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Website Adalah Aset Bisnis
(Usaha) Anda

Dunia semakin hari semakin menawarkan berbagai hal tentang keindahan 
dan kemajuan. Terutama pada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin 
hari semakin menawarkan berbagai kemudahan yang tentu saja makin membuat 
tenaga manusia itu merujuk pada bagian digital. Selanjutnya kita mengenal 
website sebagai dunia megah yang cukup nyata. Sebab, apa saja yang kita 
inginkan akan didapat melalui website ini. Melalui dunia maya, kita bisa bertatap 
muka dengan semua orang yang ada di seluruh dunia. Kebutuhan inilah yang 
bisa kita dapatkan setiap hari. 

Lalu, apakah yang disebut dengan aset? Menurut wikipedia, aset adalah 
semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Dengan kata lain, 
segala hal yang memiliki nilai untuk bisa memberikan hasil maka dapat dikatakan 
sebagai aset. Keberadaan aset ini sangat tidak terduga dalam kehidupan 
mengingat dalam bisnis ini ada berbagai hal yang patut dijadikan aset 
perusahaan. Inilah yang dapat diperoleh dari sebuah website, kita dapat 
menggunakannya untuk menarik pelanggan untuk membeli produk yang kita 
miliki. 

Website yang sehat tentu saja secara berkala memiliki pembaharuan 
minimal setahun sekali. Baik itu berupa tema, foto produk dan beberapa hal 
lainnya. Jika produk Anda memang memiliki desain secara berkala maka hal 
tersebut sebaiknya selalu di update pada website ini. Sehingga berbagai 
pengguna yang mencari di search engine akan selalu menemukan website Anda 
dengan baik. Memberikan informasi yang tepat dan desain yang pas dengan 
target maka akan mendatangkan pelanggan semakin banyak. 
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Hal Yang Harus Disiapkan Dalam 
Membuat Website 

Persiapan Nama Domain 
Pilih nama website (domain) sesuai dengan brand/merk usaha, ataupun minat 
atau keinginan Anda. Nama ini sebaiknya yang berkaitan dengan deskripsi 
perusahaan Anda agar berbagai informasi yang ada pada website dapat direkam 
oleh pelanggan dengan mudah. Misalnya nama MakassarHost.com ini fokus 
pada hosting untuk daerah Makassar meskipun pada hakikatnya, sasarannya 
bisa menjangkau seluruh dunia. 

Tentukan akhiran (ekstensi) nama domain:
Internasional : .com, .org, .net, dll.
Indonesia: .id, .co.id, .web.id, dll

Pastikan ketersediaan nama domain yang dipilih. Dan nama tersebut masih 
available. Ingat, segala hal yang berkaitan dengan domain ini penggunanya 
adalah seluruh dunia. Jadi harus diperhatikan nama yang pas untuk bisnis Anda 
ini.

Domain
Domain adalah nama unik yang 

diberikan untuk mengidentifikasi server 
komputer agar lebih mudah diingat 
daripada menggunakan IP (Internet 
Protokol) address. Agar website / aplikasi 
onlinenya dapat dengan mudah diakses 
oleh pengunjung, maka pemilik website 
tersebut harus menggunakan domain.
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1. Buka website MakassarHOST.com
2. Masukkan nama domain pilihan Anda dan klik 

tombol search
3. Apabila masih tersedia maka bisa segera 

didaftarkan
4. Ikuti langkah-langkah yang diminta.

Cara Registrasi Nama Domain
Pendaftaran Nama Domain

Contoh Cara Registrasi Domain:

- Buka Website MakassarHOST.com di browser Anda.
- Masukkan nama domain pada tempat yang sudah disediakan seperti terlihat 

pada gambar.
Lalu klik tombol search
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Masukkan Nama Domain:

- Ketik nama domain yang diinginkan, jika tidak tersedia artinya domain 
yang diinginkan sudah dibuat oleh orang lain. Kemudian pilih, ekstensi 
yang diinginkan, misal .com. kemudian klik search

- Kemudian akan muncul berapa jumlah harga domain tersebut, lalu klik 
continue

Hosting
Hosting adalah server online untuk 
menempatkan (menyimpan) data 
tulisan, gambar atau video website 
Anda.

