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Intro 

Ebook ini adalah panduan bagi administrator pemula yang ingin mengelola website 

sendiri. Berbeda dengan yang lainnya seperti Joomla atau Mambo, wordpress lebih 

mendekati blog. Namun justru disinilah kekuatannya sebagai media public relation 

untuk bisnis anda. 

 

Bab 1 Administrasi Dasar Wordpress 

Inilah bentuk dasar (default) dari template standart dan admin untuk wordpress. 

 
Hello World ! 

Kata-kata ini kelak akan menjadi familiar bagi anda saat pertama kali membuka 

web baru (pasca instalasi). 

 

 
 

Gambar diatas adalah bentuk standart halaman admin. Halaman tersebut bisa kita 

tambahai dengan berbagai feature-feature tambahan sesuai dengan kebutuhan web 

kita. Ini yang kita namakan Plugin (akan dibahas kemudian). 
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Saat kita click (View Site >>) maka akan muncul display template (halaman web) 

standart seperti diatas. Jelek bukan ??? Nggak usah diperdebatkan…khan masih 

standart. Anda bisa merubah design template sesuka hati anda. Ada beberapa 

banyak web yang menyediakan template gratis sampai yang berbayar. Diantaranya 

www.templatecamp.com , www.templatemonster.com danmasih banyak 

lagi…tinggal Tanya mbah Google..beres. 

 

Blogroll 

Blogroll adalah sekumpulan/koleksi link dalam web site kita. Ini berfungsi untuk 

menjalin network. Bagi anda yang mempunyai core bisnis dibidang fashion, 

pasanglah sebanyak-banyaknya link yang berhubungan dengan content website 

anda…jangan pasang macem-macem. Misal : web anda menjual produk baju 

penganten, tidak perlu di link dengan web yang menjual pulsa atau peralatan 

otomotif. Bisa jadi akan mengaburkan konsentrasi bisnis anda. Jalinlah link dengan 

core bisnis yang saling mendukung…dan jangan sekali-sekali juag memasang link 

bisnis pesaing kita..bisa tenggelam. Berikut adalah tampilan blogroll page 

 
Manage Blogroll – berfungsi untuk mengatur kategori link yang akan ditampilkan di 

web anda 

Add Link – berfungsi untuk menambah link ke website 

Import Link – Berfungsi meng-import link dari web lain. 
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Categories – Jenis-jenis kategoi link. Misal : web anda merupakan usaha dibidang 

web design (seperti www.kiosIT.com). Nah..jenis kategori link yang dicreate 

diantaranya misalnya : internet forum, business forum, member area, download, 

dan sebagainya.  

 

Permalink Structure 

Kepanjangan dari permanent link. Setiap posting atau halaman web atau blog 

tentunya mempunyai identitas atau inisial yang berbeda. 

 
Ilustrasi diatas menunjukan bahwa alamat atau inisial sebuah artikel. Tapi 

tampaknya kurang sedap dipandang ? Mengapa ? Pembaca tidak akan tahu apakah 

judul dari artikel itu atau…link apakah itu ? dokumen, gambar atau lainnya. Untuk 

lebih mempermudah, maka ada yang perlu dirubah  

 
Kemudian update datanya :  

 
Artinya dengan memilih pilihan seperti gambar diatas maka setiap posting atau 

gambar akan tampak seperti  

 
Sehingga baik search engine atau pembaca akan mengerti dengan mudah. 
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Bab 2. Instalasi Themes baru 

 Untuk mencari themes yang sesuai ada banyak di internet…mulai dari yang 

gratisan ( www.templatecamp.com ) atau yang eksklusif / mahal seperti di 

www.templatemonster.com atau lebih banyak pilihan bisa Tanya ke mbah Google. 

Themes/Template umumnya dalam bentuk ZIP file pada saat kita download dari 

Internet. Bila anda memesan web melalui www.kiosIT.com, kami akan menginstall 

plugins One Click Install di admin page anda. Sehingga anda dengan mudah bisa 

langsung memakainya. 

One Click Install 

Pada menu dashboard anda menjumpai one click install. Click menu tersebut. 

 
 

Setelah itu ada 2 pilihan melalui menu dropdown, yaitu anda ingin menginstall 

plugin atau themes….sangat-sangat powerfull hanya dengan satu sentuhan. 

