjadi moderator, biasanya saya mengontrol ruang

yang saya moderatori dan juga mencari bahan terbitan untuk rubrik yang

saya pegang di bz!.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Saya sering melakukan posting dalam forum dengan tujuan mendapatkan

tanggapan dari semua anggota yang kebetulan mau membaca posting

saya itu. Setelah ada yang menjawab posting saya di forum, saya selalu

mengecek dan mereply posting tersebut sampai benar-benar tidak ada lagi

yang akan mereplynya. Sejauh ini saya merasa menjadi lebih mengenal

mereka yang rajin membalas posting saya. Saya mengenal mereka bukan

sekedar informasi seadanya tapi sampai ke kehidupan sosial mereka.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Saya menjadi anggota dari beberapa komunitas blogger lain di internet

yakni komunitas kepenulisan seperti milis FLP (Forum Lingkar Pena),

milis pembacaanadia, milis penulis lepas dan juga komunitas



 

 
Multiply.secara garis besar keadaan semua komunitas hampir sama. Yang

membuat perbedaan adalah komunitas yang saya ikuti itu kebanyakan

berisikan orang-orang yang mempunyai satu hobi dan kepentingan yakni

menulis.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Di dunia maya kita hanya bisa berinteraksi lewat media internet. Artinya

kita tidak dapat melakukan interaksi fisik ketika berinteraksi dengan

lawan bicara. Di dunia nyata, kita dapat berinteraksi langsung secara

fisik dengan lawan bicara kita. Perbedaan ini yang saya lihat sangat

dominan di antara dunia maya dan nyata.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Selain bisa mengenal lebih banyak karakter dan watak orang, saya bisa

belajar banyak tentang kehidupan. Bagaimana kita bersosialisasi dengan

orang lain dan juga bagaimana kita bisa diterima di lingkungan yang bari

kita masuki.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

Mungkin sejak pertengahan tahun 2005 ( agak lupa). Saya menggunakan

layanan multiply. Pertama kali saya membuat blog dengan layanan ini

dan tidak mau mencoba layanan lain. Saya orang yang mencoba konsisten



 

 
dengan pilihan. Ketika saya mencoba multiply dan get used to it, maka

udahlah males deh pake yang lain. Ribet kalau harus belajar dari awal.

10. Hal apa yang menjadi pertimbangan anda ketika memutuskan bergabung

ke dalam komunitas blogger?

Ingin menambah ilmu dan menjalin silahturahmi.

11. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Saya jarang mempromosikan blog saya.

12. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Iya meningkat. Mereka berasal dari berbagai kalangan, dari penulis,

mantan pejabat, pegawai kantoran, mahasiswa, pelajar SMA,

wiraswasta/pengusaha, pengrajin, banyak deh.

13. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Saya sangat menghargai mereka yang berkunjung ke blog saya walau

hanya sekali dua kali. Bahkan ada yang tidak saya kenal bekunjung ke

blog saya, maka saya akan mencoba mengenalnya. Tetapi hanya beberapa

yang akrab dengan saya di Yahoo Messenger. Dan sampai saat ini belum

pernah tatap muka karena jaraj yang memisahkan.

14. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungannya, blog itu kan merupakan sarana/ media tempat

menumpahkan yang ada di pikiran kita. Maka, jika seseorang memiliki



 

 
blog, ia bisa menempatkan unek-uneknya di blog tersebut. Sekaligus bisa

meraup informasi yang dibutuhkan. Kerugiannya, kita harus berkorban

waktu, tenaga dan uang untuk update blog. Tetapi semua itu tak sepadan

dengan kepuasan batin yang kita dapatkan dari blogging.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari teman. Komunitas ini bagus sebagai tempat para blogger dalam

menuangkan ide-ide kreatifnya dengan semangat kekeluargaan. Saya

ingin menjadi anggota keluarga Blogfam untuk mengenal banyak orang

dengan berbagai karakter, dan menambah wawasan tentang blog.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Sudah agak lama sih yaitu tahun 2007. Ikut aturan masuk ke thread

perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Ramah terhadap member baru. Tapi saya masih kurang mengenal member

lain secara detil.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?

Kurang lebih 1 kali sepekan. Kegiatan yang saya lakukan biasanya

menyapa user baru dan memposting atau membaca thread yang menarik

di mata saya.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?



