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Tips Menulis Artikel Blog Yang Baik 

Menulis artikel tentu adalah hal yang pertama dilakukan seorang blogger 

sebelum mempostingnya, karena tanpa ada artikel, tak ada yang bisa untuk 

diposting. Bagi para blogger pemula menulis artikel mungkin memang 

terbilang mudah, namun untuk membuat artikel yang bagus (baik) mungkin 

belum terlalu dapat dikuasai. 

Banyak blogger pemula yang mengalami banyak masalah dalam menulis 

artikel yang baik, masalah disini maksudnya adalah tanda tanya dan kebelum 

pahaman akan penulisan artikel yang bagus. Kebanyakan mereka hanya 

membuat artikel  dan langsung mempostingnya tanpa memperdulikan detail 

dari artikelnya. Itu mungkin karena bagi para blogger pemula, sudah 

memposting suatu artikel saja sudah merupakan kebanggaan tersendiri 

(Menurut pengalaman saya). 

 

Memangnya apa saja keuntungan dari menulis artikel blog 

yang baik ? 

Pastinya semua blogger pasti ingin blog-nya dikunjungi dan dilihat banyak 

orang bukan? Tapi agar blog kita dikunjungi dan dibaca banyak orang tentu 

kita harus membuat para pengunjung betah dan suka. Jika kita menampilkan 

artikel yang kurang memuaskan pasti para pengunjung akan tidak betah dan 

pergi ke blog lain yang mempunyai konten yang lebih baik daripada blog kita. 

Mengapa? Karena Konten (artikel) adalah salah satu kunci sukses dari sebuah 

blog. 

 

Apa saja kesalahan dari seorang blogger pemula ? 

Biasanya kesalahan yang dilakukan oleh seorang blogger pemula adalah 

dalam kerapihan teks seperti pengaturan paragrap dan juga kurangnya 

penggunaan simbol-simbol seperti tanda kutip (“) dan lain sebagainnya. 



Lalu bagaimana menulis artikel blog yang baik itu ? 

Jawaban pertanyaan tersebut akan dibahas oleh saya dalam e-book “Tips 

Menulis Artikel Blog Yang Baik” ini, mari kita bahas ke tips yang pertama. 

 

 

1. Usahakan Isi Artikel Cukup Panjang 

Artikel yang panjang cenderung lebih bisa membuat orang percaya akan isi 

konten kita, karena mereka akan berpikir jika artikel panjang maka orang 

yang menulis artikel itu paham dan ahli dalam hal tentang isi dari artikel 

tersebut. Biasanya seorang blogger pemula masih merasa malas untuk 

menulis artikel yang panjang, faktor-faktor penyebabnya antara lain : 

 Bingung 

 Kurangnya keterampilan dalam menyusun kata-kata 

 Tidak paham dengan isi artikel 

 Malas 

 Tidak Terbiasa 

Lalu bagaimana cara agar kita sebagai seorang blogger pemula dapat 

membuat artikel yang panjang ?  Sebenarnya yang dimaksud artikel yang 

panjang adalah artikel yang mengandung informasi lengkap dan juga sekalian 

bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pembaca. OK langsung saja ini 

dia tips-tips agar bisa menulis artikel yang panjang ala Mochamad Syah Rizal 

(Saya) : 

1. Biasakan menulis setiap hari 

 

“Bisa Karena Biasa” .. Kata-kata tersebut sebenarnya sangat simple 

namun memang ada benarnya bukan ? Agar bisa menulis artikel yang 

panjang dalam waktu singkat perlu kebiasaan dari kita, terkadang kita 

cepat merasa bosan ketika sedang menulis, itu karena kita belum 

terbiasa dengan menulis seperti itu. Intinya perbanyaklah rutinitas 



menulis agar kita terbiasa. 

 

2. Berbasa-basilah 

 

Cobalah untuk berbasa-basi sebelum menyampaikan informasi yang 

kita maksud kepada para pembaca. Tapi ingat! Berbasa-basilah sesuai 

dengan topik yang kita bahas dalam artikel tersebut, jangan 

berbasa-basi dengan hal-hal yang membuat para pembaca jadi bosan. 

Hal ini juga dapat mendekatkan kita sebagai penulis kepada para 

pembaca dari blog kita. 