Persiapan Hosting Pilih Hosting
1. Pilih kapasitas hosting yang sesuai dengan besar kecilnya data Anda.
2. Pilih hosting yang cepat, cari hosting yang sudah menggunakan teknologi 

SSD.
3. Pilih hosting yang menyediakan alat pengelolaan hosting dengan baik.
4. Pilih hosting yang memiliki tim support handal.



7

Cara Membuat Website Cakep Tanpa Ribet

www.makassarhost.com 7

Contoh Cara Registrasi Hosting:

- Buka Website MakassarHOST.com di browser Anda.
- Pilih paket hosting sesuai keinginan dan kebutuhan Anda.

Klik Tombol Order
● Setelah Klik Order, Kemudian pilih apakah ingin melakukan:

a. Registrasi domain baru 
b. Transfer domain Anda dari registrar lain atau
c. Menggunakan domain Anda yang sudah ada dan update nameserver

● Pilih salah satu kemudian klik Continue
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Program Manajemen Website
Sering disebut juga CMS
(Content Management 
Website). 

CMS merupakan software yang 
digunakan untuk menambahkan 
dan memanipulasi isi dari suatu 
situs website. Jadi CMS dapat di 
download, install dan melakukan 
kustomisasi seperti layaknya 
website biasa.

Persiapan Memilih CMS: 
1. Pilih CMS yang paling banyak digunakan
2. Pilih yang mudah
3. Pilih yang cocok untuk pemula

Wordpress

Wordpress adalah CMS yang memenuhi kriteria seperti disebutkan di atas.

CMS Wordpress adalah salah satu alat yang cukup ajaib, memudahkan dalam 
hal pengelolaan website baik bagi orang awam maupun mahir.
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Menurut wikipedia, Softaculous adalah alat skrip komersil yang digunakan untuk 
install secara otomatis. Sesuai dengan pengertiannya tentu saja untuk 
mendapatkan alat ini Anda harus membelinya terlebih dahulu. Biasanya, 
softaculous itu harus membeli dengan harga yang cukup tinggi. Hanya saja, 
dengan menggunakan hosting dari MakassarHOST sudah masuk dalam fitur 
tambahan. Dengan menggunakan softaculous ini Anda dapat menginstall 
berbagai cms populer hanya sekali klik saja.

Apabila ingin eksis di dunia 
online dengan menggunakan 
website maka akan lebih baik jika 
kita mengenal softaculous. Alat 
praktis ini didalam layanan cPanel 
atau hal yang lebih dikenal dengan 
control panel. Keberadaan cPanel 
ini hanya bisa kita dapatkan melalui 
layanan hosting. 

Cara Install Wordpress Dengan Mudah:

1. Login cPanel Hosting
Login pada cPanel dengan mengetikan nama domain yang sudah kamu 
daftarkan diikuti dengan  garis miring ( / ) kemudian ketikan cpanel seperti ini 
(makassarhost.com/cpanel) setelah itu kamu akan ke halaman login silahkan 
masukan username dan password cPanel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Softaculous
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Username dan password cPanel dikirimkan lewat email ketika Anda 
melakukan pendaftaran.

Pastikan dicatat dengan aman dan benar karena proses login ini adalah 
pengontrol semua website Anda.

Jangan sampai 3 kali salah dalam proses inputnya, karena bila salah maka 
biasanya akses ke cPanel Anda akan di block.

