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* Anda BOLEH menyebarkan ebook ini 

GRATIS dengan Cara & metode apapun 

asal tidak melanggar aturan yg ada,  

 

* Dilarang merubah / menyalin Isi ebook Ini 

tanpa ijin tertulis dari Penulis. 

 

 

Terima Kasih, 

 

Asnawi, ST. 

Penulis 
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Sepatah Kata dari Penulis 

 

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. dan Salam Kasih bagi kita semua… 

 

Alhamdulillah, atas berkat Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga akhirnya saya bisa 

menunaikan janji saya untuk menyelesaikan pembuatan tutorial ini. Begitu banyak 

hambatan yang senantiasa menghalangi saya, namun dengan tekad dan semangat yang 

kuat untuk memberikan yang terbaik kepada para list saya, sehingga hari ini e-book 

ini bisa sampai ke tangan anda para pembaca sekalian. 

 

Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga 

kepada kedua orang tua saya, H. M. Amin Latif dan Hj. St. Mas’ati, yang tak pernah 

berhenti mencurahkan kasih sayang dan mendoakan kebaikan kepada anaknya ini. 

Semoga mereka dipanjangkan umurnya dan selalu dalam lindungan serta kasih sayang-

Nya. Amin. 

 

Terima kasih tak terhingga pula saya haturkan kepada para guru saya, baik di dunia 

nyata maupun di dunia maya, yang telah banyak membantu saya dalam memahami 

berbagai hal dan menambah pengetahuan saya hingga saat ini.  

 

Yang tak kalah pentingnya, ijinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

anda para pembaca sekalian atas kesediaan anda mendownload dan membaca e-book 

tutorial yang saya beri judul “Tutorial Bikin Blog Gratis” ini. E-book ini tidak ada 

artinya sama sekali tanpa anda.  

 

E-book ini adalah kelanjutan dari e-book saya sebelumnya “Tutorial Bikin Web 

Gratis”. Bila anda belum memiliki e-book tersebut, silahkan download gratis di 

www.BikinWebGratis.co.cc, soalnya banyak materi dalam e-book ini yang 

berhubungan erat dengan materi yang ada dalam e-book tersebut. Saya khawatir anda 

tidak akan memahami sebagian materi inti di e-book ini apabila anda belum membaca 

e-book tutorial bikin website tersebut. 

 

Akhirnya, semoga e-book ini bermanfaat bagi anda para pembaca sekalian, terutama 

buat diri pribadi penulis sendiri. 

 

Makassar, 17 Juni 2009 (Revisi 25 Januari 2010) 

 

Penulis, 

 

Asnawi, ST. 

 

Contact: 

SMS : 081.5241.64371 

e-mail : asnawist@gmail.com 

blog : www.asnawi.com 

situs : www.KhususPemula.com, www.AyoLihat.info   
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KATA PENGANTAR 

 

Salah satu layanan yang kini semakin populer bagi para pengguna internet adalah apa 

yang disebut dengan BLOG. Pada awal kemunculannya, blog digunakan layaknya 

membuat buku harian (diary) tetapi secara online, yang bisa dilihat dan dibaca oleh 

siapa saja. Dan seiring dengan bertambahnya waktu, blog kini sudah semakin banyak 

digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk website pribadi, website penjualan, 

situs iklan baris, web reseller, dsb. 

 

Daya tarik blog terletak pada kemudahan penggunaan, tampilan yang memukau, dan 

kelengkapan fasilitas yang tersedia di dalam layanan blog. Secara instant, anda bisa 

mempublikasikan sekumpulan informasi dalam sebuah blog yang disajikan secara 

professional seolah-olah dibuat oleh seorang web desainer yang ahli. 

 

Sifat blog yang serba instan, serba cepat, interaktif, menarik, dan mudah 

diperbaharui (update) ini seiring dengan dinamika para pengguna internet yang selalu 

menginginkan kecepatan dan kemudahan tanpa mengurangi keindahan. 

 

Blog mampu menjadi media interaksi, ajang aktualisasi diri, showroom untuk 

memajang produk, atau apa pun sesuai dengan daya kreasi para penggunanya yang 

biasa disebut blogger. Di samping itu, blog juga bisa dianggap mengandung nilai seni. 

Tentunya untuk mencapai sebuah blog yang berseni, unik, menarik, dan berkarakter 

dibutuhkan suatu kejelian dan ketekunan dalam mengelolanya. 

 

Salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk membuat sebuah blog adalah 

WordPress yang dapat menggabungkan sisi efisiensi dan nilai estetika pada sebuah 

blog. Saat ini situs/blog yang menggunakan mesin Wordpress juga terbukti mampu 

bertarung untuk memperebutkan posisi 10 besar di mesin pencari seperti Google.com.  

 

Wordpress sendiri menyediakan 2 (dua) jenis layanan blog kepada para pengguna 

internet. Untuk anda yang mencari yang instant, anda bisa langsung mendaftar di 

www.wordpress.com dan anda akan mendapatkan sebuah atau beberapa blog dengan 

nama default (standar) www.namablogpilihananda.wordpress.com. Sayangnya, 

pengguna wordpress.com tidak dapat mengubah template standar yang telah 

disediakan.   

 

Bagi mereka yang ingin mendapatkan fasilitas yang lebih, biasanya menyewa web 

hosting dan beli domain lalu meng-install aplikasi wordpress di web server yang 

disewa tersebut. Untuk mendapatkan versi terbaru dari wordpress bisa didownload 

gratis di www.wordpress.org.  

 

Nah, banyak orang yang ingin memiliki situs berbasis wordpress tapi tidak ingin atau 

belum mau keluar biaya untuk membeli domain dan sewa hosting, solusinya adalah 

menggunakan domain dan web hosting gratisan seperti yang akan saya uraikan dalam 

ebook ini. 

 

Di dalam ebook ini saya akan jelaskan bagaimana cara meng-install aplikasi wordpress 

di webserver anda, bagaimana mengelola dan mendandani blog sehingga tampil lebih 

professional sesuai dengan karakter anda. Jika anda sudah mahir membuat blog/situs 
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menggunakan wordpress, maka anda sudah bisa mencoba membeli domain dan hosting 

berbayar agar blog/situs anda tampil lebih professional.  