 

3. Informasi Lengkap 

 

Bila artikel kalian masih pendek, mungkin kalian perlu untuk mencari 

informasi-informasi lagi yang lebih, namun tentu saja masih dalam topik 

yang dibahas dalam artikel. Penjelasan yang detail dapat membuat 

artikel kita berkualitas dan memuaskan para pengunjung blog kita. 

 

2.  Artikel Mengandung Informasi Yang Dibutuhkan 

Salah satu hal yang paling tidak disukai para pembaca dari sebuah blog adalah 

informasi yang kita sajikan tidak sesuai dengan yang para pembaca harapkan. 

Agar artikel kita banyak disukai banyak orang, tentu kita harus menyajikan 

konten sebuah artikel yang sesuai dengan para pembaca inginkan. Contohnya 

jika para pengunjung mencari informasi tentang sejarah perkembangan 

komputer, maka artikel yang kita beri judul “Sejarah perkembangan 

komputer” haruslah berisi dengan informasi yang seharusnya. 

Jika perlu, infromasi yang kita berikan haruslah sangat detail dan lengkap 

dibandingkan dengan isi artikel dari blog-blog lainnya. Karena tentu dalam 

membuat artikel, kita bertujuan artikel itu untuk dibaca oleh orang-orang, dan 

jika orang-orang suka, maka bisa dipastikan artikel yang kita tulis itu bagus. 



 

 

3. Sisipkan Gambar Dalam Artikel 

Gambar-gambar yang kita sisipkan dalam sebuah artikel, tanpa kita sadari 

merupakan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembaca. Selain untuk 

memperjelas isi informasi yang kita sampaikan, file gambar dapat bermanfaat 

untuk memperindah artikel kita agar terlihat lebih menarik. 

 

 



 

Namun jangan sembarangan menambahkan gambar dalam sebuah artikel, 

karena jika kita sembarangan menyisipkan gambar dalam artikel, 

kemungkinan dapat menurunkan SEO (Search Engine Optimization) kalian 

dan membuat para pengunjung menjadi merasa risih karena terganggu oleh 

gambar tersebut. 

Bagaimana cara menambahkan gambar yang baik ? Berikut ini tips-tips untuk 

menambahkan gambar yang baik dalam artikel ala Mochamad Syah Rizal : 

 Gambar tidak terlalu besar, yang penting jelas 

Tidak perlu gambar yang memiliki size (ukuran) yang besar, yang 

penting gambar bisa terlihat jelas. Karena gambar yang terlalu besar 

dapat membuat loading page (Proses untuk melihat artikel) kalian 

menjadi lambat. 

 

 Sesuai dengan topik/hal yang dibicarakan dalam artikel 

Percuma jika kita menambahkan gambar yang tidak sesuai bahkan tidak 

ada hubungannya sama sekali dengan topik artikel, itu justru akan 

membuat para pembaca menjadi terganggu, misalnya artikel kita 

membahas komputer, tapi gambar-gambarnya malah foto artis, tidak 

bagus bukan? 

 

 Atur penempatan gambar 

Penempatan gambar dalam sebuah artikel perlu juga diatur agar artikel 

terlihat lebih bervariasi, jangan menempatkan gambar di kiri semua. 

Aturlah menjadi satu gambar di kiri, satu gambar di tengah dan satu 

gambar lagi di kanan. 

 

 Jangan lupa dengan Title dan Alt Image 

Title merupakan judul gambar dari artikel sedangkan alt image nama 

lain dari gambar tersebut. Hal ini merupakan hal yang sangat penting 

bagi SEO kalian, jangan sampai hal ini tertinggal. Isilah Title dan Alt 

Image kalian berdasarkan artikel dan keyword (kata kunci) kalian. 



 

4. Gunakan Ejaan Yang Baik 

 

 

Dalam menulis artikel usahakan menggunakan ejaan yang baik atau EYD 

(Ejaan Yang Disempurnakan), karena jika kita menggunakan kata-kata 

istilah atau singkatan yang tidak universal (umum) kemungkinan para 

pembaca merasa kebingungan dengan isi konten artikel kita. 

Apabila blog kalian telah disubmit ke berbagai search engine, tak jarang 

ada pengunjung dari luar negeri yang menemukan blog kita, tentu orang 

luar negeri itu akan menggunakan fitur translete kan? Namun apakah fitur 

translete itu bisa mengartikan kata-kata singkatan atau istilah ? Meskipun 

ada beberapa yang bisa, tetapi lebih baik kita menggunakan kata-kata yang 

sangat umum saja. 

