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ali ini kita akan belajar menginstal paket Apache, MySQL, dan PHP dari Apachefriends, 
XAMPP, sekaligus menginstal Wordpress di Maverick. Kita akan mencoba menginstal, 
sedikit memahami fungsi khusus, dan mencoba mengelola blog secara luring (offline). 

Anda diharapkan bisa menginstal sendiri semuanya sekaligus melakukan posting dan mengenali 
beberapa fitur Wordpress setelah menerapkan tutorial ini. Kami asumsikan Anda adalah pengguna 
yang baru mengenal dunia blog dan Linux. Meskipun tutorial ini dibuat di Ubuntu 10.10, Anda 
dapat menerapkannya di distro Linux lainnya dengan penyesuaian. 

K

Perkenalan

Sebelum beranjak membuat blog secara luring, Anda sebaiknya mengetahui tentang blog, 
bagaimana cara kerjanya di Internet, dan bagaimana ia bisa dipasang di komputer Anda tanpa 
internet. Tujuan pembuatan artikel ini adalah menunjukkan cara-cara instalasi blog di komputer 
sendiri dan kemudahan belajar blog tanpa internet. 

Blog

Blog atau weblog adalah situs web pribadi yang digunakan untuk publikasi konten secara 
dinamis dan memiliki fitur-fitur web 2.0. Situs web dapat dijelaskan secara sederhana adalah 
sebuah berkas (file) yang berada di sebuah tempat (server) dan bisa diakses oleh tempat lain 
(klien). Blog adalah situs web yang awalnya dipakai untuk publikasi catatan pribadi. Kini konten 
blog tidak hanya teks seperti dulu, namun juga gambar, video, widget, dan sebagainya. Ciri khas 
blog adalah adanya informasi tanggal terbit posting, fasilitas komentar, dan urutan posting 
semakin baru semakin di atas. Contoh blog adalah Teknoplasma sendiri. 

Blog di Seluruh Dunia

Ada dua jenis blog secara kepemilikan, yaitu blog yang dirumahkan (di-host) di server oleh 
penyedia layanan blog dan blog yang dirumahkan di server oleh pengguna. Penyedia layanan 
blog (bloghosting service provider) mengurus semuanya dan pengguna tinggal mendaftar untuk 
mendapatkan blog. Contoh penyedia layanan seperti ini adalah Google dengan Blogspot-nya, 
Wordpress.com, Multiply, Livejournal, TypePad, Xanga, Blogdrive, Blog, DagDigDug, 
Blogboleh, dan lain-lain. Hampir semua menyediakan layanan blog gratis. 

Wordpress sebagai CMS

Sebelumnya kita perlu membedakan Wordpress.com dengan Wordpress.org. Wordpress.com 
adalah penyedia layanan blog komersial sehingga Anda cukup mendaftar di sana lalu Anda 
memperoleh blog gratis dengan kapasitas penyimpanan 3 GB dan jika tidak puas bisa melakukan 
naik tingkat (upgrade) dengan membayar. Blog yang Anda peroleh di sana memakai Content 
Management System (CMS) bernama Wordpress. Wordpress.org adalah situs komunitas yang 
menyediakan CMS Wordpress untuk diunduh (Download), dikembangkan (Extend), dan 
diperbincangkan (Forum). Jadi jika kita membicarakan Wordpress, kita mungkin akan merujuk 
pada dia sebagai layanan bloghosting gratis atau sebagai CMS. Pengertian CMS akan kami 
jelaskan pada bagian berikutnya. 