 

Cara install dan mengelola blog di web server gratisan hampir sama dengan di web 

server berbayar, yang penting anda kuasai dasar-dasarnya seperti yang saya uraikan 

dalam ebook ini. 

 

Melalui e-book ini saya akan berusaha membimbing anda bagaimana membuat 

blog/situs gratis berbasis wordpress dengan studi kasus blog/situs saya sendiri, yakni 

www.bikinbloggratis.co.cc. Dengan pengetahuan yang anda dapatkan di sini maka 

anda tidak perlu beli domain, sewa hosting, dan membayar web desainer untuk 

membuatkan blog/situs untuk anda.  

 

Di e-book ini, saya hanya menjelaskan langkah demi langkah membuat blog seperti 

blog saya www.bikinbloggratis.co.cc tersebut. Anda bias buat dan kembangkan sendiri 

nantinya. Saya yakin dengan tutorial ini, anda bisa praktek dan membuat blog yang 

lebih baik dari blog sederhana yang saya buat tersebut. 

 

Saya berusaha semaksimal mungkin agar anda dapat dengan mudah memahami dan 

mempraktekkan langsung apa yang saya tulis di sini. Saya lengkapi langkah demi 

langkah dengan screenshot gambar. Agar lebih memudahkan anda mengikuti panduan 

ini, maka saya sarankan anda mencetak (print) halaman-halaman yang anda anggap 

penting dalam ebook ini.  

 

Namun, bila anda tetap menemui kesulitan dalam mengaplikasikan tutorial ini, maka 

jangan ragu silahkan kirim pertanyaan anda ke e-mail saya, sedapat mungkin akan 

saya jawab sesuai kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. 

 

Akhirnya, selamat membaca, belajar dan praktek … 
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MEMBANGUN BLOG BERBASIS CMS WORDPRESS 

 

Contoh Kasus : www.BikinBlogGratis.co.cc 

 

 

 

Tutorial ini sangat cocok untuk para pemula yang ingin memiliki blog/situs dan 

sebagai bahan latihan sebelum memiliki blog/situs professional yang berbayar. 

 

Anda juga akan mendapatkan materi bagaimana me-monetize blog anda  

agar bisa menghasilkan uang untuk anda.   
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Nah… Sebelum kita mulai belajar… saya ingin pastikan dulu bahwa anda sudah 

mendapatkan dan mengetahui materi berikut: 

1. Cara mendapatkan webhosting gratis di www.freehostia.com   

2. Cara mendapatkan domain gratis di www.co.cc/?id=147917 (affiliate sy )   

3. Cara mengupload file ke web server freehostia 

4. Cara membuat direktori baru di web server 

 

Materi ini sudah saya bahas secara mendetail di e-book saya lainnya, yaitu e-book 

“Tutorial Bikin Web Gratis”. Jika anda belum mendapatkan dan mempelajari e-book 

tutorial tersebut, silahkan anda download gratis di www.BikinWebGratis.co.cc.  

 

Perlu saya sampaikan bahwa pembuatan blog gratis ini masih menggunakan nama 

domain gratisan dan webhosting gratisan seperti yang dibahas di e-book tersebut, 

sehingga saya tidak perlu menjelaskan ulang di e-book tutorial ini. 

 

Bagi anda yang sudah membaca e-book “Tutorial Bikin Web Gratis” tersebut, 

silahkan lanjutkan ke materi inti tentang cara membuat blog gratis ini. Berikut adalah 

langkah-langkah utama dalam pembuatan blog gratis : 

 

A. Memilih Nama Domain 

 

Silahkan daftarkan dulu nama domain baru di www.co.cc/?id=147917 sesuai 

dengan nama blog yang anda inginkan. Jika anda sudah mendaftar sebelumnya, 

maka anda cukup login dan klik menu “Getting A New Domain”. Seperti yang 

sudah saya bahas sebelumnya bahwa 1 account (1 alamat e-mail yang didaftarkan) 

di www.co.cc/?id=147917 bisa mengklaim 2 domain gratis. Atau anda boleh 

mendaftar ulang menggunakan alamat e-mail anda yang lain. 

 

Jangan lupa untuk langsung men-setting “DNS” domain “co.cc” anda dengan 

memasukkan DNS webhosting Freehostia.com, yaitu “dns1.freehostia.com” dan 

“dns2.freehostia.com”. 

 

B. Menambahkan Domain ke Hosting (Add-on Domain)  

 

Daftarkan dan hubungkan domain anda dengan webhosting freehostia yang 

digunakan dengan cara : 

 

- Login ke member area www.freehostia.com, lalu klik link “Hosted Domain” di 

vista control panel freehostia anda.  

 

 

Ketik nama domain yang 

ingin anda masukkan di 

server freehostia anda 
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- Ketik nama domain yang ingin anda tambahkan pada kotak isian yang tersedia 

(misalnya saya ingin menambahkan domain bikinbloggratis.co.cc) lalu klik 

tombol “Add Domain”. 

 

 

 

- Satu account FreeHostia bisa dimasukkan sampai 5 domain. 

 

C. Meng-Install Script WordPress 

 

Setelah menambahkan domain, langkah selanjutnya adalah menginstall script 

wordpress dengan cara sebagai berikut: 

 

- Klik menu “Web Tools” lalu pilih sub menu “Elefante Free Scripts”. 

 

 

 

- Selanjutnya akan terbuka halaman kumpulan script yang bisa anda install di 

web anda, salah satunya adalah script blog wordpress. 
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- Klik link “WordPress” seperti yang saya lingkari merah di atas. 

 

 

 

- Klik link “Install WordPress 2.8.1” untuk mulai menginstall blog wordpress di 

domain anda. 
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- Buat database dengan mengklik link “CREATE DATABASE” maka akan terbuka 

halaman atau tab baru seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

- Klik tombol “Add SQL Database” untuk membuat database SQL anda, maka 

akan terbentuk database baru seperti pada gambar berikut: 
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- Selanjutnya anda kembali ke halaman instalasi script dan klik link “HERE” 

untuk merefresh halaman, maka database yang sudah dibuat otomatis muncul 

seperti pada gambar berikut : 

 

 

 

- Masukkan password anda sebagai admin di kotak isian Admin Password dan 

masukkan ulang password tersebut di kotak isian Confirm Admin Password. 

