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Get Started 
Daftar dengan WordPress.com 

 

Sebelum Anda melepaskan kecemerlangan Anda pada dunia, Anda 

harus menyisihkan beberapa menit untuk mendaftar untuk sebuah blog, 

menyesuaikan pengaturan Anda, dan memperkenalkan diri dengan 

WordPress.com penerbitan. 

Bagi mereka cenderung, berikut adalah langkah-langkah video yang 90-

kedua: 

Dapatkan Mendaftar! 

 

► 



 

1. Kepala ke WordPress.com dan klik tanda oranye sampai tombol: 

 

2. Pilih nama domain untuk blog pertama Anda (Anda dapat menambahkan 

yang lain nanti jika Anda suka). Ini adalah alamat unik yang orang akan 

mengunjungi untuk memeriksa blog Anda. 

 

3. Jika itu alamat blog tersedia, Anda akan melihat tanda centang 

hijau. Anda juga akan melihat opsi untuk membeli nama domain 

kustom (atau Anda dapat menggunakan yourblogname.wordpress.com 

gratis). 

Jika Anda hanya ingin mengomentari blog WordPress.com tertentu, dan 

tidak ingin blog Anda sendiri, klik "Sign up hanya nama pengguna." 
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4. Selanjutnya, pilih nama pengguna unik yang akan mengidentifikasi Anda 

dalam komunitas WordPress.com. Anda akan menggunakan ini untuk login 

ke blog Anda. 

 

5. Sekarang saatnya untuk memikirkan password. Cobalah untuk 

membuatnya sedikit lebih sulit untuk menebak dari "password" atau nama 

kucing Anda. Anda harus memasukkan password yang sama dua kali, dan 

sedikit "kekuatan" bar akan memberitahu Anda jika Anda telah memilih 

password yang kuat atau tidak. 

 

6. Selanjutnya, tambahkan alamat email yang Anda ingin mengasosiasikan 

dengan account Anda. Pastikan untuk menggunakan email utama Anda - 

jika Anda lupa password akun WordPress.com, Anda tidak akan dapat 

mengatur ulang jika Anda tidak dapat mengakses account email yang 

terdaftar di sini. 



 

7. Sekarang pilih bahasa yang Anda akan masuk 

blogging 

 

8. Sekarang klik tombol pendaftaran. Jika Anda telah memilih untuk 

membeli nama domain kustom, Anda akan diarahkan ke pendaftaran 

domain dan pembayaran berikutnya. 

 

9. Anda hampir selesai! Selanjutnya, kepala ke kotak masuk, menemukan 

email konfirmasi pendaftaran dari WordPress.com, dan klik link aktivasi 

blog.  

10. Itu saja! Sekarang Anda memiliki blog Anda sendiri 

WordPress.com. Selanjutnya Anda akan dibawa ke dashboard, di mana 

Anda dapat mengubah pengaturan situs Anda dan mulai membuat konten. 



 

Dapatkan Berkenalan 
Jelajahi Dashboard 

 
Setelah Anda mendaftar untuk sebuah blog, Anda siap untuk mulai 

mengeksplorasi dashboard Anda, di belakang-layar panel kontrol di mana 

Anda dapat mempublikasikan konten, mengelola komentar, dan mengubah 

pengaturan Anda, di antara banyak hal menarik lainnya. 

Dashboard disebut sebagai "akhir kembali," dari situs Anda, dan hanya 

Anda (dan setiap pengguna yang Anda ditugaskan) dapat melihatnya. The 

"front end" adalah apa yang dunia luar melihat ketika mereka mengunjungi 

yourblog.wordpress.com. Anda dapat mengakses kedua bagian dari blog 

Anda kapan saja (kami akan menunjukkan cara suatu saat). 



Anggap saja seperti berita malam. Dashboard adalah seperti studio, penuh 

kamera dan monitor dan orang-orang bergegas sekitar untuk memastikan 

bahwa semuanya sudah siap dengan 10 malam Tapi hanya orang yang 

terlibat dalam membuat berita bisa melihat apa yang terjadi di belakang 

layar. Bagian dari blog Anda dilihat oleh dunia-di-besar adalah acara yang 

mengudara di TV, hasil akhir dari semua kerja keras disumbangkan oleh 

para penulis, produser, dan kru film. 