 

 
Jarang. Tergantung mood saja. Saya tidak terlalu mengharapkan apa-apa.

Soalnya saya takut sakit hati kalau berharap banyak. Saya merasa kurang

mengenal kawan-kawan lain sesama anggota Blogfam. Sebatas info di

forum saja sih sebenarnya. Paling saya berkunjung ke blognya. Kalau

tertarik baru saya sering mengunjunginya.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Belum, karena untuk blog yang ini saja masih kurang maksimal. Lagipula

untuk masuk ke dalam komunitas blog lain saya harus mempelajarinya

dulu, dan saya merasa membutuhkan waktu yang banyak.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Pasti ada. Tapi mungkin yang paling jelas terlihat adalah tidak ada

interaksi fisik di komunitas virtual.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Memberikan pandangan baru tentang “kehidupan lain” (dunia maya)

yang berbeda dengan dunia nyata.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

Sekitar tahun 2006. tetapi untuk aktif baru setelah saya masuk komunitas

blogfam. Saya menggunakan blogger.com karena mudah dikostumasi.



 

 
10. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Hmmm, iya, tp dikit. Sepertinya sih berasal dari banyak kalangan.

11. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Membalas kunjungan, mengucapkan terima kasih. Tidak mengenal lebih

jauh.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari teman saya yang sudah menjadi anggota blogfam. Kesan saya,

komunitas ini dapat dijadikan sebagai sarana utnuk mempromosikan blog

yang saya buat. Karena saya dapat bertemu dengan para blogger. Untuk

mempromosikan blog saya sehingga dapat dikunjungi oleh banyak orang.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan bagaimana

anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Saya bergabung ke blogfam sejak tanggal 13 Juli 2006 dengan status dagang

gorengan. Seharusnya status saya bisa lebih tinggi sekarang sebab saya kan

sudah lama menjadi anggota. Tapi karena saya jarang mengunjungi situs ini

makanya status saya hanya sampai di level itu. Saya tinggal masuk ke dalam

thread perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Ramah. Yang saya lakukan terhadap respon mereka, saya balas komentar

mereka. Saya tidak begitu mengenal karena tempat tinggal saya jauh (di luar

kota).

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang anda

lakukan ketika mengakses situs ini?

Kurang lebih 2 kali dalam sepekan. Yang saya lakukan biasanya hanya

melihat sambil juga mengomentari beberapa topik yang menarik saya.



 

 

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda mengenal

mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Saya lebih suka memposting komentar di postingan orang lain. Saya kurang

suka mengumbar cerita atau uneg-uneg saya di forum. Belum terlalu

mengenal mungkin ya. Karena saya masih tergolong baru dan jarang juga

mengakses komunitas ini.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Ya.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Saya merasa di dunia maya kita berkesempatan bertemu banyak orang baru

yang ada di mana saja. Tidak mengenal waktu dan jarak.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Yang utama blog saya mulai banyak dikunjungi orang dan saya sangat

senang. Keuntungan lain ya pastinya dapat info dan ilmu juga teman/kenalan

baru.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan untuk

membuat blog?

Sejak 2006. Saya menggunakan layanan Blogger.Com untuk membuat blog

karena sangat mudah prosesnya.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?



 

 

Lewat Kaskus.Us, Friendster.Com, atau Facebook.Com.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah pengunjung

blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari kalangan mana saja?

Iya. Lebih banyak dari sebelumnya. Dari berbagai kalangan, tapi lebih

banyak dari kaskus sepertinya.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Hanya tahu informasi penting saja seperti nama, umur, pekerjaan dan tempat

tinggal.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungan yang saya dapat pastinya materi karena blog saya isinya adalah

jualan. Sedangkan kerugiannya saya rasa tidak ada.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Surfing Google dengan keyword komunitas blogger. Alhamdulillah baik,

walau belum dapat memanfaatkan banyak. Agar dapat berkenalan dengan

blogger Indonesia, secara hanya komunitas ini yang saya temukan ada

forumnya.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Kira-kira sejak dua bulan lalu. Masih Dagang Gorengan. Melalui thread

yang disediakan untuk perkenalan dengan kata-kata yang menurut saya

lepas.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Alhamdulillah, baik, tapi kurang juga mungkin karena saya kurang aktif

dalam forum. Biasa saja. Tidak terlalu kenal, paling jauh mungkin mbak

@rien, itu pun tidak terlalu kenal.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?