 

5. Tulisan Harus Rapih 

Bayangkan jika sebuah artikel hanya mengandung teks, dan teks tersebut 

tidak menggunakan pembagian paragrap .. Pusing bukan? Nah karena kita 

ingin artikel kita enak dibaca oleh semua orang, maka kita perlu 

merapihkan tulisan kita. Bagaimana tulisan yang rapih itu? 



Untuk membuat sebuah tulisan yang rapih itu sebenarnya mudah, kita 

hanya perlu membagi sebuah tulisan menjadi beberapa paragrap. Paling 

sedikit dalam setiap paragrap mengandung 4 baris kalimat. Mengapa 

begitu ? Itu agar tulisan kita enak dibaca, para pengunjung senantiasa akan 

menikmati setiap kalimat dari artikel kita secara perlahan bila pembagian 

paragrap tersusun rapih. 

 

6. Ingat ! Jangan Pernah Copy-Paste ! 

Meng-copy paste atau menjiplak sebuah karya orang lain merupakan 

kesalahan yang sangat fatal. Jangan pernah mencoba untuk mengcopy 

artikel dari blog orang lain ! Mengapa ? Karena dari pihak search engine 

seperti google pun tidak menyukai artikel hasil copy-paste dari blog lain. 

Bagimana Google bisa tahu? Google memiliki sebuah program/robot yang 

dapat membaca artikel dari blog, sehingga nantinya artikel kita tidak akan 

pernah mendapat rangking 1 di Google. 

 

 

Dari para sudut pembaca pun akan mengakibatkan kualitas blog kita turun, 

karena percuma bila kita menemukan informasi yang sebenarnya telah 

ditemukan di blog lain. Para pembaca pun akan tidak suka dan akan 



membuat blog kita jatuh. Bahkan apabila kalian diketahui menjiiplak oleh 

penulis aslinya, kalian bisa dituntut hukuman atas penyalahgunaan hak 

cipta. Tentu kita tidak mau kan? 

Sebaiknya jika ingin mengambil informasi dari blog lain, lakukanlah 

tips-tips berikut ini : 

 Hanya ambil sari informasinya 

 Tulis ulang kembali dengan bahasa kalian sendiri (teknik ini biasa 

disebut dengan Rewrite) 

 Tambahkan informasi original dari kalian sendiri 

 Dan jadilah sekarang artikel original kalian sendiri 

 

7. Gunakan Simbol Yang Sesuai 

Apakah kallian dapat membayangkan jika sebuah artikel tidak dibubuhi 

dengan simbol titik (.)dan koma (,), Pasti kita akan pusing membacanya. 

Sebenarnya simbol itu tidak hanya titik dan koma saja kan? Ada banyak 

sekali simbol yang dapat kamu gunakan dalam menulis artikel. Contohnya 

tanda seru (!), Tanda tanya (?), tanda kutip (“”), tanda titik dua (:), titik 

koma(;) dan masih banyak lainnya. 

Harusnya kita jangan terpaku dengan beberapa simbol saja, kombinasikan 

beberapa simbol agar para pembaca merasa artikel yang kita tulis sangat 

diperhitungkan dan ditulis oleh seorang penulis yang baik. Selain itu 

dengan cara ini dapat membuat tulisan artikel menjadi lebih bervariasi. 

 



Jangan lupa untuk menggunakan simbol pada tempatnya, jangan 

menggunakan simbol yang tidak seharusnya, yang malah akan merusak 

artikelmu sendiri. Contohnya penggunaan tanda seru (!), jika terlalu 

banyak menggunakannya mungkin para pembaca akan menganggap kamu 

teriak-teriak dalam versi tulisan. 

 

8. Rajinlah Blogwalking 

Blogwalking adalah aktifitas menejelajah berbagai blog orang lain untuk 

maksud tertentu seperti mencari informasi, mencari blog untuk bisa 

dikomentari (Untuk SEO), mencari teman blogger dan masih banyak 

lainnya. Intinya Blogwalking adalah mengunjungi blog orang lain. 

