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Bikin Blog dengan Wordpress

Apa itu Blog ?
log adalah singkatan dari Web log, merupakan situs bersifat personal yang lebih menekankan 
pada penggambaran si pembuat blog itu sendiri. Blog dibuat para desainer penyedia blog agar 
bekerja secara otomatis dan mudah dioperasikan . Karena itu, bagi kebanyakan pengguna yang 

binggung dengan bahasa pemograman untuk membuat sebuah website tidak jadi persoalan . Jika Anda 
sudah biasa membuat account email  gratisan di Internet, maka kami simpulkan Anda  bisa dengan 
mudah untuk membuat blog. 

B
Domain Blog Gratis
Seperti  halnya  e-mail,  membuat  blog pun harus  memiliki  account  terlebih dahulu,  oleh karena itu 
daftarkan diri Anda pada free blog provider (penyedia hosting/domain blog gratis) . Ada banyak free 
blog  provider di  Internet.  Beberapa  yang populer  saat  ini  antara  lain  :  http://www.wordpress.com, 
http://multiply.com ,  http://www.blogger.com   dan   http://www/blogspot.com  .  

Domain Blog Berbayar
Disamping  tersedia  banyak  domain  penyedia  jasa  blog  gratis  di  dunia  maya,  juga  terdapat  blog 
berbayar. Kalau di institusi tempat kerja Anda mimiliki domain web, biasanya tersedia domain blognya. 
Misal  domainnya  com,  ac.id,  sch.id,  seperti  www.unisri.ac.id.   Untuk  memperoleh  domain  blog, 
mintalah account blog  pada Administrator Web di kantor Anda, dengan ruang penyimpanan (storage 
space) yang cukup, minimal 5 MB.
 
Persyaratan membuat Blog
Untuk memiliki sebuah blog, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Anda harus memiliki account email, minimal 1 (satu), misal empoouuh@gmail.com 
2. Anda  harus  memiliki  account  dengan  cara  mendaftarkan  diri  pada  Penyedia  Blog  yang 

kebanyakan gratis  di  Internet.  Komponen account yang harus dipersiapkan adalah username 
(nama  login/pengguna)  dan  password  (kata  sandi).  Tips  :”Usahakan  nama username yang 
ditetapkan adalah unik (ejaan-nya) tapi mudah diingat, dan untuk password, sebaiknya mudah 
diingat tapi tidak mudah ditebak oleh orang lain”

3. Anda harus menetapkan calon nama domain, yang unik seperti empouh, buanadewi, ixul, unisri, 
dan lain-lain. Tips : “nama domain harus unik dan mudah dieja atau diingat” 

4. Anda perlu menyiapkan calon nama Judul Blog Anda, misal Kecantikan, Konsultasi Hukum, 
Konsultasi Penelitian. Tips : “Usahakan Judul Blog  menggambarkan isi blog Anda “

5. Anda harus menyiapkan banyak tulisan baik berupa catatan harian, karya tulis ilmiah, guideline 
suatu pemecahan masalah, dan ragam tulisan yang menarik untuk dibaca  beserta file foto atau 
gambar atau video

Tahapan membuat Account Blog Gratis  dengan Wordpress 
Langkah  berikut  ini  merupakan  tahapan  membuat  account  blog  secara  gratis  pada  domain 
wordpress.com.  
A.  Silahkan  Anda  masuk  ke  website  Wordpress untuk  mendaftar,  dengan  cara  ketik 
www.wordpress.com  pada address di browser (IE, Opera, Firefox)  komputer Anda.
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B.  Setelah berada di situs www.wordpress.com,  Anda akan melihat tampilan Wordpress dalam bahasa 
Inggris, seperti Gambar 1 . 

Gambar 1 . Tampilan domain Wordpress.com

C.  Silahkan lakukan langkah-langkah berikut ini :
1. Pilih bahasa yang dikehendaki, Klik pada Prefered Language : Bahasa Indonesia

2. Klik Sign Up Now (Daftar Sekarang).
3. Isi semua Field pada form yang tersedia seperti pada Gambar 2
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Gambar 2. Field Isian usernama, password dan email

4. Isi kotak Username (Nama pengguna) [paling sedikit dari 4 karakter], misal emouh
5. Tulisakan Password (Kata sandi)  yang Anda inginkan pada field Password, misal 

sumpahpemuda18 
6. Tuliskan lagi  Password Anda tadi pada field Confirm, misal sumpahpemuda18. Tips : Kata 

sandi yang baik adalah kombinasi antara huruf dan angka, akan diberi respon dengan password 
strength : GOOD 

7. Tuliskan alamat E-mail  Anda pada Email Address , misal ixul@unisri.ac.id
8. Beri tAnda centang pada kotak ”I have read and agree to the fascinating terms of service.” atau 

“Saya telah membaca dan setuju ....”, dan pada “Berikan Aku Blog”. 
9. Klik Next 

Muncul form baru (Gambar 3). Pada kotak Blog Domain, 
10. Tuliskan calon nama domain Anda, misal empouh, dan akan menjadi : 

http://  empouh  .wordpress.com  

Anda bisa mengubah nama yang ada dikotak seperti blog domain, judul blog dengan nama lain. 
Tip : “Sebaiknya tidak perlu lagi mengganti blog domain kecuali judul blog, dan Catat alamat 
blog domain ini baik baik, dan sebarkan pada rekan Anda”.
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Gambar 3. Isian blog domain, dan Judul Blog.
 

