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Login ke Dashboard WordPress
Silakan akses URL dari dashboard admin WordPress Anda, defaultnya berupa uinsi.ac.id/wp-admin

Setelah itu masukkan username dan password kemudian tekan tombol Login.

Lupa Password
Terkadang Anda tidak ingat username atau password. Untuk mengatasi hal tersebut, silakan klik
pada Lost your password? yang berada di bawah form login.

Kemudian masukkan alamat email yang Anda daftarkan ketika melakukan instalasi WordPress dan
klik tombol Get New Password, kemudian akan dikirimkan link ke email tersebut untuk mereset
password.

Setelah itu silakan login kembali.

Mengubah Tampilan
Untuk mengganti tampilan, Anda hanya perlu melakukan instalasi tema yang sudah tersedia secara
gratis ataupun berbayar, hal pertama yang dibutuhkan ketika menginstal tema baru adalah login ke
dashboard admin WordPress terlebih dahulu, seperti cara sebelumnya. Setelah Anda berhasil login,
silakan pilih menu Appearance > Themes.

Lalu akan muncul halaman yang menampilkan tema WordPress yang sudah Anda instal, untuk
menginstal tema baru silakan klik tombol Add New.

Terdapat dua pilihan cara menginstal tema WordPress, yang pertama menginstal tema manual
melalui tombol Upload Theme.

Yang kedua langsung di dashboard WordPress dengan memilih kategori tema atau mengetikkan kata
kunci tema pada kolom, silakan klik tombol Install pada salah satu tema yang ingin Anda gunakan,
atau klik tombol Preview untuk melihat tampilannya.

Setelah proses instalasi tema selesai, supaya tema menjadi tampilan utama website Anda, silakan
aktifkan dengan menekan tombol Acivate.

Pada langkah ini, tema website Anda sudah memiliki tampilan baru sesuai dengan tampilan dari
tema yang Anda instal.

Instal Plugin
Salah satu keuntungan menggunakan WordPress untuk membuat website adalah tersedianya plugin
yang memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan Anda, baik plugin gratis atau berbayar. Anda dapat
menambahkan berbagai fitur yang dibutuhkan tanpa harus menguasai pemrograman website.
Untuk menginstal plugin, silakan ikuti langkah di bawah ini, pastikan anda sudah masuk pada
dashboard admin.
1. Silakan pilih menu Plugins > Add New.

2. Akan tampil halaman daftar plugin yang dapat Anda gunakan secara gratis, sama seperti ketika
Anda menginstal tema. Anda hanya perlu memasukkan kata kunci dari plugin yang ingin diinstal atau
memilih berdasarkan kategori Featured, Popular, Recommended, dan Favorites. Pada contoh ini
kita akan menginstal plugin All in One Seo Pack, sehingga perlu mengetikkan kata kuncinya pada
kolom Keyword, kemudian klik tombol Install Now.

3. Setelah proses instalasi plugin selesai, silakan aktifkan dengan menekan tombol Activate.

Tambah Halaman
Untuk menambahkan halaman baru pada website WordPress Anda, silakan pilih menu Pages
kemudian pilih Add new.

Tambahkan Judul halaman, misalnya halaman yang anda buat adalah untuk menu kontak, berarti
judul bisa dibuat Kontak Kami. Anda juga dapat menambahkan konten pada halaman tersebut
seperti menambahkan gambar dan sebagainya.

Setelah selesai melakukan pengaturan, anda dapat menampilkan pada halaman utama website
dengan menekan tombol Publish. Jika Anda belum ingin menerbitkannya, silakan tekan Switch to
Draft.
Menu
Ada beberapa menu navigasi yang dibutuhkan pada sebuah website, seperti membuat menu kontak,
kategori dan sebagainya, hal tersebut tergantung jenis website Anda.
Ada beberapa pilihan yang bisa Anda gunakan untuk menambahkan menu di WordPress, seperti dari
halaman, kategori, dan link kustom.
Untuk membuat menu di Website, silakan ikuti langkah di bawah ini.
Pastikan Anda sudah login di dashboard admin website, kemudian pilih menu Appearance > Menus

Akan tampil halaman editor menu, pada menu ini anda dapat menambahkan atau menghapus menu
yang sudah ada.