Kira-kira tiga sampai empat kali. Buka diskusi, kadang baca saja, kadang

ikut menjawab.



 

 
5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Sampai saat ini belum pernah memposting hal baru, hanya menjawab dan

mengikuti thread yang sudah dibuat sebelumnya. Walau belum pernah,

tapi sejauh ini sudah ada kesan yang saya dapat bahwa harapan saya jika

ada uneg-uneg yang disampaikan adalah respon apa saja untuk melihat

pandangan mereka terhadap apa yang terlintas di benak saya. Sikap saya

terhadap respon mereka tergantung menarik atau penting tidaknya

postingan saya dan jawaban mereka. Kadang ada yang membawa

permasalahan serius menjadi bercanda dan ada yang sebaliknya sehingga

bagaimana menjaga interaksi pun berbeda. Tapi untuk saya pribadi lebih

suka dengan menjawab lagi atau melebarkan perbincangan dengan

bahasa yang lepas dan santai.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Untuk sekarang, saya rasa belum. Saya pernah mencoba mendaftar di

komunitas blogger muslim, tapi gagal karena kesalahan system. Selain itu

juga ikut BlogCatalog tapi kurang aktif, sudah lama saya tidak sign in

BlogCatalog. Dalam komunitas blogger Muslim, dari yang saya lihat dari

pembicaraan yang dapat diakses tanpa login, cukup erat jika yang aktif.

Sedangkan dalam BlogCatalog, karena situs itu dari luar negeri, ada



 

 
blogger yang kadang seenaknya. Walau jarang aktif, tapi dahulu saya

pernah menemukan blogger yang isi blognya melecehkan suatu agama.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Ada, dalam komunitas maya, kadang kita tidak terlalu butuh mengenal

lebih jauh orang lain kecuali hanya bagaimana interaksi maya saja. Itu

menurut saya secara pribadi karena saya lebih suka aktifitas maya untuk

komunitas itu daripada aktifitas nyatanya (kecuali yang berkaitan dengan

kepedulian social) seperti kopdar, pertemuan blogger dan sebagainya.

Sedang dalam komunitas nyata, selain mengetahui lebih jauh nyatanya,

saya juga suka mencari kegiatan maya anggota lain.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Merasakan kekeluargaan secara maya, mungkin karena saya jarang

bermain di luar. Lagi, banyak berbagi cerita dan pengetahuan.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

Blog pertama saya dibuat empat tahun lalu sebagai tugas sekolah.

Layanan pertama dari Friendster, karena saya pikir sekalian bermain.

Lalu wordpress, karena kata teman paling bagus. Yang masih eksis hingga

sekarang adalah blogspot atau blogger karena bagi saya paling mudah

dan menarik fiturnya.



 

 
10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Memberi komentar pada blog lain, dan cara-cara standard lainnya. Tapi

target pembaca saya hanya teman sekolah sebenarnya.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Saya rasa iya. Paling banyak dari dalam kota (Bekasi), ada dari Jakarta,

Palembang, Mega (saya lihat di among.us masuk di Pulau Papua), Johor,

Doha (yang ini saya rasa jelas Bu @rien) dan beberapa daerah di Pulau

Jawa.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Beberapa hal, hanya usia dan kegiatan mereka (seperti ada yang sedang

magang, menghadapi UN [pelajar seperti saya]), ada juga tentang

keluarga (karena dimasukkan dalam postingan termasuk alas an membuat

blognya), pandangan, agama dan asal.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungannya lebih gampang mengekspresikan keadaan hati, apalagi

yang dapat menghasilkan uang. Terus dengan adanya blog, kita bisa

berinteraksi sesama blogger sehingga menambah kenalan.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Saya tahu dari surfing dan melihat iklan komunitas ini di blog milik orang

lain. Setelah aku kunjungi ternyata menarik dan gampang menjadi

anggotanya. Saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang dunia blog karena