Siap untuk memeriksa dashboard Anda, studio di mana Anda akan 

membuat, mengedit, dan mengelola semua konten yang akan 

dipublikasikan di situs Anda? 

Jika Anda hanya mendaftar dan diaktifkan account 

WordPress.com, Anda akan dibawa langsung ke layar selamat datang di 

dashboard Anda. Untuk mengambil mengintip sekilas bagaimana blog baru 

Anda sekarang ini muncul ke dunia luar, klik judul blog Anda di sudut kiri 

atas layar. (Jika Anda memiliki blog pribadi, hanya Anda yang dapat 

melihatnya.) 

 

Anda akan melihat sesuatu seperti ini, dengan otomatis 

dihasilkan posting berjudul "Hello world" dan beberapa widget di sidebar 

kanan. Sekarang kembali ke dashboard sehingga Anda dapat berkenalan 

dengan cara menyesuaikan tampilan blog Anda dan mulai isi penerbitan. 
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Setelah Anda memiliki account, Anda dapat menggunakan toolbar di 

bagian atas layar untuk akses cepat ke dashboard blog Anda saat Anda 

sign in: 

 

Ini adalah dashboard Anda, di mana Anda dapat mengakses semua 

kekuatan blog Anda: 



 

Jika Anda merasa kewalahan oleh semua menu di sini, jangan 

khawatir - Anda hanya perlu tahu jalan di sebuah bagian penting beberapa 

dashboard untuk memulai publikasi konten dan personalisasi tampilan blog 

Anda. 

Ketika Anda mendapatkan lebih akrab dengan WordPress.com dan ingin 

memperpanjang blog Anda dengan cara baru, kami memiliki dokumen 

pendukung yang menjelaskan setiap menu dashboard, sehingga Anda 

dapat belajar dengan kecepatan Anda sendiri, dan mendapatkan jawaban 

kapan pun Anda membutuhkannya. 

Sebaiknya luangkan waktu sebentar untuk melihat-lihat menu dashboard 

berbagai, lalu menuju ke Pengaturan> Umum di bagian bawah. 
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Di sini Anda dapat mengubah judul dan tagline untuk situs 

Anda (sesering yang Anda suka), dan menyesuaikan lain pengaturan 

umum . Silakan memperbarui bagian ini sekarang. 

 

Jika Anda ingin mengubah situs Anda pengaturan privasi , Anda bisa 

melakukan itu berikutnya dari Privacy Settings>. 

Setelah Anda menyimpan perubahan ke pengaturan Anda, jangan ragu 

untuk menghabiskan lebih banyak waktu berkenalan dengan menu 

dashboard. Anda tidak dapat memecahkan apa pun, dan jika Anda 

membuat kesalahan, kami dapat membantu . 

Jika Anda ingin memindahkan konten dari blog lama ke blog baru Anda , 

itu mudah, bahkan jika yang lama tidak di WordPress.com. 
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Dapatkan Fokus 
Pilih Topik Anda 

 

Sekarang bahwa Anda akrab dengan dashboard, saatnya untuk mulai 

berpikir tentang jenis konten yang ingin Anda buat. Bahkan jika Anda 

telah blogging secara teratur selama bertahun-tahun, ini adalah 

kesempatan yang baik untuk meninjau kembali dan memperbaiki fokus 

situs Anda. 

Ada berbagai jenis blog di WordPress.com, tetapi Anda akan melihat 

bahwa banyak blog yang paling sukses, seperti yang ditampilkan 

pada segar Ditekan , memiliki tema yang jelas, dan ditulis untuk khalayak 

tertentu. Jika Anda tertarik dalam menarik pembaca lainnya ke situs Anda, 

itu ide yang baik untuk melakukan hal yang sama. 