Berarti alamat domain Anda, adalah http://empouh.wordpress.com

11. Tuliskan pada kotak Blog Title/Judul Blog Anda, misal Konsultasi Penelitian
12. Selanjutnya pilih bahasa dalam Language , pilihan bahasa terserah Anda: Bahasa Indonesia 
13. Beri cawang pada ' Privacy '
14. Klik tombol Sign Up 
15. Akan muncul tampilan seperti Gambar 4 .Anda disuruh membuka email yang Anda masukkan 

saat regristrasi untuk mengaktifkan account blog wordpress Anda .
Namun sebelum mengaktifkan account, ada baiknya mengisi dulu Profile (blog) Anda dalam 
form (Gambar 4) tersebut . Klik tombol Save Profile, kalau sudah selesai isi profile diri Anda.  
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Gambar 4. Isian profile diri

Mengaktifkan Account blog wordpress.com
Untuk mengaktifkan account blog wordpress.com Anda, Anda harus membuka e-mail  Anda, yaitu 
alamat e-mail pada saat  mendaftarkan account diri Anda, dalam contoh ini, ixul@unisri.ac.id

Langkah Membuka email domain www.unisri.ac.id
1. Ketik www.unisri.ac.id/webmail pada URL browser Anda
2. Tulis username dan password, seperti pada Gambar 5. berikut ini :

Gambar 5. Isian Username dan password pada suatu server web
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3. Pilih jenis webmail yang disukai , seperti Horde atau yang lain.   Klik tab SquirelMail, seperti 
pada Gambar 6 

Gambar  6 . Jenis webmail pada cPanel

4. Pilih dan Klik subject/pokok surat untuk Anda dari wordpress.com, yaitu Aktifkan 
empouh.wordpress.com. Lihat Gambar 7

Gambar  7. Inbox /Daftar Surat masuk Anda

5. Klik alamat http://www.wordpress.com/activate/xxxx/yyyyy. . Lihat Gambar 8. 
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6. Tunggu hingga domain www.wordpress.com aktif. Dan pada page domain wordpress.com 
muncul tulisan Your Account is Now Active.

7. Jika Anda, tidak menerima e-mail, aktivasi, klik Reset your paassword  pada page/halaman 
wordpress.com tersebut. Lihat Gambar 

Gambar 8. Tampilan isi surat 

Langkah Mengaktifkan Account Blog Wordpress.com
1. Pada page wordpress.com (Gambar  9)

Klik empouh.wordpress.com
2. Atau pada URL browser, ketik : empouh.wordpress.com, lalu Enter

Muncullah, tampilan halaman domain blog Anda , seperti Gambar  10. Tampilan ini merupakan 
tampilan perdana yang belum diisi dan dikelola atau didesain tampilannya. 

3. Ikutilah langkah berikutnya menjadi pengelola blog Anda. Anda kini siap menjadi 
Administrator blog Anda sendiri. 
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Gambar  9. Tampilan halaman  account aktif pada Wordpress.com

Tampilan Theme atau Templete
Tampilan perdana dari blog Anda seperti pada Gambar 10. Tampilan itu masih sederhana. Tampilan itu 
biasa dikenal dengan theme atau templete. Tampilan suatu blog pada umum terdiri atas Header (tempat 
judul blog),  Body (isi yang ada ditengah), dan Footer (berisi Pencipta dan Hak Cipta). Theme dibuat 
oleh  designer  blog,  biasanya  tersedia  secara  gratis,  dan  dapat  dipilih  dengan  cara  mengunduh 
(download)  pada situs wordpress.com. Pilih sesuai selera. 
Struktur tampilannya, pada umunya ada yang 2 kolom atau 3 kolom. Kolom kanan dan kiri, biasanya 
berisi menu halaman, arsip, kalender, kategori tulisan, blogroll (taut), meta dan sebagainya. Hal ini 
diatur dalam menu Design Widget. 
Pada  header  bertuliskan  Judul  Blog  seperti  Konsultasi  Penelitian,  dibawahnya  ada  tulisan  pendek 
berupa tagline/slogan, sebagai penjelas dari judul blog tersebut. Pengaturannya ada pada menu setting/
penataan.   Gambar pada header itu pada prinsipsinya bisa diganti sesuai selera Anda. Anda dapat 
mendesign sendiri dengan bantuan software lain, seperti Photoshop/Firework. Filenya berupa gif atau 
jpg,  dan terletak  pada  folder  wp-content/themes/jenis_themes.  Jenis  themes  bermacam-macam, ada 
default, classic, delight, tarski dan masih banyak lagi. Themes itu ada penciptanya. Untuk itu, jangan 
sekali kali mengganti pencipatanya. Itu tidak etis !!!