saya masih baru. Dan saya merasa komunitas ini bisa membantu saya

tentang blog sebab salah satu syarat menjadi anggota adalah memiliki

blog, jadi pastilah komunitas ini bisa membantu saya.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Desember 2005. Statusnya di blogfam baru dagang sate. Saya mengikuti

aturan yang sudah dibuat yaitu masuk ke thread perkenalan. Disana saya

cukup memperkenalkan diri seadanya dan selanjutnya direspon oleh

anggota lain.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Mereka merespon saya. Pada umumnya mereka mengucapkan selamat

datang dan semoga betah kepada saya. Ada beberapa yang saya kenal

karena sering memberi komentar ke dalam thread saya. Tetapi tidak

begitu akrab kenalnya.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?



 

 
Dulu saya sering mengakses komunitas ini paling tidak sdalam sepekan.

Tapi sejak situs pertemanan seperti facebook, Plurk dan Twitter merebak,

biasanya hanya sekali sepekan saya buka web ini. Saya selalu mengecek

post terbaru lalu melihat post lain yang menarik.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Dulu sering, sekarang saya akui tidak. Pastinya ingin ada tanggapan dari

anggota lainlah. Ketika saya mengakses komunitas ini saya berusaha

untuk melihat thread yang saya buat dan sebisa mungkin terus

membalasnya. Hasilnya ada beberapa orang yang dekat dengan saya.

Saya punya akun mereka di situs pertemanan facebook dan friendster

dimana di sana terdapat lebih banyak info dan foto mereka.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Tadinya saya mau begabung ke banyak komunitas blogger, tetapi

kemudian saya lebih sibuk di facebook dan plurk saya jadinya sampai saat

ini hanya terdaftar di blogfam saja.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Di dunia nyata jelas kita dapat melihat langsung lawan bicara kita jadi

kita bisa melihat bagaimana tingkah lakunya jadi bisa menilai orang.

Tetapi kadang menyita banyak waktu karena tidak bisa diselingi kegiatan



 

 
lain. Di dunia maya kita bisa bertenu banyak orang dalam waktu yang

hampir bersamaan. Selain hemat waktu, kita juga bisa menyelinginnya

dengan kegiatan lain.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Mendapat jaringan dan orang-orang baru yang kemungkinan besar bisa

menjadi teman. Selain itu bisa membuat pengunjung blog kita meningkat.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

Sejak tahun 2005 pertengahan kalo saya tidak salah mengingat. Saya

menggunakan Blogger.Com karena menurut saya lebih mudah tetapi

koleksi templatenya terbatas. Tapi hal ini tidak masalah karena di internet

banyak sekali situs yang menyediakan template gratisan.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Kebetulan saya langsung mencari komunitas blogger, jadi saya langsung

mempromosikan blog saya di sana. Selain itu lewat Friendster dan

Facebook saya.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Ya, meningkat. Kebanyakan rekan sesama mahasiswa.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?



 

 
Hanya beberapa yang akhirnya menjadi teman saya. Meskipun kami tidak

pernah bertemu langsung tetapi biasanya kami berhubungan lewat

Facebook.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Kentungannya menurut saya, kita jadi memiliki wadah lain untuk

mengekspresikan diri tanpa takut dilarang oleh orang lain. Di blog kita

bebas melakukan apapun sebab kitalah yang memegang kekuasaan penuh

atas blog kita. selain itu bonusnya lagi bisa mendapat informasi dan

kenalan-kenalan baru yang mungkin tidak bisa kita temui di dunia nyata

karena terpisah oleh jarak. Kerugian menurut saya sepertinya tidak ada.

Sebab menurut saya, selama tidak mengganggu materi saya saya rasa itu

tidak merugikan saya.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari browsing / surfing di internet. Alasan mengapa tersebut bisa jawab

begini, ketergabungan saya bertujuan untuk menambah wawasan tentang

blog dari sisi yang berbeda sedangkan untuk teman maya menjadi suatu

bonus.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Ketergabungan saya dimulai kurang lebih bulan Desember 2007, untuk

tanggal saya kurang mengingatnya (atau kalo di profil blogfam ada, saya

malas membukanya karena koneksi sedang mawut). Sedangkan status saya

di forum tersebut adalah sebagai pedagang sate keliling. Memperkenalkan

diri di thread perkenalan yang ada di forum.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Respon anggota dari forum tersebut sangat melegakan saya, benar-benar