Jadi apa fokus Anda akan? 
Berikut adalah empat pertanyaan untuk membantu Anda mempersempit 

bawah: 

1. Apa tujuan Anda? 

Untuk mendokumentasikan perjalanan anda? Untuk berbagi gairah 

Anda? Untuk menginformasikan? Untuk menghibur? 

2. Topik apa yang paling Anda tertarik? 

Perjalanan? Teknologi? Budaya pop? Politik? 

3. Apa perspektif Anda? 

Apakah Anda seorang kritikus film? Seorang desainer pakaian? Seorang 

koki pastry? 

4. Siapakah audiens target Anda? 

Penggemar film? Fashionista? Foodies? 
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Jika Anda suka, menggunakan jawaban Anda untuk pertanyaan di 

atas untuk menulis sebuah pernyataan misi untuk membantu memandu 

Anda ketika Anda merencanakan untuk posting masa depan. 

Masih tidak yakin tentang apa fokus blog Anda harus Coba latihan di 

bawah ini untuk mendapatkan jus kreatif anda mengalir?:  

Pertama atas, ambil pena dan kertas dan mengatur timer untuk detik 

enam puluh. Buatlah gambar tongkat di tengah. Itu Anda. Sekarang 

mempersiapkan untuk memulai hitungan mundur dan coretan menurunkan 

sesuatu pun (benar-benar, apa pun) yang datang ke pikiran ketika Anda 

memikirkan alasan mengapa Anda ingin memiliki sebuah 

blog. Siap? Go! 

 

Bagaimana hasilnya? Kemungkinan Anda telah menggali ide-ide luas 

sedikit tentang apa yang mungkin Anda ingin lakukan dengan blog 

Anda. Jadi sekarang kita akan menelusuri sedikit. 

Selanjutnya, pada halaman segar, menarik baru mini saya di 

tengah. Mereset timer sampai 60 detik, dan mempersiapkan diri untuk 

menuliskan hal-hal yang Anda sukai.Pertimbangkan obsesi Anda, hal-hal 



yang membuat Anda keluar dari tempat tidur di pagi hari, hal-hal yang 

membuat Anda tetap terjaga di malam hari, dan situs, acara TV, majalah, 

atau blog Anda menemukan diri Anda gravitasi ke waktu dan waktu 

lagi. Mulai timer dan pergilah! 

 

Sekarang Anda terbakar. Semoga sulit bagi Anda untuk berhenti setelah 

enam puluh detik sudah habis. Itu hal yang baik. 

Pada halaman ketiga, menarik lain mini saya. Kali ini Anda mendapatkan 

120 detik.Hargailah mereka, karena ini akan menjadi jauh lebih sulit. 

Tujuan permainan ini adalah untuk mengambil kata-kata dari halaman 

pertama atau serbet (Anda bisa menyeberang mereka pergi sebagai Anda 

mentransfer mereka jika Anda suka), dan memindahkan mereka ke 

halaman baru atau serbet. Kemudian Anda akan mengambil kata dari 

serbet kedua Anda dan menempatkan mereka secara strategis di set 

pertama. Jadi, Anda mungkin memiliki "keluarga buletin berita" sebagai 

alasan untuk blog, dan "fotografi", "makan di luar" dan "perjalanan" yang 

mengelilingi kata itu. Ditto untuk semua kata yang tersisa, sampai mereka 

semua pergi. 



Jika semua yang terdengar membingungkan, inilah contoh, 

menggabungkan hasil dari dua halaman di atas: 

 

Masuk akal? OK, detik 120 Anda mulai ... sekarang! 

Selesai? 

Sangat baik. Sekarang Anda memiliki cetak biru untuk beberapa 

blog. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memutuskan yang mana 

yang Anda paling ingin untuk bekerja pada.Ini sangat mungkin bahwa Anda 

akan mampu mengkombinasikan beberapa bersama ini, tapi tidak merasa 

tertekan untuk melakukannya - Anda dapat memiliki blog sebanyak yang 

Anda suka. 

Jika Anda berjuang untuk memilih topik blog, tanyakan pada diri Anda 

beberapa pertanyaan tentang informasi yang Anda miliki di depan Anda: 

 Dari semua ide blog saya datang dengan, mana yang saya paling 

mungkin untuk dapat membuat konten tentang selama seminggu, 

sebulan, atau setahun? 