Content Management System

CMS adalah seperangkat program yang digunakan untuk mengelola, membuat, mengurangi, dan 
memodifikasi konten yang dipublikasikan via internet. CMS secara otomatis mengubah ide Anda 
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menjadi konten HTML yang menjadikannya sebuah situs web tanpa Anda harus mengode 
sendiri. Singkatnya, CMS mengubah ide Anda menjadi situs web yang Anda mau. CMS 
tidak selalu digunakan untuk membuat media publikasi seperti blog, namun juga situs web 
perusahaan, situs dagang daring (e-commerce), situs pengajaran elektronik (e-learning), 
ensiklopedia daring (wiki), dan forum. CMS untuk membuat situs web baik perusahaan maupun 
dagang contohnya Joomla! dan Mamboo, untuk pengajaran contohnya Moodle, untuk 
ensiklopedia contohnya Mediawiki, dan forum contohnya simplemachineforum. Wordpress 
sebagai CMS, dapat digunakan untuk membuat blog, situs web perusahaan, dan situs web 
dagang. Inilah kelebihan Wordpress karena sumbernya terbuka sehingga ia dikembangkan oleh 
orang banyak dan memiliki banyak fitur pula. Ya, tentu semua CMS yang kami sebut 
sebelumnya juga sumber terbuka tetapi kita akan mempelajari Wordpress saja kali ini. 

Cara Kerja Situs Web

Secara sederhana, situs web adalah berkas HTML yang disimpan di server, lebih tepatnya lagi 
webserver. Webserver ini merujuk pada dua hal, mesin webserver dan program webserver. 
Program webserver, yaitu program yang menyediakan layanan tertentu sampai sebuah komputer 
menjadi webserver sehingga HTML itu dapat diakses oleh komputer lain. Webserverlah yang 
membuat sebuah situs web dapat dilihat oleh penjelajah web Anda. Jadi selama memiliki 
program webserver, meskipun bukan komputer server (misalnya hanya komputer destop biasa), 
dengan sendirinya komputer itu menjadi webserver. Komputer itu yang jadi server sekaligus 
kliennya. Singkatnya, CMS dapat diinstal dan dijalankan pada komputer Anda selama 
program webserver juga dijalankan. Selain webserver, CMS juga membutuhkan sistem 
database untuk merekam konten dan menatanya hingga rapi. Webserver yang terkenal dan akan 
kita pakai di sini adalah Apache. Sedangkan sistem database-nya adalah MySQL. Keduanya 
sama-sama piranti lunak sumber terbuka. Sebagai tambahan, karena Wordpress dibuat memakai 
bahasa pemrograman PHP, jadi ia membutuhkan PHP untuk bisa berjalan. PHP juga sumber 
terbuka. 
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Yang harus dipersiapkan

• Wordpress. Anda bisa memperolehnya dari wordpress.org. Kami menggunakan versi 3.0.
• XAMPP for Linux. Anda dapat memperolehnya dari apachefriends.org. Kami menggunakan 

versi 1.7. 
• Komputer dengan ram >= 512 MB untuk kenyamanan. 
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Instalasi
Anda akan banyak menggunakan perintah shell di sini. Shell dapat Anda akses melalui 
Applications > Accessories > Terminal. 

Instalasi XAMPP

Yang harus disiapkan untuk melakukan instalasi ini adalah paket Apache, MySQL, dan PHP. 
Sebetulnya Anda dapat menginstalnya secara terpisah lalu menjalankannya satu per satu, tetapi hal 
itu membuang waktu. Untuk permulaan, kita bisa menggunakan paket XAMPP yang memasukkan 
semua itu dalam satu paket yang praktis. Jika Anda sudah memperoleh berkas xampp-linux-
1.7.tar.gz, ekstraklah ke direktori /opt dengan perintah

# tar xvfz xampplinux1.7.tar.gz C /opt

Tunggu sampai proses berhenti. XAMPP akan terinstal di /opt/lampp. Menurut situs resminya, 
cukup gunakan perintah itu dan jangan pakai program Windows apa pun untuk mengekstrak karena 
tidak akan berhasil. Jika Anda belum memahami struktur perintah ini, silakan merujuk ke artikel 
kami tentang Konsep-konsep dasar shell. 