Selain menambahkan halaman pada menu, Anda juga dapat menambahkan postingan, link dan
kategori pada menu yang dibuat.
Menampilkan Postingan
Kembali lagi ke cara penerbitan artikel, caranya hampir sama seperti ketika Anda membuat halaman
baru, tapi menu yang di pilih adalah Posts > Add New seperti gambar di bawah.

Silakan masukkan judul dan artikel dengan cara klik pada kolom yang tersedia.

Untuk menambahkan link di dalam artikel, silakan block kalimat atau kata di dalam artikel, kemudian
pilih logo rantai, kemudian masukkan alamat link yang anda inginkan dan tekan enter untuk
menyimpan perubahan.

Anda juga dapat menambahkan gambar ke dalam Postingan yang dibuat dengan cara klik bagian
artikel lalu akan tampil menu Add Image dan pilih gambar yang diinginkan.

Tentukan kategori dari artikel yang Anda buat, jika anda belum membuat kategori silakan klik Add
New Category pada bagian Categories dan tambahkan kategori baru.

Tambahkan gambar utama melalui menu Featured Image > Set featured image yang berada di pojok
kanan bawah halaman.

Terakhir terbitkan artikel dengan menekan tombol Publish.

Backup
Untuk menghindari masalah pada website kita seperti kena hack, suspend penyedia hosting, salah
script atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan pada website kita, melakukan backup website secara
rutin adalah solusinya. Ada 2 langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan backup pada website
kita.
Pertama backup database, akses halaman cpanel yaitu iain-samarinda.ac.id/cpanel masukan user
dan password anda pilih login, setelah anda login pilih menu backup seperti pada gambar dibawah,
lalu pilih dan download file database website anda.

Kedua backup kontent dan file konfigurasi pada website, gunakan software ftp (disini saya
menggunakan FileZilla sebagai contoh) login menggunakan user dan password sama seperti cpanel,
pada kolom sebelah kiri di aplikasi FileZilla buat folder untuk menyimpan file yang akan di backup
lalu pada kolom sebelah kanan cari folder public_html, setelah itu masuk kedalam folder tersebut
lalu pilih nama folder website anda dan download folder tersebut

Restore
Pertama-tama Anda perlu membuat database MySQL baru, untuk tujuan Import backup database.

Silakan login ke cPanel dari akun hosting Anda dan pilih menu Databases MySQL

Silakan buat database di cPanel, setelah itu akses database yang sudah anda buat melalui menu
phpMyAdmin di cPanel Anda.

Setelah masuk ke phpMyAdmin, silakan pilih nama database yang Anda buat sebelumnya.
Kemudian, import backup database WordPress Anda. Untuk melakukannya silakan pilih tab
Import: (1) pilih file .SQL, (2) set Format ke .SQL, (3) klik tombol Go.

Upload file WordPress ke akun hosting Anda lalu akses instalasi WordPress Anda (melalui web
browser) dan pilih bahasa untuk instalasi WordPress. Setelah Anda memilih bahasa untuk website
Anda, klik Let’s Go! dan Anda akan masuk ke bagian konfigurasi database. Gunakan informasi
database yang sudah Anda buat sebelumnya.

Bila Anda melakukan semuanya dengan benar, di bagian akhir instalasi Anda akan melihat pesan
bahwa WordPress sudah berhasil ter-install.

SSL
SSL adalah singkatan dari Secure Socket Layer. Tujuan utama pemasangan SSL adalah sebagai
pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet, apabila sistem keamanan ini
ditambahkan pada website Anda, maka URL website akan berubah menjadi HTTPS.

Aktivasi SSL pada Cpanel

Masuk ke cpanel hosting, pada bagian Securty masuk ke menu SSL/TLS Status

Pada halaman tersebut akan muncul list domain-domain termasuk subdomain beserta status
Aktivasi SSL didalamnya. Apabila statusnya merah berarti belum aktif dan apabila sudah berwarna
hijau berarti sudah aktif.

Untuk mengaktifkan SSL yang masih merah silahkan centang di sebelah kiri domain atau
subdomainnya lalu klik Run Auto SSL, nantinya proses aktivasi SSL juga akan rampung pada proses
ini.

Setelah itu tunggu masa instalasi dan validasi SSLnya kurang lebih 8 jam, apabila lebih dari 8 jam SSL
belum aktif, silahkan periksa kembali pada menu tersebut, akan ada keterangan statusnya. Apabila
instalasinya gagal maka akan dijelaskan pada halaman tersebut penyebab kegagalan instalasinya.