welcome. Bahkan setiap kali saya bertanya atau posting sesuatu selalu

saja ada tanggapan / respon. Pada pertanyaan mengenai apa yang saya

lakukan terhadap respon tersebut membuat saya bingung, karena jika

diartikan secara harfiah maka yang saya lakukan hanya menghargai

tanggapan / respon mereka dan mencoba untuk merespon pula

keberadaan mereka. Keadaan ini yang membuat saya merasa mengenal



 

 
mereka lebih dalam. Seperti hobi, minat dan sedikit banyak tahu

keseharian mereka.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?

Dalam seminggu saya biasa mengaksesnya dua sampai tiga kali, namun

lebih sering hanya satu kali dalam sepekan tetapi dengan jam terbang

yang lebih lama. Kemudian kegiatan yang sering saya lakukan adalah

menyapa para user baru dan mem-posting beberapa pertanyaan yang

membuat saya bingung terlebih lagi dalam hal web dan komputer.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Ya. Saya mengharapkan solusi atau pandangan dari anggota lain. Oleh

karena itu saya selalu berusaha untuk mengecek forum ketika saya

mengakses komunitas ini.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Tidak, atau lebih tepatnya belum. Karena masih perlu ada pertimbangan

akan manfaat komunitas lain terhadap diri saya pribadi.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Sangat signifikan.



 

 
8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Mampu memberikan paradigma baru.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

Untuk kata ‘memiliki’, maka saya sudah memiliki blog sejak tahun 2002

atau sewaktu saya kelas 1 SMA. Namun jika dikaitkan dengan

memanajemen suatu blog maka saya bergelut kurang lebih awal April

2006. Layanan yang saya gunakan saat ini adalah Blogger.com,

sedangkan alasannya subdomain ini lebih mudah dikostumasi.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Hanya bermain-main dengan meta-coding dan Search Engine

Optimization saja.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Ya.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Sejauh ketika mereka mengenalkan diri mereka kepada saya.



 

 
13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Untung-rugi nya hanya terdapat pada pengetahuan kita terhadap blog itu

sendiri dan pengetahuan yang kita dapat dari kegiatan kita didalah dunia

maya setelah kita mengenal blog.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Dari blog orang, ga tahu siapa. Udah lupa.

Kesannya : moderatornya baik2 en ramah2. isi threadnya dulu sih seru, tp

lama2 susah nemu thread baru yg seru, mgkn krn anggotanya udah mulai

jarang dateng. Yang pasti, kekeluargaan disini kerasa banget. Buat nyari

blog2 lain yang bagus dan seru dibaca. Soalnya waktu gabung sama

blogfam, saya masih awam soal blog dan ga tahu ada blog apa aja di

blogosphere ini.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

2006—dagang mie ayam. Ya ngasi tau nama, alamat blog dll. Dan rajin2

bales thread orang lain.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Baik2 aja sih, malah jadi deket sama beberapa moderator. Respon saya

sih, tetep ramah dan menjaga hubungan baik yang sudah ada.

Menghargai yang dewasa dan bersikap sopan. Ada yang deket banget,

ada yang biasa aja, ada yang cm sekedar nyapa2 di forum.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?



 

 
Setiap hari. Yang saya kerjakan ya membalas postingan orang lain,

membuat topic baru dll.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Ga terlalu sering. Saya berharap ada yang merespon dan saya akan

merespon balik. Akhirnya saya menjadi sedikit mengenal mereka lewat

blog mereka.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Ya, Kemudian.com, Forum Elex media, rumah blogger

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Ada.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Mendapat teman blog, memperluas jaringan, bahkan bisa mendapat

kerjaan dari teman blogger.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

2005, jadi… 4 tahun. Pake domain [dot]com, alesannya : karena

kebetulan dapet gratisan dikasi domain dan hosting.



 

 
10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Ga ada promosi-promosian.

