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TUTORIAL PENGELOLAAN WORDPRESS BLOG
SECARA OFFLINE MENGGUNAKAN SERVER2GO

I. Pendahuluan
Wordpresss merupakan salah satu platform blog/website CMS (Content
Management System) yang paling banyak digunakan, yaitu sebesar 58.8% dari
semua pengguna website berbasis CMS seluruh dunia. Dan Wordpresss versi 3
telah didownload sebanyak lebih dari 26juta kali.
(sumber data : http://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress/all/all )

Selain itu Wordpresss mudah untuk dikelola atau dioperasionalkan karena
pengguna tidak harus mempunyai pengetahuan bahasa web programming seperti
HTML atau PHP. Interfacenya sudah menggunakan WYISWYG (What You See Is
What You Get) yang berbasis grafis seperti pada aplikasi Ms Office.
Wordpresss juga memiliki banyak sekali template yang bisa didownload di internet
dan sangat memungkinkan untuk dilakukan modifikasi jika menguasai HTML dan
PHP. Tersedia juga banyak plugin yang siap memperkaya fasilitas Wordpresss.
Dan yang sangat penting, Wordpresss itu mudah dioptimasi sehingga mudah
muncul dihalaman 1 Google.
Wordpress yang menggunakan hosting sendiri sebenarnya harus diinstal pada
suatu server (hosting) yang online (terhubung ke internet) agar bisa diakses oleh
siapa saja. Tetapi untuk keperluan pelatihan atau coba-coba (trial and error), server
hosting ini bisa diganti menggunakan komputer pc atau laptop biasa (localhost /
server lokal). Untuk membuat sebuah localhost dibutuhkan aplikasi webserver :
Apache. Sedangkan untuk melakukan instalasi Wordpress pada webserver
tersebut memerlukan aplikasi PHP (web programming) dan MySql (Database).
Beruntunglah kita karena terdapat sebuah aplikasi yang terbundel jadi satu yang
sudah berisi aplikasi Apache (webserver), PHP (web programming) dan MySql
(database), sehingga untuk memfungsikan komputer pc kita sebagai webserver
tidak perlu menginstal satu persatu. Dan aplikasi tersebut adalah Server2Go.
Dengan menggunakan Server2Go ini kita bisa belajar, mengeksplor, memodifikasi
template Wordpress secara offline (tanpa harus terhubung internet).
Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Server2Go :
 Gratis / Free
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 Tidak perlu di instal, bisa langsung dijalankan dari lokal hardisk, usb flash
disk atau bahkan CD/DVD
 Sudah terdapat aplikasi : APACHE, PHP, MySql, bahkan bisa ditambahi
modul lain seperti PERL dll
 Bisa ditambahkan aplikasi CMS lainnya selain Wordpresss, misalnya
Jomlaa, Prestashop, dll
 Pengoperasiannya sederhana mudah
Agar lebih mudah belajar Wordpress secara offline di localhost atau komputer local,
saya telah membuat bundling Server2Go + Wordpresss yang bisa langsung dipakai
tanpa harus melakukan instalasi Wordpress pada Server2Go tersebut :
Silahkan download Server2Go + Wordpress di :
http://internetmarketingcenter.web.id/download/?did=2

II. Cara Penggunaan Server2Go + Wordpresss
1. Download Server2Go + Wordpress pada alamat di atas
2. Ekstrak file Server2Go-WP.zip
3. Dobel klik file Server2Go.exe
4. Akan membuka Internet Explorer

5. Klik menu Wordpress
6. Jika ingin menggunakan internet browser lain, copy alamat berikut ke
address bar nya : http://127.0.0.1:4001/Wordpress/ lalu tekan Enter.
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Selamat Anda telah menjalankan Wordpress Blog!

III. Pengelolaan Wordpress
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A. Setting Basic Information
Basic information Wordpresss terdiri atas Site Title (Judul blog / website) dan
Tagline (deskripsi blog). Letaknya ada pada header atau bagian paling atas blog.
Cara melakukan setting / pengaturan basic information pada Wordpresss adalah :
1. Jalankan / dobel klik Server2Go.exe, jika Anda telah menutup Internet Explorer
yang digunakan untuk membuka Server2Go sebelumnya.
2. Lakukan login ke dalam Wordpress dengan klik tombol Login pada menu
META di sisi sebelah kanan/kiri blog (side bar), atau kunjungi :
http://127.0.0.1:4001/Wordpresss/wp-login.php
3. Pada halaman Dashboard, klik menu Setting -> General