2. Memilih Softaculous Apps Installer
Kemudian masuk ke halaman cPanel. Pada kolom pencarian ketikkan 
softaculous lalu pilih Softaculous Apps Installer

3. Memilih WordPress
Lalu Anda akan diarahkan ke dashboard softaculous. Terdapat berbagai 
macam Content Management System (CMS) yang dapat anda pilih. Untuk 
melakukan instalasi wordpress, maka pilih WordPress. Lalu pilih Instal.

Kemudian isi beberapa kolom yang diperlukan untuk kelancaran setting 
websitenya, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:
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4. Mengisi Konfigurasi WordPress
Isi beberapa konfigurasi.
- Pada bagian Choose Protocol, isikan protokol yang diinginkan. Apabila website 
anda menggunakan SSL maka diisi https://. Apabila tidak, biarkan default 
https://.
Begitu pula silahkan dipilih apakah website akan menggunakan www atau tanpa 
www.
- Pada bagian Choose Domain, isikan nama domain yang dimiliki. Domain ini 
akan menjadi domain dari website wordpress yang akan dibuat.
- Pada bagian In Directory, hapus tulisan wp agar script wordpress terinstall di 
dalam halaman domain utama.
- Pada bagian Site Name isi dengan judul website Anda
- Pada bagian Site Description isi dengan keterangan singkat (deskripsi) website 
Anda.
- Pada bagian Admin Username isi dengan username yang diinginkan
- Pada bagian Admin Password isi dengan password yang diinginkan
Username dan password ini nantinya digunakan pada saat login di website 
wordpress (wp-admin atau di wp-login) Anda. Jadi, jangan sampai lupa.
- Pada bagian Admin Email isi dengan email Anda yang aktif untuk keperluan 
reset password, notifikasi, dan lain-lain.



12

Cara Membuat Website Cakep Tanpa Ribet

www.makassarhost.com 12

- Pada bagian Choose Language pilih bahasa yang diinginkan
- Pada bagian Select Plugin, Anda dapat memberikan tanda centang pada Limit 
Login Attempts yang berfungsi untuk membatasi login user wordpress. 
Sehingga, website Anda akan menjadi lebih aman. Bagi anda yang masih ingin 
menggunakan sistem pengisian konten di web dengan editor classic, silahkan 
beri tanda centang pada Classic Editor.

- Pada bagian Select Theme pilih tema website yang diinginkan lalu klik tombol 
biru yang bertuliskan install
Bisa juga sebelum klik tombol install Anda mengisikan email Anda, gunanya 
untuk mengirimkan data dan proses instalasi ke email Anda.
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Setelah diklik tombol install tersebut maka akan muncul proses instalasi yang 
berlangsung, biasanya akan berlangsung dengan cepat hanya dalam hitungan 
menit kadang detik

5. Instalasi WordPress Telah Selesai
Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul informasi mengenai domain 
yang digunakan tadi. Untuk mengakses website maka cukup akses URL yang 
terdapat dalam informasi tersebut. Untuk mengakses dashboard admin, dapat 
menambahkan /wp-admin. 

Kesimpulan
Untuk membuat website dapat menggunakan fitur Softaculous di cPanel. Cara 
install WordPress di cPanel Hosting melalui Softaculous juga cukup mudah, 
bukan? Selain mudah dan cepat, dengan menggunakan Softaculous anda tidak 
usah melakukan konfigurasi satu per satu. Selain WordPress, kamu bisa 
melakukan instalasi apapun di Softaculous. Misalnya, cara install Moodle untuk 
website elearning, cara membuat toko online menggunakan Prestashop, cara 
install Ghost di hosting dan sebagainya. 
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Tahap Awal Selesai
Selamat. Sekarang Anda Sudah Bisa Membuat Website 
Dengan Mudah

Website Sudah Online

Sekarang website sudah bisa diakses oleh siapapun dengan cara menuliskan 
nama website Anda di browser.