11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Hmmm, iya, tp dikit. Jakarta, jawa timur, sumtra, dll. Dan orang2

Indonesia yang menetap di LN spt singapura, belanda dll.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Ada beberapa yang mengenal baik tapi kebanyakan hanya sekedar tahu

info di blog saja.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungan : menambah teman, menambah wawasan, melatih skill

menulis, mendapat kesempatan kerja, mendapatan kesempatan untuk

mempublish karya tulis melalui buku cetak

Kerugian : kadang bisa mengalihkan perhatian dari kerjaan, ada

kemungkinan ide atau isi postingan diplagiat oleh orang lain, bisa memicu

perselisihan jika menulis postingan yang agak kontroversi.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Hasil blogwalking ke blog sahabat blogger, dan menemukan forum khusus

untuk para blogger. Komunitas ini bagus banget, karena informasi yang

dihadirkan dapat menambah wawasan para blogger, baik itu yang baru

maupun yang sudah lama tentang blog. Selain itu juga sebagai sarana

untuk mempromosikan blog sehingga blog sering di kunjungin dan kitapun

mendapatkan banyak teman.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Saya resmi bergabung di blogfam 3 September 2006. Sama seperti yang

lain yakni masuk ke topik perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Banyak sambutan dari para sahabat blogger, blog sayapun mulai banyak

di kunjungi orang. Saya menerima semua dengan positif.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?

Akhir-akhir ini honestly saya jarang lagi mengakses blogfam, karena

kesibukan membalas koment dari sahabat blogger yang lain, sehingga

saya kadang lupa mengakses forum ini. Kecuali ketika saya mencari

informasi tentang blog saya baru mengakses forum ini, lagipula, saat ini



 

 
sudah banyak blog yang membahas tentang tutor blog, sehingga intensitas

saya mengakses forum ini semakin berkurang.

5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Saya tidak selalu posting di dalam forum ini. Tetapi beberapa kali

memang pernah. Tujuan saya ya untuk mendapat opini atau tanggapan

dari anggota lain. Siapa tahu ada yang mau menanggapinya. Karena saya

jarang posting dan membalas posting anggota lain dalam forum, saya

merasa kurang mengenal anggota lain dalam komunitas ini.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Ya saya menjadi anggota beberapa komunitas lain. Seperti kumpulan

blogger Makasar dan komunitas muslim blog. Saya belum melihat

perbedaan yang signifikan diantar komunitas yang saya ikuti tersebut.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Menurut saya perbedaan yang terlihat jelas hanyalah terletak pada

interaksi fisik dan non-fisik. Di dunia nyata sudah jelas kita bisa

berinteraksi secara fisik dengan lawan bicara kita sementara di dunia

maya kita hanya bisa berkomunikasi melalui media tulisan. Meskipun

percakapan yang kita lakukan di internet bisa bersifat langsung tetapi



 

 
tetap belum bisa memenuhi kebutuhan akan kehadiran fisik lawan bicara

kita.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Banyak, saya jadi banyak belajar, jadi punya banyak kenalan meski tak

akrab dari seluruh pelosok, bahkan diluar negeri sekalipun, wawasan

saya jelas bertambah, dan karena itu, saya bisa menulari banyak orang

untuk menulis blog, tentunya ada kepuasan tersendiri jika saya berhasil

mengajak orang plus mengajarinya membuat blog.

9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

Tahun 2005 tepatnya saya lupa karena sebelum memiliki blog saya yang

sekarang, saya juga pernah beberapa kali tercatat dalam layanan blog

yang lain, hanya saja saya sudah lupa, baik itu URL, username sampai

passwordnya. Dari awal saya menggunakan banyak layanan blog. Setiap

mendapat layanan blog baru saya coba. Tetapi kemudian saya

memutusakn untuk memakain layanan dari blogspot (Blogger.Com)

karena fasilitas dan kemudahannya.

10. Sebelum menjadi anggota komunitas blogfam, bagaimana cara anda

mempromosikan blog anda di internet?

Blogwalking, hanya saja, tidak seintes ketika sudah bergabung.



 

 
11. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Tentu saja. Mereka berasal dari semua kalangan.

12. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Mengenal mereka dari postingan blog, walaupun ada beberapa sahabat

blogger yang saya kenal baik, karena sering chat di Shoutbox, atau di YM.

13. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungan, mempunyai banyak teman, menambah wawasan, dan belajar

lebih empati, kegiatan online lebih bermanfaat.