Tips :
Etika pada dunia maya
Dunia maya memang bebas. Bebas bukan berarti  seenaknya. Dunia maya diciptakan dengan ilmu  
pengetahuan dan teknologi tinggi. Itu tidak gratis. Itu mulia. So pengguna dunia maya, hendaknya bisa  
menghargai kemuliaan orang lain dan karya orang lain. Menghargai orang lain adalah menghargai 
diri sendiri. Orang yang paling tinggi derajatnya di dunia maya adalah orang yang bisa menghargai  
orang lain.  Berbagi-pakailah ilmu pengetahuan dan teknologi mu dengan orang lain ..(Share your  
knowledge with the others .....!!!).
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Gambar 10. Tampilan Perdana Blog Anda 
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ADMINISTRASI BLOG 

Administrasi blog meliputi :
1. Menulis suatu tulisan (write a post)
2. Menulis suatu halaman (write a page)
3. Menulis suatu taut/link ke alamat blog lain, misal alamat blog rekan Anda (write a link)
4. Mengelola (ubah, hapus) suatu tulisan (manage a post)
5. Mengelola (ubah, hapus) suatu halaman (manage a page)
6. Mengelola (ubah, hapus) suatu taut/link ke alamat blog lain, misal alamat blog rekan Anda 

(manage a link)
7. Merancang tampilan /tema /template (Design a theme)
8. Merancang widget (Design a widget)
9. Mengatur Komentar (menyetujui, menolak, membuang suatu komentar yang masuk)
10. Menetapkan pengguna lain baik sebagai penyumbang naskah, pengarang, maupun editor  (user)
11. Menata suatu tampilan isi (setting)

Login sebagai Administrator
Untuk mengisi dan mengelola maupun merancang blog Anda, Anda harus login lebih dahulu ke domain 
blog Anda. Domain blog Anda bisa yang gratis atau berbayar. Caranya hampir sama.

Langkah login ke blog wordpress.com :
1. Ketik www.wordpress.com/wp-admin, pada URL browser Anda, lalu Enter

2. Ketik username/nama pengguna, dan password/kata sandi pada Gambar  11, lalu klik tombol 
login/masuk log

Gambar 11. username dan password pada login wordpress.com
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Langkah login ke blog berbayar seperti www.unisri.ac.id

1. Ketik www.unisri.ac.id/sub-domain/wp-admin, pada URL browser Anda, lalu Enter. 
Tips:  “sub  domain,  nama  pengguna,  kata  sandi”,  disediakan  atau  dibuatkan  oleh 
Administrator  Web  di  kantor  Anda.  Anda  tidak  bisa  membuat  account  sendiri  tanpa  seijin 
administrator web di kantor Anda, karena menyangkut keamanan web kantor Anda

2. Ketik username/nama pengguna, dan password/kata sandi seperti pada Gambar  11, lalu klik 
tombol login/masuk log

MENGISI ATAU MENULIS BLOG 

Siapa saja yang boleh mengisi/menulis blog Anda ?
Pada prinsipsinya siapa saja boleh menulis isi blog Anda. Di dalam wordpress.com, user atau pengguna 
blog  dibedakan  atas  Administrator,  Author,  Subcriber  dan  Editor.  Nah,   Pada  saat  Anda membuat 
account  diatas,  Anda  secara  otomatis  adalah  bertindak  selaku  Administrator.  Sebagai  seorang 
Administrator,  Anda  punya  kuasa  penuh  terhadap  isi  dan  design  tampilan  blog  Anda.  Anda  bisa 
mengatur  design,  pengguna dan isinya.  Oleh karenanya,  simpan baik-baik username dan password 
Anda.  ADMINISTRASI BLOG GRATIS ATAU BERBAYAR PADA WORDPRESS.COM SAMA
Setelah Anda berhasil login (sebagai administrator), maka Anda siap menulis, mengelola, merancang, 
mengatur komenter, menata dan menetapkan pengguna, pada suatu halaman Dashboard, seperti pada 
Gambar 12

Gambar 12. Tampilan Dashboard  wordpress.com
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Logout

Untuk mengakhiri administrasi blog Anda, biasakan diri Anda untuk mengklik tombol LOGOUT, pada 
dasbboard tersebut.

Menu Tulis/Write
Menu Tulis/Write  terdiri  dari  sub menu Tulisan/Post,  Halaman/Page dan Link/Taut.  Menu tulis  ini 
digunakan untuk menulis  yang sifatnya  baru dibuat.  Misal  akan  membuat  tulisan baru,  membuat 
halaman baru, dan membuat taut yang baru.

Gambar 13. Menu Tulis dan sub menunya (Tulisan, Halaman, Taut)

Menulis isi blog dengan suatu tulisan (Writing a post)
Setelah  mengaktifkan  account  melalui  email  Anda  atau  Anda  telah  login,  maka  kini  Anda  sudah 
mempunyai sebuah blog yang sederhana (Gambar 10), karena blog ini  masih belum terisi  artikel  , 
selain juga tampilan atau tema template-nya masih stAndar .

