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Pendahuluan 

 

Weblog atau lebih dikenal dengan singkatan blog adalah website yang tulisan atau 

postingannya dibuat dalam bentuk jurnal dan ditampilkan berdasarkan kronologis waktu. 

Weblog menyediakan fasilitas berita dan komentar berdasarkan topik-topik tertentu. 

Biasanya sebuah weblog mengkombinasikan tulisan., gambar, dan tautan (link) ke weblog, 

website atau media yang lain dengan peminatan sejenis. Kebanyakan weblog pada awalnya 

berbentuk tulisan, meskipun ada juga yang berbentuk fotografi (photoblog), video (vlog) 

atau audio (podcasting), dan semuanya akan membentuk jaringan media sosial yang lebih 

luas. 

 

(diterjemahkan dari: wikipedia) 

 

Dengan adanya fasilitas komentar, weblog menjadi lebih interaktif dan bisa dimanfaatkan 

sebagai tempat diskusi on-line. Dengan demikian secara tdak langsung pengguna bisa 

saling tukar dan berbagi informasi dengan lebih efektif dan efisien. 

 

PS IKM Weblog 
 

PSIKM weblog telah diluncurkan pada akhir Juli 2007. Sampai saat panduan ini ditulis 

sudah ada 10 tulisan dan lebih dari 20 komentar. Data pengunjung yang tercatat 

menunjukkan angka yang cukup signifikan yaitu 1600 lebih.  Panduan ini disusun untuk 

membantu teman-teman dosen untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal. 

Dengan pengetahuan saya yang terbatas, saya mencoba berbagi bagaimana mendaftar di 

weblog kita, memposting tulisan dan memberikan komentar. Dengan harapan setelah 

lancar dan mahir di PSIKM Weblog, juga bisa membuat dan mengelola sendiri weblog 

pribadi masing-masing.  

 

Mendaftar di PSIKM Weblog 
 

Administrator blog akan mengirimkan undangan lewat email kepada calon contributor. 

Klik link yang disarankan untuk mendaftar, jika linknya tidak befungsi maksimal copy and 

paste ke address bar browser. 

 

Gambar 1. Undangan ke email 

 



 

Setelah itu akan tampak kotak dialog seperti dibawah ini: 

 

Gambar 2. Mendaftar di Wordpress 

 
 

Tulis username yang mau dipakai, misalnya saya pakai username: adywirawan, sebaiknya 

yang gampang diingat dan minimal 4 karakter hanya huruf dan angka saja (tanda-tanda 

seperti garis miring, titik, koma, garis tengah dan yang lain tidak diijinkan). 

Setelah itu ketik kata sandinya (password), dan ulangi sekali lagi di confirm. Setelah itu 

beri tanda (tick) legal floatsam, kemudian ada dua pilihan menanti 

- Gimme a blog! (Like username.wordpress.com) 

- Just a username, please. 

 

Pilihan pertama diberi tanda kalau langsung membuat weblog sendiri dengan domain 

sendiri. (Panduan untuk membuat weblog pribadi akan segera menyusul). 

Pilihan kedua untuk mendaftarkan username saja, seperti kalau ingin menggunakan 

weblog secara berkelompok. Jadi ingat memberi tanda pada pilihan yang kedua!!. 

(kalau sudah terlanjur memberi tanda yang pertama dan sudah mengklik next, kirim email 

ke saya supaya bisa segera dimasukkan sebagai kontributor/author/editor melalui 

administrator’s tool.) 

Setelah itu klik next untuk langkah selanjutnya. Kemudian akan tampak bahwa kita telah 

berhasil mendaftar. Kalau gagal biasanya karena username sudah ada yang memakai 

sebelumnya jadi ulangi langkah diatas dengan username yang baru. Akan ada 

pemberitahuan juga lewat email bahwa kita sudah terdaftar di wordpress dengan username 

dan password yang dibuat. Sebaiknya email ini jangan dihapus, untuk antisipasi kalau lupa 

dengan username dan password. 