Ingat 3 Hal Penting Untuk membuat web Anda perlu:

1. Domain
2. Hosting
3. CMS

What’s Next?
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Langkah penting selanjutnya yang perlu Anda kuasai adalah 
proses kustom website

1. Ubah Template
Cara menambah atau mengganti tampilan design website

2. Instal Plugin 
Cara memasang alat pelengkap kebutuhan website sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing orang.

3. Masukkan Tulisan
Cara memasukkan konten berupa tulisan ke dalam halaman website

4. Masukkan Gambar
Cara memasukkan konten berupa gambar ke dalam halaman website

5. Masukkan Video
Cara memasukkan konten berupa video yang dimasukkan ke dalam 
halaman website

6. Ubah Tata Letak (Layout)
Cara mengubah tata letak konten website sesuai keinginan masing-masing.

1. Ubah Template Website
Agar Website WordPress memiliki 
penampilan yang menarik, maka 
caranya adalah merubah Template 
(sering disebut juga theme). Cara 
cukup mudah cukup dengan 
beberapa klik saja. 
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Langkah Awal: Login

Masuk ke halaman dashboard wordpress Anda diikuti dengan tulisan /wp-admin. 
Misal nama web Anda adalah MakassarHOST.com, maka login ke halaman 
dashboard Anda adalah: MakassarHOST.com/wp-admin. Lalu masukkan email 
atau username dan password pada kotak yang disediakan kemudian ENTER 
atau klik tombol “Log In”

Langkah 1:  Memilih Menu-Tampilan

Pilih menu tampilan pada halaman dashboard dan akan muncul template, lalu 
klik tombl “Tambahkan Baru”.
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Langkah 2:  Memilih Tema/Template yang Diinginkan

Ada beberapa kategori tema Wordpress yang dapat dipilih, seperti tema Andalan, 
Populer, Terbaru, Favori, atau bisa juga dengan menuliskan nama temanya di 
kotak pencarian sebelah kanan

Tips 
Template yang cukup direkomendasikan bisa dicoba:

- GeneratePress
- OceanWP
- Astra Themes
- Zakra
- Neve
- Rita Free
- Tesseract
- Phlox
- Ashe
- Dan lain-lain
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Langkah 3:  Menginstal dan Mengaktifkan Tema WordPress

WordPress akan mendownload tema dan melakukan proses instalasi pada blog 
Anda. Setelah proses instalasi selesai, maka Anda dapat memilih. Jika ingin 
mengganti template WordPress secara langsung, silahkan klik Aktif.

Lalu sistem sedang melakukan downloading atau instalasi tema terbaru di sistem 
Wordpress.
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Setelah proses instalasi selesai, bisa mengaktifkan template tema tersebut 
dengan menekan tombol aktif.

Langkah 4: Menyetel tampilan Tema

Setelah berhasil melakukan instal, Anda juga bisa melakukan adjustment atau 
penyetelan pada template tema tersebut. Tidak perlu memakai koding (bahasa 
pemrograman), karena pada wordpress kita bisa melakukanya secara berbasis 
web-base dan itu pun dilakukan secara real-time.
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Setelah itu, bisa mempublikasikannya ke dalam website sehingga Website  
menjadi lebih bagus karena tema yang telah dilakukan adjustment tadi.

Lihat tampilan dengan mengakses website dengan cara mengetikkan nama 
website Anda di browser

1.  Install Plugin 
Plugin adalah alat tambahan yang pada wordpress yang mempunyai fungsi 
spesifik untuk membantu kemudahan kebutuhan website.

Tips:
Plugin wordpress yang cukup direkomendasikan bisa dicoba:

- Elementor (Untuk kustomisasi website)
- Yoast SEO (Untuk keperluan optimasi website di mesin pencari)
- Contact Form 7 (Untuk pembuatan form kontak di web)
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- Akismet (Untuk anti spam)
- WordFence Security (Untuk keamanan website)
- WooCommerce (Untuk penambahan shopping cart pada halaman 

website)

2. Cara Install Plugin Wordpress

Contoh Install Plugin Elementor

Salah satu rekomendasi plugin yang harus dipasang adalah plugin elementor
Plugin elementor tersedia dalam 2 versi, gratis dan berbayar
Plugin elementor mempunyai fungsi untuk memudahkan kustomisasi website
Dll.