Anda bisa mengganti nama “admin” dengan nama anda sebagai admin user. 

Nama dan password ini akan digunakan untuk login ke WP-Admin blog anda 

nantinya.  

 

Oh ya, jangan lupa menghapus tulisan “wordpress” pada bagian “path” agar 

script terinstall di domain anda (symbol “/” jangan dihapus ya). Kalau tulisan 

wordpress tidak dihapus maka alamat blog anda nantinya akan menjadi 

http://www.namadomain.co.cc/wordpress. Jangan lupa juga mengganti judul 

blog anda di kotak isian “Weblog Title” (tapi ini bisa juga nanti dimasukkan di 

dashboard wp-admin blog anda, jadi bisa diabaikan dulu). 

  

- Selanjutnya klik tombol “STEP 3 : Install” untuk mulai menginstall blog anda. 

Jika tidak ada masalah maka seharusnya anda akan mendapatkan tampilan 

seperti pada gambar berikut : 
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Jika sudah muncul halaman tersebut, berarti selamat… anda sudah berhasil 

menginstall script blog Wordpress di hosting anda. Langkah selanjutnya adalah 

login ke admin area wordpress anda dengan mengklik link “Admin URL” atau 

mengetikkan http://namabloganda.co.cc/wp-login.php, jangan lupa untuk 

mencatat username dan password yang akan anda gunakan setiap kali ingin login 

ke dashboard wp anda. 

 

Anda bisa login melalui link : 

http://namabloganda.co.cc/wp-login.php atau 

http://namabloganda.co.cc/wp-admin  

 

Lalu akan muncul form login wp-admin seperti tampak pada gambar berikut: 

 

 

 

Masukkan username (admin) dan password anda yang dibuat saat pendaftaran ke 

kotak isian yang tersedia lalu klik tombol “Log In”. Maka anda akan dibawa masuk 

ke bagian admin area (dashboard) blog anda, tempat anda mengatur segala hal 

yang berhubungan dengan pengaturan dan pengendalian blog anda. Anda akan 

menemukan tampilan dashboard blog anda seperti berikut ini: 
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Ini adalah tampilan standar admin area untuk blog wordpress versi 2.8.2, jika 

anda mendapatkan tampilan berbeda berarti anda mendapatkan tampilan versi 

lain, mungkin versi yang lebih tinggi (terbaru). Jika mengalami hal demikian, tidak 

perlu khawatir karena pada dasarnya hanya tampilannya saja yang mungkin 

berbeda, fungsi-fungsi untuk mengelola blognya tidak akan jauh berbeda. 

 

Untuk melihat hasil blog anda yang masih setengah jadi (blog mentah), silahkan 

klik link “Visit site” di atas tulisan “Dashboard” atau buka window baru di browser 

anda lalu ketik alamat blog anda. Contoh blog yang saya buat tampak seperti pada 

gambar berikut: 
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Ini adalah tampilan tema standar dari blog wordpress, tugas anda selanjutnya 

adalah mengisi content dengan artikel serta mengubah tampilan sesuai keinginan 

anda, dan jangan lupa me-monetize untuk mengisi pundi-pundi keuangan anda .  

 

Yang pasti, sampai tahap ini anda sudah harus berbangga, karena blog/situs anda 

sudah eksis di dunia maya dan bisa diakses dari seluruh dunia…  

 

D. Mengelola Blog WordPress 

 

Pembahasan cara mengelola blog wordpress sangat luas sehingga dalam e-book ini 

saya hanya membahas dasar-dasarnya saja seperti yang saya lakukan pada blog 

saya www.BikinBlogGratis.co.cc. Saya sangat menyarankan anda untuk mencari 

literatur, artikel atau buku lain yang membahas lebih detail tentang cara 

mengelola blog wordpress ini. 

 

Berikut ini adalah daftar menu yang disediakan wordpress di admin blog area 

untuk mengelola blog/situs anda: 

 

 

 

Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah tampilan 

blog agar tampil lebih professional, dan cara mengisi content pada blog tersebut 

menggunakan menu editing yang telah tersedia. Urutan langkah demi langkah ini 

tidak mengikat, anda boleh memulai dari langkah mana saja. Saya hanya menulis 

apa adanya saja sesuai langkah-langkah yang saya lakukan. 

 

1. Mengedit Setting (Pengaturan) Blog 

 

Klik menu “Settings” untuk mengedit berbagai macam pengaturan blog anda, 

akan terbuka sub menu sebagai berikut: 

- General 

- Writing 

- Reading 

- Discussion 

- Media 

- Privacy 

- Permalinks 

- Miscellaneous 
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Pada bagian General (pengaturan umum), anda bisa mengubah judul blog (blog 

title), semboyan blog (tagline) atau deskripsi tentang blog, format tanggal dan 

waktu, dll. Sebagai contoh saat install wordpress saya membuat title yang 

salah yakni “Tutorial Bikin Web Gratis”. Nah, di general setting ini saya ubah 

menjadi “E-book Tutorial Bikin Blog Gratis”. 

 

Format penulisan alamat blog/situs juga bisa anda ganti di sini. Secara default, 

alamat blog anda adalah http://namabloganda.co.cc, bila anda ingin alamat 

blog anda menjadi http://www.namabloganda.co.cc maka anda tambahkan 

“www” di depan nama blog anda pada kotak isian yang tersedia.  

 

 

 

Pengaturan lain yang perlu dilakukan adalah pada sub menu “Permalinks”.  
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Anda bisa memilih salah satu dari empat jenis tampilan link postingan anda, 

tetapi saya sarankan permalink dengan format “/%postname%” agar setiap kali 

anda membuat postingan, maka link yang dihasilkan menjadi seperti ini 

http://www.namabloganda.co.cc/judul-posting-anda. Hal ini dimaksudkan 

agar posting atau blog anda lebih bersahabat dengan mesin pencari (search 

engine friendly) sehingga lebih mudah terindex atau ditemukan oleh mesin 

pencari seperti Google. 

 

Pada sub menu pengaturan “Writing”  anda bisa mengedit jumlah baris pada 

kotak tempat pengetikan posting. Anda juga bisa mengatur default kategori 

setiap anda membuat postingan, default kategori link, pengaturan posting via 

e-mail, dll.  

