
Sejarah Blog Secara Singkat 

Berikut ini sejarah awal mula blog secara singkat dan perkembangan dari blog, dari 
tahun ke tahun : 

Tahun 1994 – 1999 

Pada tahun 1994 : Blog ditemukan yang dibuat oleh Justin Hall dengan links.net. 
Justin Hall adalah seorang penulis lepas AS. 

Namun halaman web yang dibuat olehnya tersebut tidak disebut sebuah blog. 
Karena halaman web tersebut hanya disebut beranda pribadi. 

17 desember 1997 : istilah kata weblog diciptakan. Penciptaan kata tersebut 
dikaitkan dengan Jorn Barger. Istilah ini ditemukan saat dia mengamati blognya 
sendiri lalu diberi nama Robot Wisdom. Yang diyakini mencerminkan proses “logging 
web” saat dia melihat-lihat. 

Tahun 1998 : Charlotte Observer membuat sebuah blog berita. 

Tahun 1999 : seorang programmer bernama Peter Merholz. Kata weblog disingkat 
jadi blog. 

Kemudian media blog muncul seperti Livejournal dan Blogger. 

Blogger sebelumnya dimiliki oleh Pyra Labs sebelum akhirnya diakuisisi 

oleh Google pada akhir tahun 2002. 

Tahun 2000 – 2004 

Tahun 2000 : 23 blog mulai terdaftar di internet. 

Tahun 2001 : popularitas blog mulai meningkat karena satu peristiwa besar. 

Pada tahun ini pula muncul beberapa jenis blog seperti blog panduan. 

Tahun 2003 : pada tahun ini WordPress diluncurkan. Dibarengi platform bernama 
Movable Type. 

Tahun 2005 – 2010 

Tahun 2005 : statistik menunjukan 32 juta orang telah membaca blog. 

Tahun 2006 : mulai tumbuh menjadi 50 juta blog. 

Tahun 2007 : pada tahun ini Tumblog atau yang sering disebut mikroblog mulai 

bermunculan. Tumblog adalah sebuah platform yang lebih kecil disertai dengan fitur 
media sosial. Contohnya adalah Tumblr. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Hall
http://en.wikipedia.org/wiki/Jorn_Barger
https://portal-uang.com/blogger/
https://portal-uang.com/wordpress/
https://www.movabletype.org/
https://www.tumblr.com/


Akhir tahun 2010 : jumlah blog yang aktif atau terdaftar sudah lebih dari 152 juta. 

Tahun 2011 – 2020 

Pada tahun 2012 : Medium diluncurkan oleh Evan Williams dan Pyra Labs.  

Akhirnya dunia blogging sampai saat ini. Lebih banyak blog – blog baru 

bermunculan dengan berbagai jenis. 

https://medium.com/