Langkah 1

Masuk ke halaman dashboard wordpress Anda diikuti dengan tulisan /wp-admin. 
Misal nama web Anda adalah MakassarHOST.com, maka login ke halaman 
dashboard Anda adalah: MakassarHOST.com/wp-admin. Lalu masukkan email 
atau username dan password pada kotak yang disediakan kemudian ENTER 
atau klik tombol “Log In”



22

Cara Membuat Website Cakep Tanpa Ribet

www.makassarhost.com 22

Langkah 2

Arahkan kursor mouse pada menu Plugin sehingga akan muncul pilihan menu 
selanjutnya seperti terlihat pada gambar.
Lalu klik menu “Tambah Baru” atau “Add New” jika menggunakan bahasa 
Inggris pada settingan websitenya.

Langkah 3

Setelah itu akan diarahkan ke halaman pencarian plugin, Karena kita hanya 
membutuhkan plugin elementor maka ketik keyword elementor ke dalam text 
box pencarian. Setelah itu lakukan pencarian pada plugin. Jika plugin elementor 
sudah muncul, selanjutnya lakukan instalasi dan aktivasi pada plugin.
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Langkah 4

Setelah itu akan diarahkan ke halaman pencarian plugin, Karena kita hanya 
membutuhkan plugin elementor maka ketik keyword elementor ke dalam text 
box pencarian. Setelah itu lakukan pencarian pada plugin. Jika plugin elementor 
sudah muncul, selanjutnya lakukan instalasi dengan cara mengklik tombol 
“Install Now”.

Langkah 5

Apabila proses instalasi pada plugin sudah selesai maka akan muncul tombol 
“Activate” seperti pada gambar diatas, klik tombol “Activate untuk mengaktifkan 
plugin tersebut
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Langkah 6

Selesai proses instalasi plugin.
Setelah itu akan muncul pilihan sebagai gambar diatas. Bila ingin langsung 
membuat halaman baru bisa langsung mengklik tombol “Create Your First Page” 
atau bisa melanjutkan langkah selanjutnya dalam ebook ini.  

3. Cara Masukkan Tulisan 

Konten utama dari sebuah website adalah Page (halaman) dan Post (kiriman)

Pages
Artikel pada pages bersifat statis artinya artikel pada halaman ini berdiri sendiri 
tidak ada kategori dan tanggal penulisan yang muncul di pembaca.

Ini cocok untuk membuat artikel yang tidak ada expire nya seperti halaman 
kontak,  halaman syarat dan ketentuan. Jadi kamu bisa selalu memperbaharui 
artikel di pages kapan saja.

Kalau posts pasti diurutkan berdasarkan tanggal sedangkan pages bisa di buat 
urutan sebagai sub pages, fitur ini bisa digunakan sebagai pengaturan beberapa 
halaman.
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1. Login ke dashboard web wordpress
Caranya yaitu ketik “Nama web/wp-admin” pada dashboard browser, lalu isi 
“username” dan “password” wordpress. Bila web Anda google.com maka alamat 
loginnya adalah google.com/wp-admin

2. Pengenalan Menu Pages
Setelah masuk ke menu dashboard, pilih menu Pages. Semua artikel yang ditulis 
akan muncul disini, berbentuk listing per halaman jadi akan memudahkan dalam 
memanage artikel
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3. Mulai Menulis Artikel
Setelah masuk ke menu pages klik tombol add new selanjutnya kita akan 
melihat halaman baru yang berisi form untuk melakukan penulisan, metode 
penulisanya seperti microsoft word sehingga akan memudahkan. 