 

 

Mengapa harus rajin blogwalking ? Ada banyak manfaat dari blogwalking 

seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, namun intinya dengan 

blogwalking kita jadi dapat banyak referensi untuk kita. Antara lain 

referensi dalam penulisan artikel blog, kita dapat melihat bagaimana cara 

penulisan artikel yang dilakukan oleh blogger berpengalaman, sekalian 

membandingkannya dengan blog kita. Dengan begitu kita dapat 

mempelajarinya dan mempraktekannya dalam blog kita. 

Selain itu dengan blogwalking, kita menjadi dapat banyak sekali ide untuk 

menulis artikel, tentang apa yang akan kita tulis, apa yang baru kita 

ketahui. Semakin banyak blog yang kalian kunjungi, maka semakin banyak 

pula pengetahuan baru yang bisa kamu dapatkan. Bermanfaat sekali kan ? 



9. Sebaiknya Tulis Yang Kamu Ketahui 

Apa maksudnya ? Maksudnya adalah kalian sebaiknya menulis yang kamu 

kuasai dan kamu pahami, jika kalian menulis yang tidak sama sekali kalian 

pahami, akan mendapatkan banyak resiko. Salah satu contohnya yaitu jika 

nantinya ada seorang pembaca yang bertanya/berkomentar, kita tak dapat 

menjawabnya karena kita tidak paham sama seklai dengan artikel kita 

sendiri. 

 

 

Untuk itu tulislah artikel-artikel yang kamu sukai, jika kamu suka dengan 

dunia masak, maka tulislah sebanyak-banyaknya tentang dunia kuliner, 

begitu juga dengan yang lainnya. Akan terasa efeknya jika menulis yang 

kita senangi, selain nantinya akan mendapat pengetahuan baru dari orang 

lain, dengan tips ini akan membuat perasaan kalian menjadi bebas. 

Sedikit tambahan, dengan menulis apa yang kita pahami akan lebih mudah 

dalam mencari ide dan hal yang kita tulis di artikel dalam blog kita. 

Bayangkan bila kalian menulis yang sama sekali kamu pahami, mungkin 

nantinya malah mengambil jalan yang salah seperti Copy-Paste. 

 



10. Tips Mencari Ide Untuk Menulis 

Artikel 

 

 

 

Tidak selamanya seorang blogger bisa selalu menulis artikel hanya 

bermodal apa yang ada dalam kepalanya, seorang blogger pasti akan 

mengalami yang namanya kebuntuan. Kebuntuan yaitu dimana kita tidak 

tahu apalagi yang harus kita tulis dan kita posting. Kalau sudah begitu apa 

yang harus kita lakukan ? 

 

Tentu saja jalan satu-satunya adalah dengan mencari ide baru melalui 

berbagai macam media lainnya. Nah berikut ini Rizal akan meng-share 

kepada kalian beberapa tips yang bisa kalian gunakan agar kalian dapat ide 

baru untuk menulis artikel yang baru pula, silahkan simak tipsnya : 

 

 Dengan Membaca Buku 

Kebanyakan hal-hal atau informasi yang kita dapatkan di dalam 

buku, tidak bisa ditemukan di internet. Oleh karena itu cobalah tulis 

kembali apa inti yang ada dalam buku dengan teknik rewrite yang 



sudah saya bahas sebelumnya. Ingat! Original tetap diutamakan. 

 

 Melalui TV dan Radio 

Berdasarkan pengalaman saya, saya terkadang bisa menemukan ide 

untuk menulis dengan menonton Televisi, karena selalu aja ada hal 

yang terlintas dalam pikiran saya ketika menonton televisi, namun 

untuk mendapat ide dari mendengarkan radio, sangat sulit untuk 

mendapat informasi lebih detail dengan sumber radio, namun patut 

dicoba. 

 

 Blogwalking 

Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya dalam tips yang 

kedelapan, dengan blogwalking kita bisa mendapatkan pengetahuan 

baru, dan pengetahuan baru itu bisa kita tulis kembali (Rewrite) 

dengan bahasa kita sendiri di artikel blog kita. 

 

 Berdasarkan Kehidupan Sekitar Kita 

Untuk beberapa blogger yang memiliki tema khusus seperti 

kesehatan dan kehidupan, tips ini sangat manjur untuk dipraktekan. 