 

Pada sub menu pengaturan “Reading” anda bisa menentukan halaman mana 

yang menjadi prioritas sebagai tampilan depan (front page) setiap kali blog 

anda dibuka, apakah tampilan depannya adalah postingan terbaru anda atau 

halaman tertentu saja, misalnya halaman produk atau halaman download, dll. 

 

Pada sub menu pengaturan “Discussion” anda bisa mengatur apakah 

pengunjung bisa mengisi atau memberi komentar terhadap postingan anda 

melalui fasilitas comments. Anda juga bisa mengatur apakah mau menerima di 

e-mail setiap ada komentar yang masuk, apakah setiap komentar harus melalui 

moderasi anda atau bisa langsung tayang, dan beberapa pengaturan lainnya. 

 

Pada sub menu pengaturan “Media” anda bisa mengatur ukuran file thumbnail 

gambar yang ingin anda tampilkan di blog. Pada sub menu pengaturan 

“Privacy” anda bisa mengatur apakah blog anda bisa ditemukan oleh mesin 

pencari atau tidak.  

 

Pada sub menu pengaturan “Miscellaneous” anda bisa mengatur tempat folder 

penyimpanan file yang anda upload. Secara default akan tersimpan di folder 

path “wp-content/uploads”. 

 

Harap diingat untuk selalu mengklik tombol “Save Changes” setiap kali anda 

melakukan perubahan terhadap pengaturan blog anda agar perubahan yang 

dilakukan tersimpan. 

 

2. Mengubah Tampilan (Themes) Blog 

 

Salah satu kelebihan utama blog Wordpress adalah kita bisa mengubah tampilan 

dalam waktu sekejab saja. Tidak seperti pada pembuatan situs menggunakan 

software seperti Frontpage, kalau mau merubah tampilan maka semua 

halaman harus dirombak (di-edit) serta harus diupload ulang. Dan lebih 

bagusnya lagi, dengan Wordpress anda bisa memilih tampilan sesuai keinginan 

anda dengan mencari themes yang banyak diberikan gratis oleh orang-orang 

baik melalui internet.  

 

Sebagai contoh dalam tutorial ini, saya ingin mengubah tampilan default blog 

saya menjadi seperti ini : 
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Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari themes yang sesuai 

selera kita. Saya lalu mencari themes menggunakan mesin pencari Google 

dengan menggunakan keyword “free wordpress themes”. Dari sekian banyak 

situs yang menyediakan themes gratis, saya memilih themes yang disediakan 

oleh situs www.skinpress.com. Dan dari beberapa themes gratis yang tersedia 

di situs tersebut, saya memilih themes dengan nama “Blue Mania”.  

 

 

 

Untuk mendownload themes tersebut, langsung aja klik di gambar 

screenshotnya, maka akan terbuka penjelasan detail tentang themes tersebut. 

Di bagian bawah penjelasan themes tersebut terdapat link download. Klik link 

download tersebut untuk mendownload themes ini. 
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Anda bisa download themes lainnya dengan cara yang sama. Simpan file di 

komputer anda, usahakan di satu folder untuk memudahkan anda mencarinya 

di kemudian hari apabila anda memerlukannya kembali untuk blog anda yang 

lain. File download themes tersebut dalam bentuk file kompresi format zip.  

 

 

 

Selanjutnya anda upload file themes tersebut ke direktori “wp-content/ 

themes” blog anda di FreeHostia. Cara upload file sudah saya bahas di e-book 

“Tutorial Bikin Web Gratis”, saya yakin anda sudah membaca dan tahu 

caranya, tapi tidak apa-apa saya ulangi secara ringkas di sini. 

 

Secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 

- Login ke control panel freehostia anda. 

- Klik link menu “File Manager” 

- Pilih folder domain blog anda maka akan terbuka direktori file wordpress 

pembangun blog anda seperti pada gambar berikut: 

 

Klik link ini untuk 

download themes 
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- Klik link folder “wp-content” seperti yang dilingkari merah pada gambar di 

atas, lalu akan terbuka folder wp-content seperti pd gambar berikut: 

 

 

 

- Klik link folder “themes” lalu akan tampil daftar 2 (dua) themes wordpress 

yang tersedia secara default yaitu classic themes dan default themes 

seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

- Untuk memasukkan themes baru anda, silahkan klik tombol “Pilih Berkas” 

lalu cari file themes “BlueMania.zip” yang sudah didownload dan tersimpan 

di komputer. Jangan lupa centang “Unpack archive after upload” seperti 

pada gambar berikut: 
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- Klik tombol “Upload File(s)” untuk memasukkan themes “BlueMania” di 

server freehostia anda. Tunggu beberapa saat sampai prosess upload selesai 

100%. Anda akan menemukan themes anda sudah bertambah seperti tampak 

pada gambar berikut: 

 

 

 

Dan di admin area blog anda pada menu “Appearance” dan sub menu 

“Themes”, anda bisa lihat themes yang sudah anda upload akan bertambah 

dan tampak seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

Cari file themes disini 
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- Anda dapat menambah themes lain dengan cara yang sama dengan di atas. 

Untuk mengaktifkan themes yang baru saja anda tambahkan, silahkan klik 

link “Activate” maka themes yang aktif sudah berubah seperti pada gambar 

berikut: 

 

 

 

- Dalam sekejab tampilan blog anda sudah berubah dari tampilan default-

nya. Jika anda sudah mengupload banyak themes, anda bisa ganti-ganti 

tampilan dan memilih tampilan mana saja yang sesuai dengan keinginan 

anda dalam sekejab tanpa memerlukan program web desain seperti 

Frontpage atau Dreamweaver.  

 

Terkadang themes memiliki opsi pengaturan tambahan seperti themes 

BlueMania ini tapi ini nanti akan dijelaskan di bagian lain di e-book ini. 

 

Hasil mentah yang kita peroleh seperti tampak pada gambar berikut : 
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Sampai tahap ini berarti anda sudah selangkah lebih maju lagi, blog anda sudah 

online dan sudah berganti tampilan. Anda boleh tersenyum dan senang …  

Tugas selanjutnya adalah melengkapi dan menyempurnakan blog anda. 