Membuat blog biasanya akan bingung harus diisi (diposting) dengan apa blog yang sudah jadi itu.  Isi 
(content) dari sebuah blog tentu saja terserah kepada pemilik blog itu sendiri, apakah mau di isi artikel, 
konsultasi,   puisi, perjalanan hidup, foto, video ataupun hal lain. Isian itu tentu saja menarik untuk 
dibaca, apalagi dibaca orang lain. Apabila blog Anda menarik dan sering dikunjungi orang lain, Anda 
bisa peluang untuk berbisnis, atau dapat uang. 
Percayakah Anda. Jangan percaya sebelum mencoba. Banyak cara raup dollar dengan blog. Baca dan 
kunjungi Adsense Google.

Nah di sini kami menyarankan, isilah blog dengan minat ataupun hoby dan keahlian Anda atau profesi 
Anda, karena tentu saja di luar sana (dunia maya) banyak sekali orang yang memiliki minat dan hoby 
sama dengan Anda, sehingga meraka akan tertarik untuk membaca tulisan-tulisan Anda . Apalagi Anda 
sebagai seorang profesi atau Dosen. Sebaiknya Anda sering-sering menuangkan materi pembelajaran 
Anda pada blog, dan ajak mahasiswa Anda untuk mengomentarinya. 

Tahapan Menulis suatu artikel
Untuk posting suatu artikel, langkah-langkahnya sangat mudah seperti berikut ini : 

1. Klik menu ' Write/Tulis '
2. Ketik  judul artikel pada kotak Title/Judul 
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Gambar 14. Isian Title/Judul Tulisan pada saat buat tulisan (Write a post)

3. dan masukkan posting pada kotak  Tulisan  
Tips : “Ada baiknya Anda sudah mempersiapkan konten posting (artikel) sebelum masuk dalam 
tahap ini, untuk hemat biaya koneksi internet Anda” 

Gambar 15.  Isian Tulisan untuk mengisi naskah
 

4. Kalau sudah selesai menulis pada kotak Tulisan, maka naskah Anda siap ditayangkan. Untuk 
menayangkan Pilih/Klik Status terbit menjadi TELAH TERBIT / PUBLISH, dan klik tombol 
TERBITKAN/PUBLISH. Lihat Gambar 16.
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Gambar 16. Tombol Publish/terbitkan dan Simpan/Save suatu tulisan

5. Editing/penyuntingan 
Di bagian atas tulisan terdapat beberapa  tool bar yang berfungsi untuk pengaturan tampilan. 
posting Anda, seperti Bold, Italics, Underline, Left Align, Center Align, More Tag, Bullets dan 
Numbering  Jika Anda biasa menggunakan MS Word , maka semua tool bar yang ada dalam 
halaman  posting artikel ini akan mudah digunakan.

6. Opsi :
Sebelum menayangkan, ada beberapa hal yang Anda harus pertimbangkan, yaitu, apakah artikel 
Anda akan dikelompokkan berdasarkan Category, dan Tag. Disamping itu, apakah artikel Anda, 
boleh dikomentari oleh pembaca atau tidak.,  dan apakah akan melindungi artikel ini dengan 
kata sandi.  Untuk itu, pilih dulu Opsi berikut ini sebelum menekan tombol Publish/Terbt.

1. Tag

Gambar 17. Tag suatu artikel
2. Caetgory
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Gambar 18. Isian Kategori suatu artikel

Untuk  menambahkan  nama  kategori,  tuliskan  nama  kategori  pada  isian  dan  klik  tombol 
Add/tambah, dan nama kategeri akan muncul, misal Rancob, dan berikan tAnda centang pada 
nama kategori sesuai kategori jenis artikel Anda. Lihat Gambar

3. Comment dan Ping

Gambar 19. Isian Komentar dan Ping

Apabila menghendaki pembaca dapat mengomentari artikel tulisan Anda, maka berikan tAnda 
centang pada Izinkan Komentar

4. Protect a document

Untuk melindungi  suatu  artikel,  tuliskan  suatu  kata  sandi  pada  Opsi  Lindungi  Tulisan ini 
dengan Kata Sandi, seperti pada Gambar 20
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Gambar 20. Isian untuk melindungi suatu artikel dengan kata sandi

Selesai  memberikan  perintah  Opsi,  terbitkan  artikel  Anda  dengan  cara  menekan  tombol 
Publish/Terbitkan. Lihat Gambar 16..

Lihat Hasil Penerbitan (Visit site)
Setelah menuliskan suatu artikel dan menerbitkan, maka artikel Anda sudah terbit di alamat blog Anda. 
Anda dapat melihatnya dengan cara :

1. Klik tombol View Site atau Kunjungi Situs, atau
2. Tulis alamat blog Anda pada URL browser Anda, misal  http://empouh.wordpress.com, atau 

http://www.unisri.ac.id/triwanto, atau http://iful.unisri.ac.id

KELOLA SUATU TULISAN

Mengelola suatu tulisan (Manage a post)
Apabila Anda ingin mengubah, menghapus atau menambah isi tulisan yang telah pernah dibuat, yaitu 
Anda  telah  menekan  tombol  Terbitkan/Publish (Gambar  15),  maka  Anda  harus  memilih  tombol 
Manage/Kelola,  lalu  klik  tombol  Post/Tulisan,  dan  pilih/klik   Judul  Suatu  Tulisan yang  akan 
dikelola.