4. Judul Page dan Deskripsi
Masukkan Judul Page yang ingin dibuat, misalnya MakassarHost. Setelah 
membuat judul, lalu buat Deskripsi yang diinginkan. 
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5. Fungsi Add Block

Untuk membuat tulisan kamu di Wordpress menjadi lebih menarik, kamu bisa Klik 
tanda + (Add Block) di sebelah kiri atas. 

Common Block
Paragraph : untuk menambah paragraf baru
Image dan Gallery: Memiliki fungsi yang sama yaitu  untuk menambah gambar. 
Gambar bisa di ambil dari proses upload, media library, dan URL (melalui website 
orang lain, hanya masukkan link saja) Perbedaannya adalah Image bisa 
menambahkan gambar melalui URL.
Heading : untuk menyusun level-level heading dan subheading pada website. 
Penggunaan H1 biasanya digunakan untuk judul blog, dan h2 digunakan untuk 
judul posting, serta h3 untuk widget. Jika dilihat dalam tingkatan heading, maka 
level header pertama seharusnya mengandung keyword yang utama pada blog 
atau pada artikel.
List : untuk membuat suatu list (urutan)
Quote : Teks yang memiliki bentuk dan desain berbeda dari yang lain
Audio: untuk menambahkan musik/suara. Sama seperti image dan gallery, audio 
bisa diambil dari proses upload, media library, dan URL.
Cover : hampir sama seperti quote, tetapi selain tulisan, pada cover juga bisa 
ditambah latar belakang gambar
File: untuk menambahkan file bisa dalam bentuk pdf, word, dan lain-lain
Video: untuk menambahkan video
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6. Fitur Image
Kita juga bisa menambahkan Fitur Image yang berada di bawah sebelah kanan, 
fitur image berfungsi sebagai gambar thumbnail page yang kita buat.

7. Page Attributes
Kita bisa mengatur tampilan halaman yang kita buat dengan mengelola Page 
Attributes yang ada di sebelah kanan. Parent  untuk  induk halaman dan 
Template untuk tampilan halaman. 
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8. Publish
Apabila kita telah yakin akan page yang akan kita buat kita pilih publish, lalu klik 
Immediately untuk mengatur waktu publish nya

POST
Post adalah konten website berupa artikel atau tulisan yang diterbitkan secara 
rutin. Semua post yang terbit akan ditayangkan sesuai dengan urutan terbaru, 
sehingga post yang baru akan berada di atas post yang lama.

Artikel yang diterbitkan di pages akan memunculkan user penulisnya, kapan 
artikel itu ditulis, artikel tersebut masuk dalam kategori apa, dan pembaca juga 
bisa memberikan komentar diskusi.

Post cocok untuk menulis artikel yang berisi blog buku harian pribadi, berita, 
event yang semuanya di urutkan berdasarkan tanggal dan waktu. Tidak ada 
batasan berapa banyak artikel yang diterbitkan jadi kamu boleh tulis sebanyak-ba
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Untuk posting artikel, pilih menu Posts > Add New pada dashboard WordPress

8. Kategori
Setelah selesai, Anda dapat posting tulisan tersebut secara langsung atau 
memasukkannya ke kategori khusus. 

Jika belum membuat kategori, maka dapat membuatnya saat posting.
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Klik Publish untuk melakukan posting

4. Cara Masukkan Gambar
Tahap ini hampir Sama seperti membuat 
halaman atau post, 

Jika sudah memasang plugin elementor 
maka 
maka hal ini akan lebih mudah lagi. 
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Langkah 1:

Masuk ke dalam dashboard website Anda dengan cara menuliskan alamat 
website Anda ditambah akhiran /wp-admin.

Contoh: nama website Anda adalah google.com, maka untuk login ke dashboard 
website ketik pada browser Anda google.com.wp-admin. Lalu masukkan 
username atau email dan password, kemudian tekan enter atau klik tombol “Log 
in”

Langkah 2:

Pilih pada menu ”Pos” atau “Laman” sesuai dengan lokasi halaman website 
Anda.
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Langkah 3:

Pilih menu sunting pada halaman yang akan di muat gambar, sehingga akan 
terbuka halaman baru.