 Yang kelompok kata merasa paling dekat dengan alasan asli saya untuk 

memeriksa WordPress.com di tempat pertama? 



 Apakah saya telah memiliki reputasi di antara teman, keluarga atau 

kolega untuk keahlian dalam satu bidang ini luas? Apakah orang-orang 

sering memuji pengetahuan saya, gairah, atau keterampilan dalam 

(topik menyisipkan)? 

 Apa yang akan pertama saya tiga pos menjadi sekitar? Apakah saya 

cukup bergairah topik ingin mulai menulis sekarang? 

Jangan khawatir jika Anda masih sedikit tidak yakin tentang fokus khusus 

blog Anda - akan ada banyak waktu untuk mencari tahu sambil jalan. 
 

 

Dapatkan Disesuaikan 
Personalisasi Tampilan Situs Anda yang 

 

Sekarang bahwa Anda telah memberikan beberapa pemikiran untuk 

fokus blog Anda, saatnya untuk membangun desain pribadi yang unik 

untuk blog Anda untuk membantu Anda menonjol dan perhatian perintah di 

blogosphere.  

Menemukan tema yang tepat untuk Anda  
Sama seperti setiap majalah memiliki tata letak yang unik dan desain, 

begitu juga blog. Tema yang Anda pilih akan menentukan warna blog 

Anda, font, desain header, dan jumlah kolom. Ada lebih dari 120 tema yang 

menarik untuk dipilih, dan kami selalu menambahkan lebih. 

Ingatlah untuk menyimpan melihat blog Anda dan merasa konsisten 

dengan Ide Besar Anda. Ini akan membantu pengunjung untuk dengan 

cepat menentukan apakah mereka telah menemukan apa yang mereka 

cari. Ini mungkin tergoda untuk memilih tema hanya karena Anda menyukai 

estetika, tapi jangan lupa tentang fungsi. Juga perlu diingat bahwa Anda 
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dapat membumbui blog Anda dengan foto dan media lainnya 

kemudian. Untuk saat ini, fokus pada mencari tema yang paling cocok Ide 

Besar Anda. 

Katakanlah Anda memiliki sebuah blog foto. Dalam hal ini, Anda mungkin 

memutuskan untuk memilih tema yang memberikan satu kolom besar yang 

memungkinkan gambar Anda untuk mengambil panggung di situs 

Anda. Dengan tema tunggal-kolom, menu yang memungkinkan orang 

bernavigasi di seluruh situs Anda sering duduk di bagian atas atau bawah 

halaman, membebaskan ruang sebanyak mungkin untuk konten 

Anda. Sebagai contoh, berikut ini apa yang duotone tema terlihat seperti: 

 

Di sisi lain, mungkin Anda ingin memasukkan foto-foto di blog Anda, tetapi 

Anda juga merencanakan untuk mengirim banyak konten tertulis, 
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juga. Dalam hal ini, Anda mungkin memilih untuk tema dua kolom yang 

memiliki opsi untuk menampilkan gambar header dan posting fitur, 

seperti Dua puluh Sebelas :  

 

Ketika memilih tema, Anda juga harus mempertimbangkan apa jenis 

nada yang Anda ingin mengatur untuk blog Anda. Jika blog Anda yang 

terkait dengan bisnis, Anda mungkin ingin sesuatu yang minimal dan 

tampak profesional, seperti Coraline . Tetapi jika Anda mencari sesuatu 

yang lebih menyenangkan, mungkin untuk sebuah blog tentang kerajinan, 

tema seperti Liquorice mungkin lebih cocok. 

Untuk mempersempit pencarian tema Anda, coba gunakan Filter Fitur : 
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Perlu diingat bahwa Anda dapat mengubah tema Anda setiap saat, jadi 

jangan khawatir jika anda tidak yakin tentang pilihan Anda sekarang. 