Menu Manage/Kelola
Menu Kelola terdiri sub menu Tulisan/Post, Halaman/Page, dan Taut/Link. Menu ini digunakan untuk 
mengubah,  menghapus,  menambah  isi  tulisan,  atau  menyisipkan  suatu  gambar/video,   pada  suatu 
tulisan, halaman dan taut yang sudah ada pada blog Anda.
 

Gambar 21. Menu Kelola/manage dan sub menunya
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Menyisipkan Citra (Insert image)

Jika dalam tulisan Anda,  ingin disisipi suatu gambar/foto/ image,  maka Anda harus berada pada posisi 
tulisan itu, lalu ikuti langkah berikut ini :

1. pada bagian  ' Tambahkan media '  yang berada dibaris atas sejajar dengan ' Tulisan ', maka 
klik icon *   :

2. Klik Pilih berkas untuk diunggah/Choose , lalu cari nama file atau  pilih file image yang akan 
Anda masukkan dari folder di hardisk/flashdisk komputer,  klik Open.

3. Setelah itu, masukkan judul dan deskripsi/penjelan singkat  mengenai image, (tidak diisi juga 
tidak masalah)

4. Tentukan perataan (aligment) dan ukuran (size)
5. Klik Sisipkan kedalam 'Tulisan
6. Di bagian kanan pada  Status Terbit (Gambar 15), pilih/klik   Telah Terbit/Published
7. Klik tombol Simpan

Membuat suatu Halaman (Write a page)
Seperti halnya menulis atau membuat suatu tulisan (write a post), membuat suatu tampilan halaman, 
mempunyai cara yang sama dengan menulis suatu tulisan. Langkahnya sebagai berikut :

1. Klik Menulis
2. Klik Halaman
3. Selanjutnya sama dengan menulis suatu tulisan. 

Membuat Taut (Write a Link)
Membuat taut ini untuk menyajikan daftar alamat blog rekan atau web lain yang sering dikunjungi.
Langkahnya

1. Klik menu Tulis/Write
2. Klik taut/link
3. Tulis nama taut pada field Nama, misal UNISRI
4. Tulis alamat situs webnya pada field  Alamat web, misal http://www.unisri.ac.id
5. Tulis penjelasan singkat pada field Deskripsi
6. Klik tombol SIMPAN/SAVE
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Gambar 22 . Isian tambahkan Taut

KELOLA SUATU TAUT

Mengelola suatu taut
Taut/link yang sudah ada dapat dihapus, atau diatur ataupun diubah nama serta alamat webnya. 
Pengaturan ini disediakan pada menu Kelola taut. Dari menu ini dapat juga menambahkan taut 
baru, seperti halnya pada menu Membua Taut Baru (Write a Link).

Menghapus Taut
Apabila Anda ingin menghapus atau mengubah nama taut yang sudah ada, seperti pada Gambar 
23, maka  lakukan langkah sebagai berikut :

1. Klik atau beri tAnda centang pada taut yang bersangkutan
2. Klik tombol Hapus/Delete
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Gambar 23. Menghapus taut

Penataan/Setting Blog

Setelah  berhasil  membuat  posting  artikel  dengan  menyisipkan  gambar  di  dalamnya,  Ada 
kalanya Anda  kurang puas  dengan tampilan  dari  blog  tersebut  .  Anda  bisa  saja  mengubah 
tampilan blog dengan melakukan setting yang disediakan dalam halaman Administrator.

Gambar 24.  Tombol Penataan dan Pengguna (user)

Menu Penataan
Menu penataan terdiri dari sub menu umum, menulis, membaca, privasi dan sebagainya, 
seperti pada Gambar

Gambar 25. Menu dan sub menu Penataan
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Langkah Penataan Umum : Judul blog  dan slogan (tagline)
Langkah melakukan penataan umum adalah

1. Login ke wordpress dengan user name dan password Anda sebagai administrator
2. Pada bagian kanan Dashbord, klik Penataan/Setting
3. Klik Umum pada baris bawahnya 
4. Pada kotak Judul Blog,   isi dengan judul blog Anda, misal Konsultasi Penelitian
5. Pada Slogan/Tagline, isi dengan deskripsi blog Anda, misal “sekedar berbagi yang ku tahu dan 

ku mau”
6. Pada Language, pilih bahasa  Blog Anda, tersedia juga bahasa Indonesia
7. Masukkan alamat email Anda, misal ixul@unisri.ac.id
8. Pada Keanggotaan, terserah Anda, bisa ditAndai atau tidak 
9. Klik Simpan Perubahan pada bagian paling bawah

Perhatikan form isian penataan pada Gambar 26.

Gambar 26. Penataan Umum : judul blog dan Slogan (tagline)

20 << 26



Bikin Blog dengan Wordpress Saiful Bahri

Blog dicari oleh Google ...?