 

3. Mengisi Konten Blog  

 

Sebelum membuat postingan artikel atau tulisan pertama anda, sebaiknya anda 

membuat beberapa kategori terlebih dahulu agar nantinya setiap postingan 

anda akan terkumpul dalam satu kategori yang sama. Misalnya anda membuat 

blog tentang jenis-jenis penyakit, maka anda bisa membuat kategori seperti 

diabetes, rematik, jantung, ginjal, kulit, mata, dll.  

 

Jadi setiap anda membuat postingan, maka anda menempatkannya pada 

kategori yang sesuai. Misalnya anda memiliki 10 postingan yang berhubungan 

dengan penyakit jantung, maka semua postingan tersebut berada pada kategori 

Jantung. 
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Ketika ada pengunjung yang mengklik atau mencari informasi tentang penyakit 

jantung, maka ia akan mengklik menu kategori jantung dan ia tidak perlu 

mengklik kategori mata karena semua postingan yang berhubungan dengan 

penyakit jantung sudah anda tempatkan di kategori jantung. Itulah manfaat 

utama membuat kategori. 

 

Hal ini kelihatan sepele, tetapi ini akan sangat membantu bagi para 

pengunjung agar ia tidak “tersesat” di blog anda. Dan ini juga dapat membantu 

anda menemukan dengan cepat suatu postingan yang pernah anda buat apabila 

suatu ketika anda ingin melihat kembali artikel yang telah anda posting 

tersebut. 

 

Cara membuat kategori adalah sebagai berikut : 

 

- Login terlebih dahulu ke admin area blog anda dengan mengetik 

www.namabloganda.co.cc/wp-admin. 

- Klik menu “Posts” dan pilih sub menu “Categories” 

 

 

 

- Secara default sudah ada kategori yang dinamai “Uncategorized” 

(postingan yang tidak cocok dengan kategori yang ada ditempatkan di 

kategori ini) dengan satu postingan “Hello world… welcome to wordpress”. 

Nantinya anda hapus saja postingan tersebut agar kategori “Uncategorized” 

ini tidak perlu muncul di blog anda. 

 

- Buat kategori baru dengan cara ketik nama kategori pada kotak isian yang 

tersedia, isi deskripsi kategori lalu klik tombol “Add category” maka secara 

otomatis akan muncul nama kategori yang anda buat di sebelah kanan. 

Sebagai contoh saya membuat 5 kategori, yaitu : Ebook, Software, Script, 

Plugin dan Themes.  
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Jika anda ingin membuat kategori dalam kategori, misalnya kategori game, 

mp3, video di dalam kategori Software maka pada saat membuat kategori 

tersebut anda pilih “Software” di pilihan “Category Parent”. Oh ya, bila 

suatu saat anda ingin menambah kategori baru, caranya sama saja, anda 

cukup login ke admin area lalu buat kategori baru dengan cara yang seperti 

yang sudah dijelaskan di atas. 

 

Nah, setelah anda membuat kategori untuk memilah-milah postingan di blog 

nantinya, langkah selanjutnya adalah mulai membuat postingan pertama anda. 

 

Cara membuat postingan adalah sebagai berikut: 

 

- Klik menu “Posts” lalu pilih sub menu “Add New” lalu di bagian tengah 

akan muncul kotak text editor tempat anda menulis postingan/artikel anda.  
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- Ketik judul postingan di kotak isian judul (1) dan buat artikel di kotak isian 

text editor di bawah (2). Perhatikan bahwa di kotak text editor tersebut 

telah tersedia tombol-tombol sebagai shortcut untuk memudahkan 

mengedit tulisan anda seperti layaknya di program pengolah kata Microsoft 

Word (3). Bila anda mahir mengetik di Word, semestinya anda juga mahir 

menggunakan editor text di wordpress ini. 

 

Di sebelah kanan tersedia tombol “Save Draft” (4) yang berfungsi 

menyimpan tulisan anda yang belum mau dipublikasikan (ditampilkan di 

blog). Juga ada tombol “Preview” yang berfungsi untuk melihat pratinjau 

sebelum dipublikasikan sehingga pada saat artikel dipublikasikan tidak ada 

lagi yang salah. 

 

1 

2 

3 

6 

5 

7 

4 
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Jangan lupa menambahkan tag atau keyword (5) yang berhubungan dengan 

isi postingan anda serta memilih kategori yang sesuai dengan postingan yang 

dibuat (6) sebelum menekan tombol “Publish” (7) untuk menampilkan 

tulisan anda di blog. 

 

- Jika anda ingin menghubungkan suatu kata atau kalimat dengan suatu 

alamat web/blog maka anda gunakan fasilitas hyperlink yang gambarnya 

seperti rantai. Caranya, blok kata atau kalimat yang ingin di-hyperlink lalu 

klik icon hyperlink (akan terbuka jendela Insert/edit link) lalu masukkan 

alamat URL (situs) yang dituju. Sebagai contoh saya ingin membuat 

hyperlink untuk www.BikinBlogGratis.co.cc sehingga ketika ada pembaca 

blog mengklik link tersebut maka langsung terbuka situs saya tersebut.  

 

      

 

 

 

- Untuk memasukkan gambar ke dalam postingan, tempatkan kursor di 

tempat di mana anda ingin menempatkan gambar tersebut. Lalu klik tombol 

Upload/Insert media dengan memilih tipe media yang ingin anda tampilkan 

di blog. Sebagai contoh saya ingin memasukkan gambar cover e-book, maka 

saya mengklik icon “insert image” seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

Lalu akan muncul pilihan “From Computer” (upload file gambar yang 

tersimpan di computer anda), “From URL” (upload file gambar dari situs 

lain), dan “Media Library”. Sebagai contoh saya ingin memasukkan gambar 

cover ebook di awal postingan, maka saya pilih “From Computer” lalu saya 

cari file gambar cover saya yaitu “coverbbg.jpg” yang tersimpan di 

komputer saya.   

 

Tombol hyperlink 

Klik ini untuk 

memasukkan 

gambar 
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Anda bisa mengedit deskripsi file gambar agar gambar tersebut mudah 

ditemukan di mesin pencari. Atur dimana ingin anda tempatkan file gambar 

dengan memilih Left (kiri), Center (tengah), atau Right (kanan). Klik tombol 

“Insert into Post” untuk memasukkan file gambar tersebut di dalam 

postingan anda. Secara otomatis gambar akan muncul di text editor seperti 

pada gambar berikut : 

 

 

Klik tombol ini untuk insert file 

gambar di postingan anda 
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- Terakhir sebelum publikasi, jangan lupa centang kategori yang sesuai 

dengan artikel/tulisan yang anda posting tersebut, agar tulisan anda berada 

pada kelompok artikel yang sesuai. Jangan lupa pula mengisi tag yang juga 

berfungsi agar blog anda lebih bersahabat dengan mesin pencari (SEO).   