Bila Anda menemukan tema yang Anda suka, mengaktifkannya 

langsung dari Showcase Tema dengan memilih tema dan mengklik tombol 

aktifkan di sudut kanan atas halaman: 

 

Jika Anda lebih memilih untuk melihat dulu tema sebelum 

mengaktifkannya, Anda dapat melakukannya dari tampilan> Tema area 

dashboard Anda: 
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Ingin membuat situs Anda 100% unik untuk Anda? 

Dapatkan nama domain 

kustom (seperti yoursite.com bukan yoursite.wordpress.com)dengan Pem

etaan Domain upgrade, dan memasukkan font kustom dan CSS di situs 

Anda dengan Custom Design pengembangan. 

 

Harap dicatat bahwa tema kustom hanya untuk pribadi-host situs 

menggunakanWordPress.org perangkat lunak. Mereka tidak dapat di-

upload ke WordPress.com. 

Meningkatkan situs Anda dengan widget 
Anda dapat menambahkan semua jenis fitur tambahan dan konten ke 

sisi kolom utama blog Anda (kami menyebutnya tempat "sidebar"), dan 

widget yang membuat sangat mudah.Mereka sedikit satu-shot aplikasi 

yang menambah tertentu, potongan seukuran gigitan konten yang mungkin 

menarik bagi pembaca Anda, seperti update terbaru Twitter Anda, daftar 

posting terbaru blog Anda atau komentar, atau link ke foto Anda di Flickr 

terbaru. 

Inilah yang blog dengan Recent Posts, Twitter, Teks / HTML, 

Berlangganan Blog, dan Arsip widget terlihat seperti: 
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Untuk mengaktifkan widget, buka Widget> Penampilan di dashboard 

Anda. Drag widget yang diinginkan ke modul Sidebar di sebelah 

kanan. Pastikan untuk memukul menyimpan dan menutup ketika Anda 

selesai mengedit pengaturan widget ini. 



 

Untuk melihat daftar lengkap widget dan bagaimana menggunakannya, 

periksa Widgets dan Sidebars di bagian Dukungan kami. 

Harap dicatat bahwa plugin hanya berlaku untuk pribadi-host situs 

menggunakanWordPress.org perangkat lunak. Plugin tidak diijinkan di 

WordPress.com untuk alasan keamanan berbagai. 
 

Get Published 
Buat Posting Pertama Anda 

 

Sekarang Anda memiliki Ide Besar dan desain yang bagus untuk 

boot, dan Anda siap untuk menunjukkan kepada dunia apa yang Anda 

terbuat dari. Siap untuk mulai menambahkan tulisan dan halaman ke situs 

Anda? 

Tulisan dibandingkan halaman: Apa bedanya? 
Sementara penerbitan tulisan adalah cara utama untuk berbagi 

konten di situs Anda,Anda juga dapat menambahkan halaman tambahan 
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agar terlihat dan merasa lebih seperti website tradisional. Jadi apa 

perbedaan antara tulisan dan halaman ? 

Tulisan adalah apa yang membuat blog Anda blog - mereka porsi konten, 

mirip dengan entri jurnal, tercantum dalam urutan kronologis 

terbalik. Tulisan bisa sebagai pendek atau selama yang Anda inginkan; 

ada yang sesingkat update Twitter, sementara yang lain panjang esai. 

Halaman, di sisi lain, yang paling cocok untuk konten yang lebih abadi 

yang Anda ingin pengunjung Anda untuk dapat dengan mudah mengakses, 

seperti Tentang Aku atau Hubungi bagian. 

 

Secara default, semua posting akan muncul di blog Anda halaman depan , 

tetapi Anda juga dapat menampilkan tulisan tertentu pada halaman 

kategori (dan melakukan hal-hal bagus lainnya) dengan kami menu 

kustom fitur. 

Mempublikasikan posting pertama Anda 
Klik tombol New Post di sisi kanan toolbar (itu muncul di bagian atas layar 

Anda saat Anda login ke WordPress.com) dan editor posting akan geser 

terbuka: 

 

Pertama, pilih jenis konten yang ingin berbagi (teks, foto, video, kutipan, 

atau link). 
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Gunakan Menulis Posting tab jika Anda ingin memasukkan beberapa 

gambar dalam posting Anda (atau jika Anda ingin menulis posting teks 

saja). Jika Anda hanya ingin cepat berbagi foto tunggal, pilih Post tab 

Foto. 