Karena dengan melihat apa hal-hal yang ada disekitar kita, kita dapat 

menemukan ide baru untuk menulis artikel kita. Contohnya untuk 

blog bertemakan kesehatan, kita bisa melihat keadaan sekitar 

dengan melihat apa yang terjadi , mungkin cuaca buruk, dengan kata 

itu kita bisa mendapatkan ide contohnya “Cara agar badan tetap fit 

ketika cuaca buruk” Begitulah intinya. 
 

 

11. Sisipkan Inbound Link 
 

Inbound link itu sendiri adalah kita menyisipkan link di dalam artikel 

kita, link itu sendiri mengarah kepada artikel kita yang lainnya. Apa 

manfaatnya ? Hal ini dapat menambah jumlah traffic ke blog kita. 

Inbound link mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pembaca, tak 

jarang pengunjung merasa penasaran dengan apa isi dari link tersebut. 



 

Biasanya inbound link juga digunakan untuk artikel yang mempunyai 

jumlah traffic yang rendah, dengan begitu, artikel kita yang jarang 

dilihat orang akan lebih banya pengunjungnya. Bagaimana cara 

menyisipkan inbound link ? 

 

 
Cara menyisipkan inbound link yaitu cukup dengan memasukan link di 

dalam artikel kita yang mengarah kepada artikel lain di blog itu sendiri, 

usahakan link yang dimasukkan masih berhubungan dengan tema 

artikel kita. 
 

 

12. Jangan Sampai Ada Link Mati 

Setelah sebelumnya saya share tips untuk menyisipkan inbound link, pada 

tahap ini pastikan tidak ada link mati disetiap link yang kita sisipkan. Link 



mati adalah link yang tujuannya sudah tidak dapat diakses lagi mungkin 

karena dihapus atau diganti. Selalu cek setiap link yang ada di blog kita, 

karena hal ini akan berdampak buruk bagi perkembangan traffic blog 

kalian sendiri. Apa Sajakah itu? 

 

 

 

Dari pihak search engine khususnya Google, sangat mengharamkan yang 

namanya link mati. Turunnya SEO blog kalian adalah hal yang paling 

mungkin terjadi bila adanya hal tersebut. Bila SEO kita turun jumlah 

pengunjung pun akan menurun karena artikel kita tidak ditampilkan di 

search engine. 

Sedangkan dari para pengunjung sendiri akan berdampak yang lebih 

buruk, yaitu para pengunjung akan merasa kecewa dan akan langsung 

pergi meninggal blog kita karena hilangnya kepercayaan akan isi artikel 

yang sampaikan. Bila sudah begini akan menjatuhkan pula blog kalian. 

Segeralah perbaiki jika menemukan link yang mati dalam blog kalian. 

13. Penerapan Keyword Dalam Artikel 
 

Keyword/ Kata kunci adalah hal yang cukup diutamakan agar artikel 

kita bisa mendapat di search engine seperti google. Memang pemilihan 

keyword-pun menjadi hal penting yang harus kalian lakukan. 

Bagaimana cara menemukan keyword yang baik untuk artikel? Hal yang 

paling umum banyak dilakukan banyak orang adalah dengan 

menggunakan fitur google yaitu Google Keyword Planner. Karena untuk 



penjelasan cara menggunakannya sangat panjang, silahkan bertanya 

kembali pada Google. 

 

Namun ada beberapa hal yang perlu perhatikan dalam penerapan 

keyword dalam sebuah artikel, lebih baik jumlah keyword dalam setiap 

artikel hanya sekitar 20%. Karena jika terlalu banyak keyword-pun 

akan berdampak buruk, apalagi jika kompetisi-nya sangat tinggi. 

 

Dan penempatan keyword-keyword sebaiknya di terapkan di 

bagian-bagian berikut : 

 Judul 

 Setiap Awal Paragrap 

 Link 

 Deskripsi Penelusuran 

 Gambar 

 Dan Setiap Sub Judul 

Sebenarnya saya tidak terlalu pusing dengan keyword ini, seperti yang 

sudah saya bahas sebelumnya, yang terpenting adalah isi konten dari 

artikel-artikel di blog kita. 