4. Informasi terpenting yang harus diisi pada General Settings adalah Site Title
(judul website / blog) dan Tagline (deskripsi website / blog).
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5. Setelah itu klik tombol Save Changes

B. Melakukan Posting Artikel
1. Jalankan / dobel klik Server2Go.exe jika Anda telah menutup Internet Explorer
yang digunakan untuk membuka Server2Go sebelumnya. Jika Server2Go
belum ditutup, langsung menuju langkah 3.
2. Lakukan login ke dalam Wordpress dengan klik tombol Login pada menu
META di sisi sebelah kanan/kiri blog (side bar), atau kunjungi :
http://127.0.0.1:4001/Wordpresss/wp-login.php
3. Pada halaman Dashboard, klik menu Posts -> Add New

4. Akan muncul halaman Add New Post. Ketik judul posting pada kolom Enter
title here, dan ketik isi posting pada kolom di bawahnya. Isi posting juga bisa
ditambahkan gambar / image, suara dan video dengan klik tombol Upload/insert
di atas kotak posting.

Pusat Pelatihan Internet Marketing | http://internetmarketingcenter.web.id

Hal. 6

Tutorial Pengelolaan Wordpress Secara Offline - ISPARMO

5. Kemudian klik tombol Publish

C. Mengganti Template / Tampilan Blog
Jika Anda tidak berkenan dengan tampilan website standar bawaan, masih terdapat
6 template internal yang siap digunakan (jika Anda melakukan instalasi Wordpress
sendiri, hanya tersedia 2 template standar). Untuk menambahkan template
eksternal / dari luar, syaratnya komputer harus terhubung dengan internet.
Cara untuk menambahkan template Wordpress dari eksternal :
1. Jalankan / dobel klik Server2Go.exe jika Anda telah menutup Internet Explorer
yang digunakan untuk membuka Server2Go sebelumnya. Jika Server2Go
belum ditutup, langsung menuju langkah 3.
2. Lakukan login ke dalam Wordpress dengan klik tombol Login pada menu
META di sisi sebelah kanan/kiri blog (side bar), atau kunjungi :
http://127.0.0.1:4001/Wordpresss/wp-login.php
3. Pada halaman Dashboard, klik menu Appearance -> Themes
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4. Pada kolom Manage Themes, silahkan pilih template internal yang diinginkan.
Setelah cocok, klik tombol Activate.
5. Jika Anda belum ada template yang cocok dan ingin mencari template
eksternal, klik tombol Install Themes.
6. Kemudian cari template berdasarkan kriteria tertentu, misalnya akan mencari
template terbaru yang diupload ke situs resmi Wordpress (Wordpress.org),
maka klik tombol Newest.
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7. Setelah muncul banyak template eksternal, klik tombol Install Now

8. Jika template yang baru di download akan langsung dipakai, klik tombol
Activate. Jika akan kembali melihat koleksi template internal, klik Return to
Theme Installer.

D. Menambah Halaman / Page / Menu di bawah Header
Halaman / Page adalah menu tambahan yang biasanya terletak di bawah
header, sejajar denga tombol HOME, yang berisi tambahan informasi mengenai
website, misalnya informasi Kontak atau yang lainnya.
Cara menambahkan halaman / page pada Wordpresss :
1. Jalankan / dobel klik Server2Go.exe jika Anda telah menutup Internet Explorer
yang digunakan untuk membuka Server2Go sebelumnya. Jika Server2Go
belum ditutup, langsung menuju langkah 3.
2. Lakukan login ke dalam Wordpress dengan klik tombol Login pada menu
META di sisi sebelah kanan/kiri blog (side bar), atau kunjungi :
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http://127.0.0.1:4001/Wordpresss/wp-login.php
3. Pada halaman Dashboard, klik menu Pages -> Add New

4. Pada halaman Edit Page, ketiklah judul Page pada kolom Sample Page, dan
ketik juga isi Page pada kolom di bawahnya.

5. Setelah selesai, klik tombol Publish yang ada di sebelah kanan.
Demikian tutorial pengelolaan Worpdres secara offline di komputer lokal.
-----/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\-----

Dapatkan juga ebook gratis internet marketing lainnya di :
http://internetmarketingcenter.web.id/download/
Untuk informasi dan jadwal Pelatihan Internet Marketing kunjungi :
http://isparmo.web.id/info-pelatihan/
Hp. 0812 108 3060, 021-989 07652
Email : mail@isparmo.com
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