Kemudian menulis judul untuk posting di ruang di bagian atas Pikirkan 

judul posting Anda sebagai judul artikel berita - yang lebih rinci dan 

menawan itu, para pembaca lebih itu akanmenarik.. 

Klik ikon wastafel dapur jika Anda ingin mengaktifkan opsi format teks 

tambahan: 

 

Ketika posting sudah siap, pilih blog yang ingin Anda posting ke (jika Anda 

memiliki lebih dari satu) dengan menggunakan menu drop-down di bawah 

editor posting: 

 

Setelah selesai, tekan Publish Post. Itu saja! Selanjutnya Anda akan 

memiliki pilihan untuk melihat posting Anda yang baru saja diterbitkan. 

Kembali ke mengedit posting 
Jika Anda memutuskan bahwa Anda ingin kembali dan mengedit atau 

menghapus suatu pesan, buka Posts> Semua Posting pada dashboard 

Anda. 

 

Di sini Anda akan melihat daftar semua posting Anda. Mengklik Edit di 

bawah nama posting akan membawa Anda ke editor dashboard, di mana 



Anda dapat membuat perubahan. Untuk menghapus tulisan, 

klik Sampah. Pelajari lebih lanjut tentang layar sunting posting di sini . 

 

Editor dashboard 
Editor dashboard adalah hampir sama dengan editor yang muncul setelah 

mengklik Topik Baru di toolbar atas, tetapi juga memungkinkan Anda untuk 

melihat posting sebelum penerbitan mereka, dan posting jadwal untuk 

mempublikasikan di lain waktu, antara lain. 

Untuk mencobanya, kunjungi Posts -> Add New di dashboard: 

 

Meningkatkan posting dengan hyperlink 
Salah satu fitur yang paling umum digunakan editor adalah tombol link, 

yang dapat Anda gunakan untuk mengubah teks ke dalam link ke halaman 

Web lain, tanpa menampilkan setiap URL yang panjang dan jelek. 

 

Jadi bukannya posting 

"Saya menemukan semua jawaban atas pertanyaan blogging saya 

dihttp://en.support.wordpress.com!" 

Anda dapat memposting sesuatu seperti: 

"Saya menemukan semua jawaban atas pertanyaan blogging saya di 

mengagumkandokumentasi WordPress.com ! " 
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Berikut adalah cara menggunakan tombol link . Untuk penjelasan tentang 

bagaimana semua tombol bekerja, memeriksa dokumen Editor dukungan 

visual . 

Butuh ide untuk posting pertama Anda? 
Jika Anda sudah tahu apa yang ingin Anda katakan di posting pertama 

Anda, jangan ragu untuk melewati bagian ini dan mempublikasikan 

pergi. Jika tidak, kami akan membantu Anda brainstorming beberapa ide 

sekarang. Perlu diingat bahwa ini adalah posting pertama anda yang akan 

datang. Jika Anda tidak menyukai bagaimana ternyata, Anda selalu dapat 

mengedit atau menghapusnya kemudian. 

Jadi Anda telah melihat ide-ide Anda menuliskan sebelumnya, dan 

sekarang Anda siap untuk mendapatkan sedikit lebih terfokus. Ambil lain 

secarik kertas, serbet, atau apa pun yang Anda gunakan, dan 

menempatkan satu kata di tengah - satu kata atau kalimat pendek yang 

mendefinisikan apa blog Anda adalah semua tentang. Berikut ini saya: 

 

Sekarang, mengatur ulang penghitung waktu Anda selama 2 

menit. Tuliskan sebanyak ide posting acak seperti yang Anda bisa 
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memikirkan yang berhubungan dengan ide kunci Anda. Mereka tidak perlu 

masuk akal dan Anda tidak merasa perlu untuk menggunakannya, ini 

hanya sebuah latihan dalam membiarkan tangan Anda berpikir. Berikut ini 

saya: 

 

Jika salah satu tampilan yang menjanjikan, memberikan diri satu menit 

untuk membuat keputusan tentang mana yang Anda akan menulis tentang 

pertama. 