 

 

 

 

14. Gunakan Bahasa Tulisan Kalian 

Sendiri 

Hal ini selalu saya sebutkan apabila berkaitan dengan yang namanya 

teknik menulis rewrite (tulis ulang). Sebenarnya apa sih arti dari bahasa 

tulisan sendiri ? Maksud dari bahasa tulisan kalian sendiri adalah kalian 

menulis artikel dengan pemilihan diksi kata dan gaya penulisan kalian 

sendiri, sehingga kalian bisa membuat karakter khusus untuk tulisan 



kalian sendiri. Sehingga para pembaca pun akan terbiasa dan tahu bahwa 

artikel ini adalah hasil tulisan kalian sendiri. 

Sehingga kalian menjadi diri sendiri dalam tulisan kalian, pembaca pun 

merasa sedang berkomunikasi dengan penulis melalui tulisannya. Bahasa 

tulisan sendiri tidak dapat dispesifikasikan berdasar beberapa hal, karena 

bahasa tulisan benar-benar berbeda dari beberapa blogger lainnya. Namun 

intinya ada yang Serius, ada yang menambahinya dengan bumbu komedi, 

ada yang memakai kata-kata yang tinggi, dan masih banyak lainnya. Semua 

tergantung kembali pada kalian. 

 

15. Tulisan Untuk Pembaca 

Setelah saya kasih tips untuk menggunakan bahasa kalian sendiri, terlebih 

dahulu ingat tujuan sebenarnya kalian dalam menulis artikel, yaitu 

“Tulisan Untuk Pembaca”. Prioritaskan/Utamakanlah para pembaca diluar 

sana, buatlah mereka puas akan hasil tulisan kalian di artikel tersebut. 

Jangan terlalu membahas tentang kalian (penulis), karena pembaca ingin 

mendapatkan informasi yang para pembaca itu cari. Buatlah semenarik 

mungkin artikel tersebut agar bisa dibaca kembali suatu saat. Dan apa saja 

hal-hal yang penting agar pembaca suka artikel kita ? Berikut beberapa hal 

yang perlu kalian utamakan agar artikel bisa memuaskan pembaca kita, 

yaitu : 

 Informasi Yang Lengkap 

 Gambar Yang Jelas 

 Link Yang Aktif 

 Kerapihan Dalam Tulisan 

 Pemilihan diksi kata yang baik 

 

 

 



Terima Kasih  

 

Terima kasih kepada kalian yang telah membaca e-book “Tips Menulis 

Artikel Blog Yang Baik” ini, semoga e-book ini dapat membantu kalian 

dalam mempelajari sedikit hal mengenai blog. Terima kasih juga kepada 

Google yang telah berjasa membantu mencarikan saya beberapa gambar 

yang saya butukan untuk dimasukkan ke dalam e-book ini. 

Dalam Menyelesaikan e-book ini, saya menghabiskan 3 hari, ya mungkin 

karena terhalang oleh kesibukan lain.. Jadi mohon untuk menghargai kerja 

kerasnya 

Semoga kerja keras saya untuk menulis e-book “Tips Menulis Artikel Blog 

Yang Baik” ini memang dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian para 

pembaca. 

Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan lainnya. 

 

 

 

 

 

Terima Kasih 

Mochamad Syah Rizal 

Penulis 

 

 



 

Tentang Penulis 

 

Perkenalkan nama saya Mochamad Syah Rizal, tapi saya 

sering menggunakan nama Rizalzalle dalam beberapa 

akun sosial media saya, mungkin terdengar lebay tapi itu 

sudah saya pakai sejak SMP. Saya lahir di Bandung 28 

Oktober 1998. Saya merupakan anak kedua dari 5 

bersaudara. 

 

Awal pertama saya mengenali blog yaitu ketika saya 

SMP, ketika itu saya iseng-iseng membuat blog, eh gak 

tahunya malah jadi hobi sampai sekarang. Dalam 

perkembangan blogging saya, memang saya terbilang 

cukup lambat, karena saya tidak mempunyai teman 

blogger lainnya, jadi ini membuat saya harus mencari 

tahu sendiri tentang blogging. 

 

Yang bikin senang dari blogging adalah ketika saya bisa memberikan 

banyak informasi kepada orang-orang. Kalian juga dapat menjumpai 

saya di beberapa sosial media yang sering saya gunakan, yaitu : 

 

Blog     : http://www.rizalzalle.blogspot.com 

Facebook Fanpage : Rizalzalle.Microtrafh.Com 

Twitter   : @Rizalzalle_ 

Google Plus   : Rizal Zalle 

 




