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I  

Kasus Dibuka

Bang Trave  : Mari kita nge-blog ☺!! 
Pembaca  : Ngapain?
Bang Trave  : nge-B-L-O-G.
Pembaca  : Iyyaaa, artinya apaan Bang?
Bang Trave  : Oke… ini sejarah singkat tentang  
    BLOG ☺. 

Blog itu muncul pada tahun 1990-an, 
kata “blog” sendiri diadaptasi dari kata 
“weblog”. Dari mana kata itu muncul? 
Dari si pembuatnya dong.... Siapa? 
John Barger, pada tahun 1997. Weblog 
dapat mengatur dan menampilkan 
urutan artikel berdasarkan tanggal. 
Intinya, artikel yang terbaru posisinya 
di atas dan yang terlama ada di 
halaman bawah. ☺
Untuk sekarang ini sudah banyak 
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bermunculan platform blog yang 
punya kualitas oke dan gratis, ada 
WordPress, ada Blogspot dari Google, 
ada Typepad, ada Tumblr, ada Publr, 
yaah pokoknya banyak. ☺

Pembaca  : Bang….
Bang Trave  : Ya...?
Pembaca  : Caranya gimana?
Bang Trave  : Cara apaan?
Pembaca  : nge-BLOG!!
Bang Trave  : Baiklah... simak di halaman 
    selanjutnya... !
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II 

Awali dengan WordPress

Wah, maaf, seharusnya awali dengan baca doa ya ☺. 
(Interupsi!!)
Pembaca  :  Oi... Bang Trave, kenapa harus 
  WordPress? Bukannya banyak platform 

lain?
Bang Trave : Iyalah... kamu kan lagi baca buku 

tentang WordPress, peace Sob…. ☺
Jadi gini ceritanya… WordPress itu 
menurut saya lebih mudah digunakan 
untuk user pemula. Udah gitu, compatible 
dengan platform lain, bisa di-oprek-oprek 
script-nya dan hampir bisa dĳ adikan 
apa aja ☺. Misal Company Profi le, Social 
Network, Affi  liasi, Forum, dan juga….

Pembaca  : Ah… lama, lanjut aja tutorialnya!
Bang Trave  : 
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A. Instalasi dan Konfi gurasi WordPress

Sebelum melakukan instalasi WordPress, saya 
asumsikan kamu sudah punya hosting ya. Kalau belum 
silakan cari hosting gratisan yang mendukung cPanel 
dengan mengetikkan kata kunci “free hosting cPanel” 
atau “hosting gratis” di Google. Pasti ada kok.

Lanjutt ….

Nah, kita akan pakai fasilitas One-Click Installer 
untuk menginstall WordPress, ada Fantastico De Luxe, 
dan ada juga Soft aculous, itu tergantung fasilitas dari 
hosting yang kamu pakai.

1. Instalasi WordPress dengan Fantastico De 
Luxe

 Login ke cPanel hosting, umumnya nama domain.
tld/cpanel, isikan username dan password-nya.
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 Pada tab Soft ware/Services, pilih Fantastico De 
Luxe!

 Lalu pilih WordPress!
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 Pilih New Installation!

 Isikan data-data blog-nya, kalau sudah klik Install 
WordPress.
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 Klik Finish Installation!

 Isikan email supaya data-data instalasinya terkirim, 
siapa tahu lupa…☺, klik Send E-mail!
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 Setelah itu, akses situs kamu!

Tarraaa!! ☺
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2. Instalasi WordPress dengan Soft aculous

 Sama seperti instalasi dengan Fantastico, login ke 
cPanel hosting.

 Pada tab Soft ware/Services, pilih Soft aculous!
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 Pada tab Blogs, pilih WordPress!

 Klik tab Install!

 » Choose Protocol: Pilih sewaktu akses situs kamu 
mau pakai www atau tanpa www, diusahakan 
tanpa htt ps://, kecuali situs kamu e-commerce 
yang membutuhkan keamanan lebih.

 » Choose Domain: Pilih domain mana yang mau 
kamu install-kan, siapa tahu kamu ada beberapa 
domain/subdomain dalam cPanel.

 » In Directory: Kosongkan.