"Tulisan yang bagus seharusnya membangkitkan sensasi dalam kenyataan 

pembaca-bukan bahwa itu hujan, tapi perasaan menjadi hujan atas."  

EL Doctorow 

Jika itu tidak berhasil sebaik yang Anda harapkan, Anda dapat mencoba 

latihan lagi, atau: 

 Ambil lima menit untuk menulis tentang siapa Anda, dan mengapa Anda 

memutuskan untuk menulis sebuah blog tentang X. Hal ini akan menjadi 

dasar untuk posting perkenalan Anda. 

 Tentukan sendiri batas lima menit yang ketat untuk memindai melalui 

banyak blog favorit Anda, berita, atau niche website-website mungkin 



dan coretan diri sebagai banyak postingan atau berita yang benar-benar 

bunga atau memanggil Anda. Kemudian, mengambil menit kedua untuk 

memilih salah satu posting yang Anda ingin memberitahu pembaca 

Anda tentang dengan garis atau lebih komentar pribadi Anda. 

 Jika tidak satupun dari mereka menyukai Anda, kepala ke Plinky.com , 

situs kami didedikasikan untuk memberikan Anda ide untuk hal-hal 

untuk menulis tentang. 
 

 

 

 

 

 

Joomla! merupakan suatu perangkat lunak yang memungkinkan Anda untuk dapat membuat 

dan membaharui halaman-halaman Web dengan mudah. 

Untuk mudahnya, Anda dapat membayangkan Joomla! sebagai paket Three in One yang 

menyatukan tiga jenis elemen berikut ini: 

 Muatan/isi/konten (content) Website, merupakan elemen utama yang tersimpan di dalam 

sebuah database; 

 Template, merupakan elemen yang dapat mengendalikan desain dan cara menampilkan isi 

Website (seperti jenis huruf, warna, dan juga tata letak); 

 Joomla itu sendiri, yang merupakan suatu jenis perangkat lunak yang menyatukan isi Website 

dan template secara bersama untuk menghasilkan halaman-halaman Website. 

 

Sedikitnya ada tiga cara untuk melakukan install Joomla!. 

 

Tetapi sebelum mulai, pastikan Anda telah memiliki sebuah akun di salah satu Server Web 

yang ada di Internet. 

Dengan kata lain, Anda mesti terdaftar di salah satu perusahaan Hosting yang ada di Internet, 

dan membeli sebuah nama domain yang nantinya akan menjadi alamat dari Website milik 

Anda. 

 

Setelah itu, Anda dapat mulai melakukan install Joomla! dengan memilih satu dari tiga cara 

berikut ini: 

 

Cara pertama: Manfaatkan fasilitas “One Click Installs”. Saat ini, hampir semua 

perusahaan hosting telah menyediakan fasilitas install Joomla! secara cepat, umumnya 

dengan fasilitas "Fantastico Installer". Ikuti petunjuk/instruksi dari layanan Hosting dimana 

Anda terdaftar untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. 
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Cara kedua: Install dengan cara konvensional: Cara ini mengharuskan Anda meng-

copy/upload file ZIP Joomla!, ke akun hosting milik Anda; kemudian UNZIP file tersebut; 

Lalu buat sebuah database; dan selanjutnya menjalankan proses install Joomla! 

 

 

Cara ketiga: Manfaatkan “Demo Site”. Lakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun di 

“demo.joomla.org” – gratis selama 30 hari; selanjutnya Anda dapat membuat dan 

menyiapkan sebuah Website menggunakan Joomla!; kemudian ikuti instruksi untuk 

melakukan backup dan memindahkan Website ke akun hosting milik Anda; atau tetap 

memanfaatkan akun di “demo.joomla.org” sampai berakhir batas waktu penggunaan akun 

selama 30 hari. 
 

 