Konfigurasi XAMPP

Gunakan perintah ini untuk menjalankannya
# /opt/lampp/lampp start

Apache, MySQL, PHP, dan ProFTP akan dijalankan sekaligus. Kemudian Anda harus mengatur 
keamanan XAMPP dengan perintah 
# /opt/lampp/lampp security

Anda cukup mengatur sandi untuk phpmyadmin (pma). Cara mengaturnya, jika ditanyakan, jawab 
dengan y lalu enter. Anda akan diminta membuat sandi, isikan saja 123. Untuk halaman XAMPP, 
FTP, kemampuan MySQL untuk diakses dari jaringan, jawab dengan n lalu enter.  
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Instalasi Wordpress

Membuat database

Sekarang masuklah ke penjelajah web Anda (kami menggunakan Midori) dan kunjungi 
http://localhost. Anda akan menemukan halaman awal XAMPP. Pilih saja Bahasa Inggris. Untuk 
bisa menginstal Wordpress, Anda harus membuat database. 

1. Masuklah ke phpmyadmin (http://localhost/phpmyadmin). 
2. Isikan nama root dan sandi 123. 
3. Ketikkan nama database (kami pilih wordpress) lalu klik Create. 

Cukup sampai di sini pemakaian XAMPP. 

Menginstal Wordpress 

Bagian pertama, memasukkan Wordpress ke htdocs. Ekstrak berkas wordpress-3.0.zip ke 
/opt/lampp/htdocs. Anda bisa mengekstraknya kemudian memindahkannya atau langsung 
mengekstraknya ke situ. Kami berikan kedua caranya dengan asumsi Anda melakukannya dari 
direktori /home/username-anda.

Cara pertama
 
1. Klik kanan > Extract Here
2. # cp r wordpress /opt/lampp/htdocs

Cara kedua

# unzip d wordpress3.0.zip /opt/lampp/htdocs

Bagian kedua, mengatur konfigurasinya. Panggil Wordpress lewat penjelajah web dengan 
http://localhost/wordpress. Apache dan MySQL harus dijalankan dulu untuk melakukan ini. 
Kemudian Anda akan menemukan pesan bahwa wpconfig.php (berkas konfigurasi) belum 
dibuat. Langsung saja klik Create a Configuration File. 

Halaman berikutnya adalah pemberitahuan mengenai apa saja yang diperlukan untuk menginstal 
Wordpress, yaitu nama database, nama pengguna, sandi, database host, dan table prefix. Langsung 
saja ke halaman berikutnya dan isikan tiga informasi 

nama database: wordpress, 
nama pengguna: root, dan 
sandi: 123

yang lainnya tidak usah dipikir dulu. Terakhir, Wordpress akan menyatakan maaf karena ia belum 
bisa menulis ke dalam direktori wordpress tetapi ia memberikan teks berisi kode-kode. Kenapa? Ini 
karena pengaturan keamanan direktori yang ketat di Linux sehingga pihak selain root (pengguna 
biasa dan Wordpress) tidak bisa melakukan apa-apa di direktori sistem. Anda hanya perlu membuat 
berkas wp-config.php di /opt/htdocs/wordpress. Caranya

Salin teks yang diberikan Wordpress itu (Ctrl+A di dalam teks lalu Ctrl+C)
1. # cd /opt/lampp/htdocs/wordpress
2. # nano
3. Paste (Ctrl+Shift+V)
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4. Simpan (Ctrl+O)
5. Beri nama: wp-config.php
6. Keluar (Ctrl+X).

Bagian ketiga, pengaturan Wordpress. Kembali ke penjelajah web, tetap di halaman itu, Run the 
Install. Anda akan diminta memasukkan nama situs, nama pengguna, sandi, dan surel. Silakan isi 
sekehendak Anda. Kami sarankan memakai sandi 123 jika Anda mudah lupa. Jika sudah, klik Install 
Wordpress. Jika ada halaman Success! berarti instalasi selesai. 
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Menggunakan Wordpress Sebagai Mesin Blog

Kami akan menunjukkan beberapa hal tentang Wordpress yaitu

1. membuat posting

2. mengunggah gambar, video, dan berkas dokumen

3. menyediakan unduhan

4. membuat halaman

5. memasang tema

6. memperluas fungsi dengan pengaya (plugin).