Agar blog Anda di kenali oleh mesin pencari Google, Yahoo dan MSN, Anda juga dapat melakukannya 
lewat setting dalam halaman administrator. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Masih di halaman Penataan 
2. klik sub menu Privasi (lihat Gambar 25)
3. Pada bagian Keterlihatan blog, pilih bagian yang paling atas “ Saya ingin blog saya terlihat 

bagi semua orang, termasuk mesin pencari (seperti Google, Sphere, Technorati) dan 
pengarsip”.

4. Klik Simpan Perubahan

DESAIN
Menu Design
Perancangan meliputi perancangan untuk tampilan tema atau template, widget, header dan 
bahkan untuk mengedit sintak CSS. Perhatikan Gambar 27.

Gambar 27. Menu dan Sub menu Desain

Memilih TemaTampilan Blog.
Bagi Anda yang sudah melakukan beberapa setting, langkah selanjutya yang perlu dilakukan 

adalah memilih tema atau template tampilan blog Anda . Template adalah desain halaman web atau 
blog beserta seluruh komponennya (misal : gambar, stylesheet, dan sebagainya) baik berupa file statis 
maupun file dinamis yang berupa program atau aplikasi yang berjalan sebagai aplikasi web.

Memilih template yang cantik sangatlah perlu , karena tampilan template yang menarik untuk 
dilihat maka akan membuat para pengunjung blog Anda menjadi betah berlama-lama, selain itu tentu 
saja isi blog menjadi salah satu yang sangat menarik pengunjung.

Langkah-langkah memilih template di  Wordpress 
1. Login seperti biasa, dengan memakai username dan password Administrator Anda
2. Klik “Desain” . Di sini Anda bisa melihat tempalate atau 'tema saat ini', sementara dibawahnya 

ada banyak pilihan tema yang disediakan oleh wordpress dengan cuma-cuma.
3. Untuk mengganti template blog yang sedang digunakan, caranya sangat mudah . Anda tinggal 

memilih template/tema yang ada di bagian Tema yang tesedia
4.  kemudian klik pada salah satu tema, misalnya Connection,
5. klik Aktif Connection di sudut kanan atas.
6. Jika Anda lihat, pada Tema saat ini telah berubah menjadi Connection
7. Untuk  melihat  hasil  perubahannya,  Anda  bisa  klik  tombol  Kunjungi  Situs yang  terletak 

diposisi  atas  yang bersebelahan dengan slogan.  Atau  tuliskan alamat  blog  Anda pada  URL 
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browser Anda (IE, Opera, Firefox)

Tips  :  “Untuk  blog  pada  domain  berbayar,  seperti  www.unisri.ac.id/triwanto,  mintalah  pada 
Administrator web di kantor Anda, untuk mengunggahkan (upload) berbagai macam tema yang Anda 
kehendaki. Atau mintalah account FTP (username dan password) untuk mengunggahkan sendiri tema 
yang Anda miliki”.

  
Mengganti Gambar Header

Setiaptema/template biasanya menyediakan fasilitas untuk merubah header atau bagian lain dari 
tema yang Anda pilih .  Misalnya pada tema  Connection seperti yang sudah kita pilih sebelumnya, 
menyediakan fasilitas untuk mengganti gambar header dengan gambar-gambar yang sesuai dengan isi 
blog Anda. 
Caranya mengganti Warna Teks adalah sebagai berikut : 

1. Pada menu Desain, klik Gambar Tajuk Tersesuai 
2. Klik tombol  warna teks,  dan pilih/klik warna yang dikehendaki
3. Klik Simpan perubahan,  jika perubahan sudah Anda lakukan .
4. Anda bisa mengganti gambar header dengan mengupload ganbar Anda sendiri dengan ukuran 

yang sesuai . Caranya : klik Browse,  pilih file image, klik Unggah
Tips “ Desain dulu gambar header Anda dengan Photoshop atau Flash sesuai ukuran”

Widget
Widget  dalam Wordpress  sangat  berguna untuk  menampilkan  fungsi-fungsi  tambahan  pada 

halaman blog Anda agar menjadi lebih lengkap .Widget terdiri dari komponen-komponen yang menjadi 
pelengkap interface sebuah blog. Contoh komponen widget antara lain : calender, arsip, tulisan terakhir, 
kategori , dan sebagainya . 

Komponen widget bisa ditampilkan di semua sidebar pada halaman blog . Jika tema blog Anda 
memiliki 3 side bar maka ketiganya pun dapat didisi dengan widget yang berbeda .

Cara menambahkan komponen widget kedalam blog :
1. Login dengan username Anda sebagai Administator
2. Masuk ke menu Desain,
3. Klik Widget
4. Di sebelah kanan pilih sidebar yang akan Anda pasang widget,  klik Tampilkan
5. Jika  Anda  akan  menambahkan  Kalender,  klik  Tambah disebelah  kanan  komponen  widget 

Kalender 
6. Widget Kalender akan berada di sisi kanan
7. Klik Sunting/Edit, masukkan judul,  misalnya Kalender, 
8. klik   Simpan perubahan  

Demikian pula jika Anda ingin menambahkan komponen lain seperti  :  Arsip (arsip artikel), 
kategori,  komentar  terakhir  (recent  comment)  dan  lain  sebaginya,  caranya  sama  seperti  ketika 
memanbahkan widget kalender .