Kerugian, hampir tidak ada, kecuali tagihan internet yang kadang

menggunung jika tidak membatasi.. karena blog membuat seseorang

menjadi addict.
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Komunitas Blogfam

1. Darimana anda mengenal komunitas Blogfam.Com dan apa alasan anda

bergabung dalam komunitas ini?

Saya melihat iklannya di blog teman saya. Iseng-iseng membuka dan

ternyata menarik. Apalagi anggotanya banyak wanita. Saya ingin

pengunjung blog meningkat.

2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota Blogfam.Com dan

bagaimana anda memperkenalkan diri kepada anggota lain?

Baru saja bergabung tahun ini (2009) tepatnya bulan April dengan status

masih dagang gorengan. Mengikuti pentunjuk dan aturan di komunitas ini

yaitu masuk ke dalam forum perkenalan.

3. Bagaimana respon anggota lain terhadap kehadiran anda?apakah anda

mengenal mereka dengan baik?

Banyak yang mengucapkan selamat datang kepada saya. Saya juga

kemudian membalas ucapan selamat datang itu. Saya merasa tidak terlalu

mengenal karena hanya berhubungan lewat internet saja. Jadi saya tidak

mengetahui benar kegiatan mereka pada hari-hari biasanya.

4. Dalam sepekan, berapa kali anda mengakses situs ini dan apa saja yang

anda lakukan ketika mengakses situs ini?

2 sampai 3 hari sepekan. Kadang hanya melihat-lihat saja, kalau tidak

ada yang menarik saya tidak berlama-lama di situs ini.



 

 
5. Apakah anda sering berinteraksi dalam forum dengan cara memasukkan

posting?apa yang anda harapkan kemudian?dan sejauh mana anda

mengenal mereka yang setia menjawab posting anda di forum?

Posting di forum jarang tetapi lebih banyak di blog. Kalaupun saya

posting di forum kepinginnya sih ada respon dari anggota. Siapa sajalah

yang membaca thread saya. Setiap ada waktu untuk mengakses situs ini,

saya berusaha mengecek thread saya. Mungkin saja ada yang membalas.

Sejauh ini saya merasa kurang mengenal dengan baik karena hanya

berinteraksi lewat internet saja.

6. Selain menjadi anggota komunitas ini, apakah anda bergabung menjadi

anggota komunitas blogger lain?bagaimana keadaan komunitas tersebut?

Ya. Saya merasa interaksi hanya terjadi di dalam forum saja.

7. Menurut anda, apakah ada perbedaan antara komunitas dunia nyata dengan

komunitas dunia maya?

Di dunia maya kita tidak bisa bertemu langsung dengan lawan bicara.

Jadi kita tidak bisa tahu bagaimana sebenarnya lawan bicara kita.

sebaliknya di dunia nyata kita bisa bertemu langsung dengan lawan

bicara, tetapi kesempatan untuk bertemu teman baru lebih sedikit.

8. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan bergabung ke dalam

komunitas Blogger di Blogfam.Com?

Mendapat teman baru dari berbagai tempat. Selain itu dapat ilmu dan

informasi baru.



 

 
9. Sejak kapan anda memiliki Blog dan layanan apa yang anda gunakan

untuk membuat blog?

Baru tahun ini (2009). Saya memilih menggunakan Multiply karena lebih

menarik dan direkomendasikan oleh teman.

10. Setelah bergabung menjadi anggota komunitas Blogfam, apakah

pengunjung blog anda lebih banyak dari sebelumnya dan berasal dari

kalangan mana saja?

Sampai saat ini masih biasa saja. Mungkin karena saya kurang sering

mengupdate blog saya.

11. Sejauh mana anda mengenal mereka yang mengunjungi blog anda?

Ada beberapa yang saya kenal dan sekarang kami menjadi sahabat di

dunia maya.

12. Menurut anda, apa keuntungan dan kerugian seseorang memiliki blog?

Keuntungan yang pasti adalah memperkaya informasi dan hal-hal baru

dalam pergaulan di dunia maya. Selain sebagai tempat yang pas untuk

menyalurkan pikiran, pendapat atau cerita sehari-hari juga mendapat

teman baru yang beragam. Kalau kerugian menurut saya tidak ada.

Mungkin Cuma di masalah materi saja karena kadang saya harus

mengeluarkan materi untuk bisa mengakses internet.