 

 

 

- Terakhir klik tombol “Publish” untuk mempublikasikan postingan anda yang 

langsung muncul halaman “Home” blog anda. Postingan akan berurut ke 

bawah berdasarkan tanggal postingan. Postingan terbaru akan menggeser 

postingan lama ke bawah.  

 

Untuk menyempurnakan blog anda maka anda juga bisa menambahkan halaman 

baru pada blog anda. Secara default blog anda baru ada halaman “home” dan 

“about”. Anda bisa menambahkan halaman lain misalnya “download’, 

“rekomendasi”, dll. Cara membuat halaman baru sebagai berikut : 

 

- Klik menu “Pages” pilih sub menu “Add New” maka akan muncul kotak text 

editor seperti pada gambar beriku: 
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- Membuat halaman baru hampir sama caranya dengan membuat postingan, 

namun di sini anda cukup mencantumkan kata yang singkat (1-2 kata saja) 

untuk menamai halaman baru yang anda buat. Sebagai contoh nama 

halaman yang saya buat : Rekomendasi, Gratis, VCC PayPal, Iklan, 

Contact. Masukkan nama halaman pada kotak isian judul dan ketik isi 

halaman baru tersebut pada kotak text editor yang telah tersedia.  

 

- Klik tombol “Publish” untuk menampilkan halaman baru tersebut di blog 

anda. Halaman baru yang dibuat akan tampak seperti pada gambar berikut:  

 

 

 

4. Mengedit Postingan dan Halaman Blog 

 

Suatu saat anda ingin merubah isi postingan dan atau halaman blog anda, 

misalnya ingin menambah/mengurangi isi atau malah ingin menghapus suatu 

postingan/halaman, maka yang harus anda lakukan adalah dengan masuk ke 

menu edit postingan atau halaman.  

 

Cara mengedit postingan: 

 

- Login ke admin area blog anda. 

- Klik menu “Posts” pilih sub menu “Edit” maka akan tampil seperti pada 

gambar berikut: 

 

 

 

- Pilih postingan yang ingin anda edit dari daftar postingan dengan membawa 

kursor ke atas judul postingan, maka secara otomatis akan muncul link Edit, 

Quick Edit, Delete, dan View seperti tampak pada gambar di atas. Pilih 

tindakan yang ingin anda lakukan pada postingan tersebut, apakah ingin 

mengedit atau menghapus (delete). 

Misalnya anda ingin mengedit postingan anda, maka pilih link “Edit” atau 

“Quick Edit” di bawah judul postingan, maka akan terbuka postingan anda 

tersebut dalam text editor seperti pada gambar berikut: 
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- Lalu silahkan edit apa saja yang ingin anda edit sama halnya ketika anda 

baru membuat postingan. Klik tombol “Update Post” untuk menyelesaikan 

proses editing, dan secara otomatis isi postingan di blog anda juga berubah 

secara otomatis. 

 

Cara mengedit halaman sama dengan cara mengedit postingan, jadi tidak perlu 

dijelaskan secara detail di sini  

 

5. Mengatur Sidebar pada Blog 

 

Pada dasarnya tampilan setiap blog terdiri dari empat komponen utama yaitu : 

Header, Body/Content, Sidebar, dan Footer. 

 

Header adalah tempat untuk menampilkan judul atau nama blog serta tagline 

(semboyan) atau deskripsi singkat tentang blog kita. Bisa pula dipakai untuk 

menampilkan suatu gambar tertentu seperti icon, logo, banner, foto, dll. 

 

Body/Content adalah tempat menampilkan postingan artikel atau isi blog dan 

halaman blog kita. 

 

Sidebar adalah tempat untuk menampilkan berbagai fasilitas dan pernak-pernik 

blog seperti form pencarian (search), widget, kalender, link postingan terakhir, 

link komentar, banner, link kategori, link pages, link arsip (archives), tautan ke 

blog/web lain (blogroll), dll. 

 

Footer biasanya adalah tempat menampilkan informasi tentang blog kita, hak 

cipta, dan fasilitas RSS. 
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Komponen blog tersebut dapat digambarkan secara sederhana seperti pada 

gambar berikut : 

 

 

Header 

 

 

 

 

 

 

 

Body/Content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidebar 

Footer 

 

Secara default themes wordpresss menempatkan sidebar di bagian kanan. 

Namun anda bisa memindahkan ke sebelah kiri dengan mencari themes yang 

sesuai. Jumlah kolom sidebar juga beragam, ada 1 kolom saja, ada 2 bahkan 

sampai tiga. Ada juga tampilan blog yang sidebar-nya 1 kolom di kiri dan 1 

kolom di sebelah kanan body/content. Semuanya kembali kepada anda, mau 

memilih tampilan blog yang seperti apa, lalu cari themes yang sesuai. 

 

Lalu bagaimana caranya mengatur tampilan sidebar blog anda agar bisa sesuai 

selera dan keinginan anda? 

 

Wordpress telah menyediakan fasilitas yang disebut “Widgets” yang 

memungkinkan anda membuat, menambah, mengurangi, mengedit semua 

informasi yang akan ditampilkan di sidebar tanpa perlu mengerti bahasa 

pemrograman. 

 

Cara mengatur tampilan sidebar :  

 

- Login ke admin area blog anda. 

- Klik menu “Appearance” pilih sub menu “Widgets” maka akan muncul 

tampilan seperti pada gambar berikut: 
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- Perhatikan jenis-jenis widgets yang bisa ditampilkan di sidebar seperti 

Categories (kategori), Links (blogroll), Meta, Pages (halaman web/blog), 

Recent Comments (komentar terbaru), Recent Post (postingan terbaru), 

RSS, Search (kotak pencarian), Tag Cloud, Text (teks format html, 

javascript, dll), RSS, dll. Anda tidak perlu menampilkan semua widgets 

tersebut, pilihlah sesuai kebutuhan dan untuk keindahan tampilan blog saja. 