 

 

 

 



Memanfaatkan fasilitas PSIKM Weblog 
 

Untuk langkah selanjutnya, supaya lebih mudah, saya sarankan untuk mengunjungi 

Weblog kita di http://usph.wordpress.com  

Maka akan tampak tampilan seperti dibawah ini 

 

Gambar 3. Tampilan PSIKM Weblog 

 
 

Untuk login klik tombol login di pojok kanan atas (panah merah), maka akan muncul 

tampilan dibawah ini: 

 

Gambar 4. Kolom untuk login 

 
Masukkan username dan password yang sudah dibuat kemudian klik Login 



Setelah login tampilan akan sedikit berbeda dengan yang pertama dimana ada tombol-

tombol navigasi diatas halaman (ditunjukkan oleh panah merah) 

 

Gambar 5. Tampilan setelah login 

 
 

Memposting Tulisan 

 

Untuk mulai menulis maka kita harus mengklik tombol navigasi My Dasboard di 

Navigation Bar (ditunjukkan oleh tanda panah merah). Jika kita sudah sempat memiliki 

domain sendiri di Wordpress, maka saat menaruh kursor di atas My Dashboard akan ada 

pilihan apakah kita ingin menuju ke account sendiri atau ke usph, klik usph untuk 

melanjutkan menulis di PSIKM weblog. Kalau tidak cukup klik My Dashboard saja. 

Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini: 

 

Gambar 6. Mulai menulis  

 



Klik tombol Write (lingkaran merah Gambar 6) 

Maka akan ada tampilan seperti dibawah ini 

 
Gambar 7 Mempublikasikan tulisan 

 
 

Judul tulisan diketik di kolom judul (title), isi tulisan di kolom utama, dan pilih atau tick 

kategori tulisan di menu Categories. Sementara ada 18 kategori, satu tulisan bisa lebih dari 

satu kategori, misalnya Epidemiology dan Community nutrition, news dan announcement 

dll yang sesuai dengan isi tulisan. Tambahan kategori yang belum ada bisa dilakukan 

dengan memanfaatkan fasilitas Add. (ketik kategori yang baru kemudian tombol Add). 

Jika tidak ada gambar atau file yang disertakan klik tombol Publish, maka tulisan kita 

akan muncul di halaman utama. 

Tulisan bisa di sertai dengan gambar atau file-file seperti dokumen word, excel atau power 

point, dengan memanfaatkan fasilitas Upload. 

Caranya: sebelum di Publish, klik browse untuk mencari file yan akan di ikutkan dari 

komputer masing-masing, setelah file ditemukan, kolom File dan Description bisa diisi 

ataupun cukup dibiarkan kosong, kemudian klik tombol Upload. Setelah selesai klik 

tombol Send to Editor, untuk mengakhiri klik Publish. 

 

 

Menulis Komentar 
 

Fasilitas komentar (comment) bisa dijadikan tempat berdiskusi. Author yang memposting 

tulisan biasanya bertanggung jawab memoderasi diskusi, menjawab dan membalas setiap 

komentar, pertanyaan dan sanggahan dari pengguna lain maupun masyarakat luar. 

Untuk memberikan komentar pada tulisan, bisa dilakukan baik sedang dalam keadaan 

login maupun tidak login. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

Dari halaman utama, untuk menampilkan kotak komentar maka kita harus menampilkan 

seluruh isi tulisan yang ingin kita komentari. Bisa dengan cara mengklik tombol continue 

Ketik judulnya disini 

 Isi tulisan di kolom ini……….. 

Pilih kategori yang sesuai 

Meng-upload file, gambar, dll 



reading..., atau mengklik judul tulisan. Cara lain adalah dengan mengklik jumlah 

komentar yang ada di pojok kanan atas tulisan. Seperti yang ditunjukkan lingkaran-

lingkaran merah di gambar 8 dibawah ini. 

 

Gambar 8. Memulai memberikan komentar 

 
 

Maka akan tampak tampilan seluruh isi lengkap tulisan dengan fasilitas kotak komentar di 

bawah tulisan. 

 

Gambar 9. Menulis komentar (login) 

 
 

Tulis komentar disini 



Jika kita sudah login maka tampilannya seperti gambar 9, tidak ada data yang diminta, 

tinggal tulis komentar dan klik Submit Comment kalau sudah selesai. 

Jika kita langsung memberikan komentar tanpa login maka tampilannya adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 10. Menulis komentar (tidak login) 

 
 

 

Disini data nama dan alamat email diminta (wajib). Sedangkan website atau webpage 

kalau belum punya bisa dikosongkan atau bisa juga diisi dengan halaman staff yang 

bersangkutan misalnya http://usph.wordpress.com/staff/wulandari. 

Tulis komentar kemudian klik Submit Comment untuk mengakhiri. 

 

 

 

 

Mengisi data halaman dosen 
 

Halaman dosen bisa diisi dan diedit oleh dosen yang bersangkutan. Caranya dari halaman 

utama klik tombol navigasi halaman Staff kemudian akan tampak susunan organisasi dan 

bagian dengan nama dosen masing-masing. Klik nama masing-masing maka akan muncul 

halaman dengan judul nama yang bersangkutan. Seperti contoh dibawah ini saya 

menggunakan nama Hita Pretiwi, maka akan muncul halaman Hita. 