Langkah 4:

Klik pada tombol “Edit with Elementor”.
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Langkah 5:

Pilih tanda + dalam lingkaran atau tombol Add New Section

Langkah 6:

Pilih layout jumlah kolom yang diinginkan
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Langkah 7:

Pilih pada menu kotak 9 seperti ditunjukan panah pada gambar di atas

Langkah 8:

Pilih salah satu menu Heading atau Text Editor lalu drag and drop ke arah 
tempat yang diinginkan untuk mengisi tulisan.
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Langkah 9:

Edit tulisan pada bagian panah 1 atau panah 2.

Langkah 10:

Jika ingin menghapus kolom tulisan maka arahkan kursor mouse ke kotak menu 
yang ingin dihapus sampai muncul tanda pensil biru, lalu klik kanan pada pensil 
biru tersebut sampai muncul tombol delete. Lalu klik Delete
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5. Masukkan Video

Untuk memasukkan video ke dalam isi website saat ini adalah 
menggunakan video yang diupload ke youtube lalu diambil kode videonya 
untuk dipasang pada website kita.

Dan untuk memasukkan kode tersebut lebih mudah dengan menggunakan 
bantuan plugin elementor, sehingga kita tidak perlu dipusingkan dengan 
jenis kodenya, kita hanya perlu mengambil url atau alamat link video 
tersebut.

Selain itu juga data website kita tidak penuh karena hanya berisi kode 
videonya saja yang diambil dari youtube.

Cara Memasukkan Video
Tips Mudah Memasukkan Video Ke Dalam Website

Tips:

Gunakan plugin “Elementor” untuk mempermudah proses 
memasukkan video ke dalam website Anda



38

Cara Membuat Website Cakep Tanpa Ribet

www.makassarhost.com 38

Langkah 1:

Masuk ke dalam dashboard website Anda dengan cara menuliskan alamat 
website Anda ditambah akhiran /wp-admin.

Contoh: nama website Anda adalah google.com, maka untuk login ke dashboard 
website ketik pada browser Anda google.com.wp-admin. Lalu masukkan 
username atau email dan password, kemudian tekan enter atau klik tombol “Log 
in”

Langkah 2:

Pilih pada menu ”Pos” atau “Laman” sesuai dengan lokasi halaman website 
Anda.
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Laman (Page)
Untuk kemudahan dalam mengedit atau mengubah halaman website 
maka disarankan ketika membuat halaman baru lakukan hal tersebut 

pada menu “Laman”. 

Bukan pada menu “Pos”

Langkah 3:

Arahkan kursor ke judul artikel yang diinginkan sampai muncul menu “Sunting”. 
Bila sudah muncul maka klik pada menu “Sunting” tersebut sehingga akan 
menuju halaman baru.
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Langkah 4:

Setelah terbuka halaman baru, klik pada tombol “Edit with Elementor”.

Langkah 5:

Arahkan kursor ke arah tanda panah di dalam lingkaran seperti ditunjukkan pada 
gambar (Add New Section), lalu klik pada tanda panah tersebut untuk mengatur 
jumlah kolom yang diinginkan.
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Langkah 6:

Tentukan salah satu jumlah kolom yang diinginkan dari 12 pilihan jenis kolom 
yang disediakan seperti ditunjukkan pada kotak merah di atas. Lalu klik salah 
satunya yang sesuai dengan keinginan Anda.