- Misalnya saya ingin menampilkan form optin untuk menangkap data 

pengunjung yang ingin mendownload e-book saya. Karena form optin tidak 

disediakan di widget, maka kita pakai jasa pihak ketiga (misalnya saya 

menggunakan autoresponder freeautobot yang gratisan). Yang perlu kita 

lakukan adalah memasukkan script code yang diperoleh dari freeautobot ke 

widget text.  

- Cara memasukkannya adalah tarik (drag) dulu widget “Text” ke kotak 

sidebar 1. 

 

 



Halaman 33 

- Secara otomatis pengaturan widget “Text” akan terbuka seperti gambar 

berikut:  

 

  

 

- Masukkan kode script di kotak yang tersedia lalu klik tombol “Save” untuk 

menyimpan pengaturan anda : 

 

  

 

- Anda bisa menambahkan widget lain dengan menarik widget ke kotak 

sidebar1 seperti yang sudah saya jelaskan di atas. 
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- Jika anda ingin menukar urutan widget tersebut, misalnya widget yang di 

atas ingin ditempatkan di bawah, caranya tinggal klik widget tersebut 

sambil ditarik (drag) ke bawah dan lepaskan klik di tempat di mana widget 

tersebut hendak ditempatkan. Otomatis widget akan berpindah tempat dan 

anda bisa lihat hasilnya di blog. 

- Nah, sebagai contoh hasil yang saya peroleh dengan memasang widgets 

tersebut di sidebar tampak seperti pada gambar berikut : 

 

 

 

Sebaiknya anda banyak bereksperimen untuk menemukan kombinasi widget 

dan penempatan widget yang tepat sehingga blog anda semakin tampak 

menarik dan kelihatan professional. 
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6. Mengatur Comments (Komentar Pengunjung Blog) 

 

Apabila blog berisi artikel yang menarik bisa dipastikan anda akan menerima 

banyak komentar dari para pengunjung. Hal inilah yang membedakan antara 

situs biasa dan blog, karena di blog pengunjung dapat berinteraksi dengan 

pemilik blog maupun pengunjung blog lainnya dengan memberi pertanyaan, 

saran, opini, atau kritik tentang artikel yang dibuat si pemilik atau pendapat 

pengunjung lainnya. 

 

Cara menampilkan komentar adalah: 

 

- Biasanya ketika ada komentar yang masuk maka wordpress akan 

mengirimkan pemberitahuan ke e-mail anda. Anda cukup klik link 

“Approved” di e-mail tersebut lalu anda login ke admin area blog anda, lalu 

mengklik tombol “Yes” atau “No” untuk menerima atau menolak 

menampilkan komentar tersebut. 

- Bisa juga anda langsung login ke admin area blog anda, lalu pilih menu 

“Comments” maka akan muncul kumpulan komentar yang ingin di-approved 

seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

- Bawa kursor ke komentar yang ingin anda tampilkan di blog, maka akan 

muncul link untuk Approve (terima = tampilkan komentar di blog), Spam 

(laporkan sebagai spam), Delete (hapus komentar), Edit dan Quick Edit 

(rubah/edit komentar), Reply (menjawab komentar).    

 

7. Membuat Links (Blogroll) 

 

Kadang kala ada orang (blogger) atau suatu pemilik situs ingin tukaran link 

dengan anda, maka anda bisa tempatkan link alamat situs/blog mereka di 

bagian “Blogroll” di blog anda. Cara membuat atau memasukkan link di 

blogroll anda adalah sebagai berikut: 

 

- Masuk ke admin area blog anda. 

- Pasang widget “Links” di sidebar anda, silahkan atur blogroll mau 

diletakkan di bagian mana.  
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- Klik menu “Links” maka secara default anda akan mendapatkan link-link 

yang berhubungan dengan Wordpress seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

- Silahkan hapus saja link-link default tersebut, atau edit satu per satu dan 

menggantinya dengan link yang baru. Lalu anda buat kategori link, misalnya 

“tukar link”, “situsku”, “affiliasi” dll. dengan mengklik sub menu “Link 

Categories”. Masukkan nama kategori pada kotak isian “Link Category 

name” dan deskripsi kategori tersebut dan klik tombol “Add Category”. 

 

 

 

- Nah untuk membuat atau menambah link baru, klik sub menu “Add New” 

maka akan muncul halaman seperti pada gambar berikut. 
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- Ketik nama orang atau nama situs/blog di kotak isian “Name”, alamat 

blog/situs di kotak isian “Web Address”, deskripsi atau penjelasan singkat 

tentang blog/situs tersebut di kotak isian “Description”, lalu klik tombol 

“Add Link” di sebelah kanan.  

 

8. Menambah Plug-in 

 

Salah satu kelebihan wordpress adalah banyaknya plug-in yang bisa 

ditambahkan atau diinstallkan di script untuk berbagai keperluan yang tidak 

didukung oleh script wordpress sendiri. 

 

Contoh, saya ingin di blog saya ada form kontak tapi di script wordpress tidak 

tersedia fasilitas ini. Maka saya mencari plug-in form kontak dan menemukan 

satu plug-in yang bernama “dd form mailer wp” (download di 

http://www.dagondesign.com/files/dd-formmailer-wp.zip). 

 

Upload plugin tersebut ke folder wp-content > plugins, caranya sama aja 

mengupload themes seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Cari plugin-plugin 

yang anda butuhkan untuk melengkapi tampilan dan fungsi yang anda inginkan 

di blog anda lalu upload semua ke folder plugin tsb. 
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Untuk melihat daftar plugin yang sudah anda upload, klik menu”Appearance” 

pilih sub menu “Plugins” lalu akan muncul plugin-plugin yang sudah masuk ke 

blog anda. Yang perlu anda lakukan adalah mengaktifkannya. 

 

Klik link “Activate” yang ada di bawah nama plugin untuk mengaktifkan plugin 

tersebut. Selanjutnya anda lakukan setting terhadap plugin yang sudah anda 

aktifkan. 

 

Menu “Setting” akan bertambah setelah anda install plugin. 