 

Tulis komentar disini 



 
Gambar 11. Mulai mengedit halaman dosen 

 

Klik tombol Edit this page dibawah Judul. Tombol ini muncul kalau kita sedang login. 

Kalau tidak maka harus login dulu (lihat gambar 3 untuk cara login). Setelah login ulangi 

langkah diatas maka akan muncul tampilan seperti saat kita akan memposting tulisan. 

 

Gambar 12. Mengedit halaman dosen 

 
 

Langkah-langkahnya pun hampir sama dengan cara memposting tulisan (gambar 7), 

termasuk cara mengisi foto. Bedanya adalah disini tidak ada menu Categories.  

Setelah selesai jangan lupa klik Save. 

Klik untuk mengedit 



Tampilan 

 
Jangan takut dengan tampilan tulisan yang akan di publikasikan, karena administrator akan 

mengatur tampilan supaya menjadi rapi dan seragam. Tombol-tombol Bold (B), Italic (I), 

dan sejenisnya yang ada saat menulis sama fungsinya dengan tombol-tombol di Microsoft 

Word. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mengedit tulisan. Tombol kertas terbagi seperti ini   

bisa dimanfaatkan untuk memotong tulisan sehingga di halaman depan hanya terlihat 

alinea pertama dan sisanya kelihatan setelah di klik tombol continue reading. Caranya 

letakan kursor di awal tulisan yang tidak ditampilkan dihalaman depan (biasanya di bawah 

alinea pertama) klik tombol kertas terbagi diatas, klik Publish atau Save. Silahkan explore 

tombol-tombol yang lain untuk memperindah tampilan. 

 

Fasilitas layanan yang lain yang ada di menu samping (sidebar) adalah: 

- RSS Entries : untuk berlangganan tulisan misalnya melalui email atau pembaca 

tulisan berbasis web (seperti My Yahoo atau portal-portal yang lain), klik dan ikuti 

langkah-langkah yang ada. Setap ada tulisan baru akan ada pemberitahuan melalui 

email, atau portal web. 

- RSS Comments:  untuk berlangganan komentar, sama seperti RSS entries. 

- Archives : untuk melihat arsip berdasarkan bulan dan tahun.  

- View Full Archives: untuk menampilkan judul-judul tulisan secara lengkap. 

- Categories: untuk menampilkan tulisan-tulisan berdasarkan kategori tulisan 

- Recent Posts: untuk melihat tulisan-tulisan terbaru. Yang paling baru adalah yang 

terlihat paling atas dan seterusnya. 

- Recent Comments: untuk meliha komentar-komentar terbaru. Komentar terbaru 

adalah yang terlihat paling atas dan seterusnya. 

- Photo Gallery: Akan terlihat foto-foto aktivitas PSIKM, klik more photos untuk 

menampilkan koleksi foto. Foto-foto sepert aktivitas pengabdian, kegiatan BK, 

seminar, dll, bisa di kirim ke email administrator blog. 

- Visitors: untuk melihat berapa jumlah pengunjung yang sudah melihat weblog kita. 

Fasilitas yang ada di Menu halaman 

- Blog : untuk melihat halaman depan weblog 

- About: untuk melihat sejarah singkat, visi dan misi serta arah pengembangan 

PSIKM, dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

- Academic: untuk melihat kurikulum dan mata kuliah yang ditawarkan 

- Staff : untuk melihat direktori dosen dan data masing-masing dosen 

- Links : untuk melihat tautan-tautan utama, blogroll (weblog dengan peminatan 

sejenis) dan tautan-tautan lain yang relevan. Penambahan taut sebaiknya di usulkan 

melalui administrator. 

- Download : untuk mengunduh (download) file-file yang relevan. Dosen juga bisa 

menaruh file-file yang bisa di unduh oleh mahasiswa. (sebaiknya melalui admin) 

- Contact : melihat alamat kontak PSIKM. Contact Form yang ada bisa digunakan 

untuk mengirim email atau artikel dan akan langsung terkirim ke email 

administrator. 

- Feedback : untuk memberikan feedback atau saran-saran untuk kemajuan PSIKM. 

Caranya sama dengan cara memberikan komentar. 

 

Penutup 
Demikian panduan singkat ini saya buat semoga bermanfaat. Semoga semua staff bisa 

“keep in touch” dimanapun berada melalui media ini.  

Blogging for Learning and Learning for Sharing-----Ady Wirawan [adywirawan@yahoo.com] 