Sampai di sini, Anda sudah dapat memiliki dasar-dasar kemampuan membuat saebuah blog dan 
mampu mengubah tampilannya sesuai dengan keinginan Anda . Selanjutnya tinggal Anda sendiri untuk 
sering-sering  mencoba  sendiri  mengubah  tampilan  blog,  dan  yang  tepenting  adalah  mengisi  blog 
dengan konten yang dapat menarik banyak pengunjung internet  (by empouh, 2008)
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TIPS Hindari Hacking pada Blog Wordpress 

Tidak jarang seorang webmaster atau blogger merasa khawatir di hack , apalagi dengan semakin 

populer sebuah website , akan semakin sering terekspos dan mendapat ancaman hack . Untuk 

menghindari bahaya tersebut , berikut ini adalah beberapa tips guna mengamankan installasi Wordpress 

Anda dari serangan hack .

Amankan Database

Saran pertama yang kami anjurkan adalah amankan database website Anda . Caranya , buat 

backup database , dan sering-seringlah melakukan backup data . Anda dapat melakukannya melalui 

phpMyAdmin dalam account hosting atau menggunakan plugins , seperti WP-Database Backup (http://

wordpress.org/extend/plugins/wp-db-backup/)  .  Plugins  ini  melakukan  tugas  backup  menjadi  lebih 

mudah . Anda hanya perlu login ke admin panel Wordpress , lalu klik beberapa link . Plugins ini patut 

dimiliki oleh setiap blogger ! . 

Scan Wordpress 

Setelah  memiliki  plugins  yang  melindungi  database  website  ,  langkah  selanjutnya  adalah 

menscan untuk memastikan pada installasi Wordpress tidak dijumpai adanya celah pada keamanan . 

Tugas  ini  dapat  dilakukan  juga  dengan  menggunakan  plugin  yang  disebut  WP  Security  Scan 

(http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/)  .  Dengan  plugin  ini,  Anda  dapat 

mengidentifikasi  celah-celah  keamanan  jika  dijumpai  pada  blog,  selain  itu  akan  diberitahu  cara 

memperbaikinya .

Plugin WP Security Scan juga akan menawarkan untuk penggantian  nama tables  prefixes  , 

menguji  kekuatan  passsword  ,  menghapus  account  admin  dan  memferifikasi  directory  blog  agar 

memiliki keamanan yang baik . 

Tangkal Penyusup

Penyusup  dalam pengertian  ini  adalah  kombinasi  dari  huruf  ,  angka  dan  sebagainya  yang 

berusaha untuk menemukan password Anda . Bahkan script Phyton bisa dipakai untuk menemukan 
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password blog Wordpress Anda .

Akan sangat mudah bagi penyusup menemukan password bila Anda menggunakan nama blog 

atau kata yang mudah ditebak . Oleh karena itu , usahakan menggunakan password yang benar-benar 

kuat , menggunakan kombinasi huruf kecil , huruf besar , angka serta karakter khusus . Andapun dapat 

memanfaatkan generetor password dalam WP Security Scan untukl membuat password yang kuat .

Meskipun  menggunakan  password  yang  kuat  adalah  trik  yang  baik  ,  cara  lain  yang  akan 

memberikan perlindungan efisien bagi blog Anda , yaitu dengan menambah Apache login form ke wp-

admin directory .  Ask Apache  (  WP Security  Scan  )  plugin  berguna untuk  melindungi  wp-admin 

directory  yang  keamannya  setara  dengan  authentication  server  level  (  hypasswd)  .  Plugin  ini 

memungkinkan Anda men-disable hotlinking , atau mencegah akses langsung ke directory wp-content 

dan wp-includes.

Cermati plugins

Tidak semua plugins  bagus,  ada  diantaranya  yang merupakanvmata-mata  untuk mengetahui 

celah  keamanan  yang  terdapat  dalam  blog  Anda  .  Karena  alasan  ini  ,  ada  perlunya  untuk 

menyembunyikan konten directory/wp-conten/plugins . Caranya adalah dengan membuat sebuah file 

kosong yang diberi nama index.html, kemudian diupload ke directory wp-content/plugins . 

Sembunyikan versi Wordpress 

Jika  terdapat  satu  lubang keamanan dalam versi  WP tertentu  ,  seorang hacker  hanya  perlu 

menampilkan source code dari blog Anda pada browser dan melihat apakah versi yang Anda pakai 

berhubungan dengan yang bisa ditembus : Dengan meninggalkan versi meta , besar kemingkinan blog 

Anda bisa disusupi . Untuk mencegahnya , hapuslah baris dalam header php pada theme yang Anda 

gunakan . Hal serupa , juga ada plugin yang memungkinkan Anda  untuk mengelabui tentang versi 

Wordpress yang Anda pakai .

Sumber bacaan  Komputek, 2008
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TIPS Mempopulerkan Blog 

Bagi seorang pemula, jangan berharap blog yang dibuat langsung mendapat banyak kunjungan 

dan trafiknya tinggi , butuh waktu tidak sedikit agar blog dikenal dan mendapat respon blogger lain . 