Bila ingin mengintall themes…ada 2 pilihan lagi…yaitu file berada di komputer local 

atau remote ??? terserah pilihan anda 

 
…click Browse… Dan tekan GO… 
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Tunggu beberapa saat sampai muncul pesan bahwa instalasi anda berhasil. 

Kemudian lhat tampilannya secara real (bukan screeshot)…sesuaikan dengan 

karakter web anda. 

Bab 3. Instalasi Plugin 

Salah satu dari keunggulan wordpress adalah adanya Plugins dengan macam dan 

fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan website…dan GRATISSSS 

Kita dapat menambah atau me-deactivate plugins tanpa harus mengerti bahasa 

Pemrogramman. Ini cocok buat anda tidak mempunyai basic programmer tapi 

terjun di web sebagai marketing online atau administrator. 

Instalasi plugin sama seperti instalasi themes…memakai fasilitas One click Install. 

Bila pemesanan web tersebut melalui www.kiosIT.com maka plugins Oneclick 

Install akan otomatis sudah terpasang…anda tinggal menambahi yang lain sesuai 

kebutuhan. 

Namun disini saya akan membahas beberapa plugins penting diantaranya : 

1. One Click Install Plugins 

Plugins ini sangat powerfull dan membantu sekali dalam proses pengembangan 

content selanjutnya. Kita bisa menambahi themes dan plugins lainnya hanya 

dengan 1 sentuhan.  

2. Backup Plugins 

Plugins ini berfungsi untuk membackup semua data dan content anda yang di 

web. Bilamana suatu saat terjadi gangguan seperti serangan hacker, server 

down, atau bencana alam yang menyebabkan server anda rusak…maka data 

anda terselamatkan. Link  

3. All in One SEO Pack 

Berfungsi untuk mendongkrak rangking anda di search engine dan mengoptimasi 

halaman web anda sehingga mudah dikenali search engine. 

Plugins utama bisa anda lihat di http://templatecamp.com/plugins/ 

 

Untuk lebih mempelajari plugins klik : http://wordpress.org/extend/plugins/ 
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Bab 4. Membuat isi Website 

Setelah mencoba mengganti theme, menambah dan mengaktifkan plugins…saatnya 

anda mengisi website anda. Disini saya tidak akan mengajari anda apa yang akan 

anda tulis…tapi hanya memberitahu beberapa hal yang nantinya berhubungan 

dengan tulis-menulis isi website. 

Diantaranya : 

 

 
 

Ini nantinya akan anda jumpai…setiap waktu menulis posting baru atau halaman 

baru untuk web anda. Disitu tertulis Allow comments dan Allow pings. Bila anda 

tidak menginginkan komentar atau pelacakan dari pembaca website anda…maka 

biarkan kosong. Bila “IYA”..beri tanda contheng. Maksudnya adalah saat pembaca 

membaca tulisan anda…dibawah postingan pasti ada semacam form komentar…dan 

pembaca akan mengisi komentarnya kepada anda serta identitasnya (email atau 

websitenya). Bila anda ingin memberi komentar balik…bisa dibaris setelah pembaca 

atau langsung mengirim email atau mampir di websitenya. Strategi yang lumayan 

buat mendongkrak brand anda…tapi selanjutnya terserah anda. 

Widget 

Semacam paket fungsi pada web misalnya anda ingin menampilkan counter 

pengunjung, script untuk affiliate, calender, recent post, blogroll dan lain-lain. 

Semua penjelasan sudah ada dimenunya masing…anda hanya tinggal nyoba-

nyoba…mana yang pas dengan karakter web anda. Jangan takut salah… 
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Disinlah nantinya anda akan meletakkan menu widget…hanya dengan tekan ADD 

 
 

 

Hasilnya akan tampak seperti ini…dan in bisa diedit agar pas. 

 
 

Bab 5. Sentuhan Terakhir buat Pemula 

Karena ebook ini masih bersifat untuk pemula…maka pesan saya jangan pernah 

menyerah untuk mencoba…LEBIH MENCOBA DAN GAGAL DARIPADA GAGAL 

MENCOBA 

Ada banyak yang kita gali dari perkembangan Internet saat ini…Intinya focus pada 

peluang.  
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