 

 

 

Silahkan setting pengaturan plugin tersebut sesuai keinginan anda. Setiap 

plugin biasanya menyertakan panduan pengaturan. Silahkan dipelajari sendiri 

ya  

 

E. Me-monetize Blog Anda 

 

Ingin menjadikan blog anda sebagai “Mesin Uang” ? Nah, pembahasan ini mungkin 

agak menarik buat anda. 

 

Ternyata blog bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan penghasilan 

sambilan. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan agar blog memberikan 

penghasilan kepada anda, di antaranya : 



Halaman 39 

1. Membuat blog yang memang khusus menjual suatu produk (blog sebagai toko 

online) 

2. Membuat blog yang berisi review atau sekumpulan artikel tentang suatu produk 

tertentu dan mencantumkan link tempat membeli produk tersebut, di mana 

produk tersebut merupakan produk sendiri atau produk orang lain yang sudah 

anda ajak kerjasama dengan sistem bagi hasil. 

3. Menyediakan ads space buat sponsor yang ingin memasang iklan di blog anda. 

Sponsor dari perusahaan besar biasanya bersedia memasang iklan di suatu blog 

yang ramai dan pengunjungnya sesuai dengan target produk perusahaan 

tersebut. 

4. Memasang iklan berbasis PPC seperti Google Adsense. Setiap ada pengunjung 

yang mengklik iklan tersebut, maka anda mendapatkan komisi. 

5. Memasang iklan banner di sidebar untuk mempromosikan bisnis affiliasi/ 

reseller yang kita ikuti. Komisi didapat apabila ada yang mengklik iklan banner 

tersebut dan bertransaksi di situs mitra affiliasi/reseller tersebut. 

 

Dan masih banyak cara lainnya, silahkan anda manfaatkan blog anda sebagai mesin 

uang sesuai daya kreasi anda sendiri.  

 

Di e-book ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara memasang banner program 

reseller/affiliasi dan iklan PPC seperti Google Adsense di blog kita. 

 

Cara Memasang Banner Affiliasi/Reseller/Adsense : 

 

Secara default dari themes “BlueMania” telah tersedia fasilitas opsi pengaturan 

iklan, khususnya iklan google adsense dan banner 125x125.  

 

  

 

Untuk mengatur iklan di blog anda : 

 

- Buka menu “BlueMania Options” maka akan muncul halaman seperti gambar di 

atas. Di sub menu “General Settings” masukkan Google Adsense ID anda (kalau 

ada) dan tentukan jumlah banner 125x125 yang ingin anda pasang di sidebar 

blog anda. Misalnya anda ingin memasang 4 banner iklan affiliasi, ketik angka 4 

lalu klik tombol “Save Changes”. 

Ini  adalah Menu 

Pengaturan Iklan  
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- Selanjutnya anda setting banner iklan yang ingin anda pasang. Boleh iklan anda 

sendiri, atau anda terima iklan dari pihak lain dengan menetapkan biaya 

tertentu. 

 

 

 

- Masukkan URL (alamat tujuan ketika pengunjung mengklik ads banner), alamat 

gambar/image dan tittle/judul dari situs yang diiklankan. Data URL dan image 

bisa anda dapatkan di member area situs affiliasi yang anda ikuti. Sebagai 

contoh saya memasang banner “Café Bisnis”  

 

 

- Anda juga bisa memasang iklan teks (ppc) di sidebar anda dengan menggunakan 

fasilitas widget “Text” seperti yang saya jelaskan di bagian widget di atas. 

Anda tinggal menyalin (copy) script iklan ppc yang anda ikuti lalu masukkan di 

widget text. Sebagai contoh saya ingin memasukkan script adsense.com di blog 

saya.    
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Anda bisa mendapatkan komisi Rp.300 dari setiap klik yang terjadi pada iklan 

adsensecamp.com yang terpasang di blog anda. Bila anda tertarik memasang script 

ppc adsensecamp.com, silahkan mendaftar gratis melalui referensi saya di 

http://adsensecamp.com/?ref_id=7028.   
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Penutup 

 

Alhamdulillah, akhirnya sampailah juga kita pada halaman penutup ini. Mudah-

mudahan saja pengetahuan anda tentang pembuatan blog atau situs berbasis 

wordpress sudah bertambah setelah membaca panduan ini. Kalau pun tidak, anda 

tidak perlu berkecil hati karena anda tidak mungkin menguasai panduan ini hanya 

dengan sekali baca, lebih-lebih kalau anda belum praktekkan sama sekali. 

 

Untuk itulah saya sangat menyarankan anda membaca panduan ini berulang-ulang 

sambil praktek secara online. Akan lebih baik lagi jika anda print panduan ini lalu 

anda praktekkan halaman per halaman (langkah demi langkah) sampai blog anda 

benar-benar online. 

 

Dan saya sungguh sangat bahagia jika besok-besok menerima e-mail dari anda yang 

menyatakan bahwa blog/situs anda telah online berkat panduan dari e-book tutorial 

ini.  

 

Akhirnya… ada pepatah mengatakan “Tak Ada Gading yang Tak Retak” demikian pula 

halnya dengan segala tulisan saya. Di sana-sini masih terdapat banyak kekurangan dan 

bahkan kesalahan baik sengaja maupun yang tidak disengaja, olehnya itu saya 

senantiasa terbuka menerima pertanyaan, saran dan kritik yang bersifat membangun 

dari para pembaca sekalian untuk perbaikan tulisan saya di masa yang akan datang. 

 

 

Terima kasih dan Salam sukses selalu… 

 

 

Asnawi, ST. 

Penulis 

 

Data Kontak : 

Blog : www.asnawi.com 

E-mail : asnawist@gmail.com 

HP : 081524164371 (SMS only) 

 

 

“Anda ingin membuat situs Reseller dan Iklan Baris menggunakan Wordpress ?  

Dan ingin tahu bagaimana mendapatkan penghasilan dari Internet ?”  

Dapatkan info lengkapnya di :  

http://cafebisnis.com/?reg=wowbiz  

 

 

http://cafebisnis.com/?reg=wowbiz  



Halaman 43 

 

 

 

 

GRATIS UNTUK ANDA ! 

E-BOOK “PANDUAN PRAKTIS REKENING PAYPAL” 

 

 

 

 

Dowload Segera di : 

www.KhususPemula.com 

Mumpung Masih GRATIS !!! 