Tetapi bila usaha Anda keras dan menggunakan trik-trik yang jitu maka respon blogger lain terhadap 

blog Anda bisa meningkat dengan pesat . Bagaimana caranya ? Di bawah ini adalah tips trik yang dapat 

Anda lakukan .

1 . Ulet dan Sabar 
Sebenarnya  ini  sebuah tips  ,  walaupun demikian  sebuah kesabaran  adalah  sifat  yang harus 

dimiliki oleh setiap blogger . Hanya segelintir blog saja yang baru dibuat dan langsung mendapatkan 

peningkatan  trafik  yang  signifikan  pada  bulan-bulan  pertama  .  Begitu  pengguna  internet 

memperhatikan link dan membaca blog Anda , maka jika konten dari blog Anda benar-benar bagus 

pastikan selanjutnya akan dijadikan sebagai source oleh pembaca .

Biasanya  6  bulan  pertama  merupakan  saat-saat  yang  diperlukan  guna  meningkatkan  pengalaman 

blogging Anda dan mencari cara terbaik untuk menulis konten yang bagus . Sebab , meskipun Anda 

cukup pintar dalam memilih topik-topik tertentu untuk blog Anda , tetapi jika tulisan Anda kurang 

bagus maka pembaca pun akan enggan untuk kembali mengunjungi Anda . Oleh karena itu ,  terus 

menerus pertajam keahlian menulis Anda .

2 . Berikan sesuatu yang gratis 
Cara  yang  juga  baik  dalam  usaha  membuat  blog  Anda  banyak  dikunjungi  adalah  dengan 

memberikan sesuatu secara gratis . Sesuatu disini bisa berupa freeware, e-book , file MP3, Wordpress 

Theme  dan  sebagainya  .  Jika  sesuatu  yang  Anda  berikan  secara  gratis  ini  selalu  diupdate  ,  bisa 

dipastikan pembaca akan selalu mengunjungi blog Anda .

3 . Menulis di blog popular 
Jika  tak  ada  pengunjung  yang  mendatangi  blog  Anda  ,  mengapa  tidak  Anda  saja  yang 

mendatangi blog Anda , mengapa tidak Anda saja yang mendatangi mereka ? Caranya , tulislah sebuah 
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artikel menarik di blog lain (weblog) yang sudah terkenal , tetapi dengan syarat artikel tersebut belum 

pernah dipublikasikan di blog lain .  Cara ini  sangat menguntungkan dua belah pihak pemilik blog 

mendapatkan tambahan konten , sementara Anda lebih dikenal dan pada akhirnya akan mendapatkan 

beberapa link yang terhubung ke blog Anda . 

Bila menurut Anda cara ini akan membuang-buang waktu dan energi saja , tetapi coba pikirkan 

tambahan pengunjung yang akan dapatkan dan mendatangi blog Anda , sehingga jerih payah Anda 

tidak menjadi sia-sia .

4 . Kumpulkan Artikel 
Tips lain yang bagus untuk mempopulerkan blog adalah dengan mengumpulkan artikel-artikel 

yang paling banyak dibaca pengunjung , biasanya berdasarkan jumlah komentar yang paling banyak . 

Memang , Anda dituntut untuk selalu bisa menghasilkan artikel yang bagus sehingga menarik minat 

blogger lain untuk membacanya .

Terkadang,  kita  menulis  artikel  yang  kita  pikir  akan  mendatangkan  banyak  pengunjung  ,  tapi 

kenyataanya tidak . Dalam hal ini , betapa penting mempromosikan artikel yang sudah dipublikasikan .

5 . Promosi artikel 
Saran yang sering dilontarkan terhadap para blogger pemula adalah untuk selalu meninggalkan 

komentar pada blog lain agar meningkatkan trafik blog sendiri .  Meskipun bila anjuran ini bagus , 

tetapi jika Anda hanya meninggalkan komentar yang kurang berbobot , seperti : Pertamax.... , artikel 

yang bagus...  dan sebagainya,  jangan berharap blog Anda akan mendapat kunjungan hanya karena 

Anda meninggalkan link alamat blog Anda di bawah komentar tadi .

Cara promosi artikel yang lebih tepat adalah sebagai berikut . Misalnya , Anda telah menulis 

sebuah artikel yang mengulas tentang daftar 100 Wordpress theme . Setelah Anda mempublikasikan 

artikel tersebut di blog Anda , kemudian searching di Google menggunakan keyword Daftar Wordpress 

Theme,  kunjungi  masing-masing  blok  yang  ada  dalam  daftar  pencarian  google  (usahakan  blog 

terkenal)  ,  kemudian tinggalkan komentar  Anda dengan mencantumkan link artikel  di  blog Anda . 

Komentar yang Anda berikan ada baiknya seperti ini : Terima kasih untuk daftar yang lengkap . Jika 

ada yang tertarik , saya juga menulis Daftar 100 Wordpress theme yang paling saya suka di blog saya . 

Cara ini bisa menambah trafik pengunjung blog Anda .

 Sumber bacaan  Komputek, 2008
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