Langkah 7:

Klik menu kotak-kotak seperti ditunjukkan pada panah di atas untuk 
memunculkan menu-menu yang tersedia, dalam hal ini kita akan menggunakan 
menu video untuk menambahkan video di halaman website kita.
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Langkah 8:

Setelah muncul menu-menu tersebut lalu pilih menu video. Tarik dan tahan (drag 
and drop) menu video tersebut ke lokasi yang diinginkan sampai muncul tanda 
biru pada bagian tujuan akhir. Lalu lepaskan mouse sehingga menu video 
otomatis akan muncul pada bagian tersebut.
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Langkah 9:

Sebelum video dimasukkan maka kita buka dulu halaman video youtube yang 
ingin kita tambahkan lalu copy alamat url video tersebut.

Langkah 10:

Arahkan kursor ke menu video sampai muncul menu pensil biru lalu klik menu 
pensil biru tersebut sehingga akan muncul menu selanjut pada bagian kiri layar.

Langkah 11:

Masukkan/paste kode url video youtube yang sebelumnya sudah kita copy. 
Otomatis pada menu video tersebut akan muncul video yang tadi kita copy.
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Langkah 12:

Pilih menu publish apabila sudah selesai sehingga halaman tersebut akan 
update. Bila dibuka halaman tersebut maka isinya sudah sesuai dengan proses 
pengeditan tadi .

6. Cara Mengubah Tata Letak (Layout)

Ada berbagai cara mengubah tata 
letak halaman website.
Salah satu cara yang paling mudah 
adalah dengan menggunakan 
plugin elementor.
Cara memasang plugin elementor 
sudah dijelaskan pada tutorial di 
atas.

Cara Mudah Mengubah Tata Letak
(Tata Letak Halaman Website)
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Langkah 1:

Masuk (login) ke dalaman dashboard wordpress Anda seperti sudah dicontohkan 
sebelumnya.
Lalu klik pada menu “Pos atau “Laman” sesuai dengan tempat halaman website 
yang ingin Anda ubah.
Bila belum ada halaman maka disarankan dibuat dulu halamannya dengan 
mengklik menu “Laman” > “Tambah Baru”

Tips 
Untuk membuat halaman baru ada 2 pilihan yaitu pada menu “Pos” dan 
menu “Laman”.

Disarankan buat di menu “Laman” atau “Page”  untuk kemudahan 
mengedit layout.
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Langkah 2:

Arahkan kursor mouse ke artikel yang ingin diinginkan lalu akan muncul menu 
“Sunting”. Klik menu sunting tersebut

Langkah 3:

Klik pada menu “Edit with Elementor”. Kemudian akan muncul halaman baru 
yang akan di edit.
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Langkah 4:

Untuk mengubah tata letak layout pada halaman ini Anda geser kursor ke arah 
bagian tulisan atau gambar yang akan diubah sampai muncul tanda pensil biru 
seperti pada gambar. Bila sudah muncul maka tinggal klik tanda pensil tersebut 
dan tahan lalu tarik (drag and drop) ke lokasi yang diinginkan. 

Langkah 5:

Ketika muncul warna biru pada letak posisi tujuan yang diinginkan maka silahkan 
lepaskan klik mouse. Maka otomatis layout akan berpindah. Lakukan pada 
bagian lainnya yang ingin Anda ubah tata letaknya. 
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Langkah 6:

Lakukan pada menu lainnya sesuai dengan keinginan Anda. 

Bila sudah selesai mengubah layout maka pastikan mengklik tombol PUBLISH 
untuk menyimpan hasil ubahan tersebut. 

TIPS
Jangan lupa untuk selalu menekan tombol 
PUBLISH ketika sudah selesai melakukan 
perubahan agar hasil ubahan Anda tersimpan 
dengan baik.
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Terimakasih telah membaca ebook ini dengan tuntas. Semoga segala hal yang 
berkaitan dengan pembuatan website bisa Anda lakukan melalui panduan singkat 
ini. 

Apabila ebook ini memiliki kecenderungan untuk membantu maka tidak ada 
salahnya jika Anda turut membagikan dengan kerabat, sahabat atau teman agar 
ilmu dan wawasan yang sudah dipelajari bisa ditularkan kepada orang lain. 