8



Membuat Posting

Posting di Wordpress 

Sebagai CMS, Wordpress dibuat untuk sanggup membuat posting dan halaman. Karena kita akan 
membuat blog, maka yang diutamakan di sini adalah postingnya. Membuat posting/artikel 
dilakukan di Add new di tab Post. 

Halaman add post memiliki sebuah panel utama yaitu pengolah kata serbaguna yang memiliki 
penyunting HTML dan Visual. Pengola kata ini namanya TinyMCE. Sebagai pemula, kita akan 
memakai yang Visual dulu. Penyunting HTML akan kita pakai sesuai kebutuhan. Inilah gambar 
TinyMCE. 

Penjelasan gambar 1:

1. Kotak judul: tempat mengisikan judul posting

2. Penyunting permalink

3. Pengunggah media: alat-alat pengunggah gambar, video, audio, dan dokumen 

4. Tab mode Visual dan HTML: pengganti mode penyuntingan dari visual (WYSIWYG) ke HTML 
dan sebaliknya

5. Bilah alat: pemformat tebal, miring, atau tercoret

pembutiran, penomoran, dan pengutipan otomatis

Rata kiri, tengah, dan kiri

Hilangkan tautan, masukkan tautan, dan berikan read more: otomatis 
memasukkan/menghilangkan tautan serta memberikan tanda read more

Pemeriksa ejaan (spell checker)
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Layar penuh

Kitchen sink: tambahan peralatan yang di baris bawahnya

Pemformatan, garis bawah, justifikasi, warna huruf

Tempelkan sebagai teks biasa, tempel dari pengolah kata, dan hapus pemformatan: 
masukkan teks Anda dari salin-rekat Writer atau Word

Masukkan video dan masukkan simbol/karakter istimewa

Majukan ke belakang dan majukan ke depan: indentasi

Undo, redo, dan bantuan: bantuannya terintegrasi (langsung bisa dilihat tanpa internet)

6. Kotak teks: tempat menuliskan isi posting dan kode HTML

7. Bilah status: menunjukkan tag HTML yang dipakai dalam teks yang sedang ditunjuk oleh 
pointer, jumlah kata, waktu disimpannya posting, dan pegangan untuk memperluas area posting. 
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Cara posting

Ketikkan judul dan isi posting lalu klik Publish. Tentukan kategori di panel samping, atau jika 
belum ada, Anda boleh membuatnya. 

Untuk seluruh teks, Anda bisa memformatnya. Anda pun bisa memasukkan media ke dalam 
posting. Berikut ini kami jelaskan pemformatan sesuai kebutuhan Anda. 

• Memberikan read more: cukup dengan meletakkan pointer setelah kata tertentu lalu klik 
tombol Insert More Tag (Alt+Shift+T). 

• Menulis kode sumber: jika Anda menulis tentang kode sumber (biasanya dalam tema 
pemrograman atau perintah), biasanya Anda perlu memberikan baris tertentu yang hurufnya 
berbeda dari yang lain. Anda bisa gunakan tag <code></code>. Caranya, pakai penyunting 
HTML, tuliskan tag

 <code></code>

tepat di antara kalimat/kata/baris yang ingin Anda istimewakan. Contohnya

  <code>int main ()</code> 

dan begitu Anda kembali ke penyunting visual, teks Anda sudah berubah.
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• Menulis kode sumber: jika format penulisan kode sumber sebelumnya polos, Anda bisa 
menulis kode sumber dengan kotak berwarna sehingga beda dengan tulisan lainnya. Caranya 
dengan menuliskan kode di antara tag <pre></pre> di penyunting HTML. 
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Mengunggah gambar ke dalam posting

Dengan Add Media, Anda dapat memasukkan gambar, video, audio, dan dokumen ke dalam 
posting. Cara berikut ini berlaku untuk semua jenis media. Namun, Anda harus mempersiapkan 
direktori bernama uploads serta perizinan direktorinya dahulu. Karena kita hanya akan mencoba 
Wordpress di komputer sendiri, Anda tidak perlu khawatir akan dirusak orang. 

Cara membuat sebuah direktori baru sangat mudah. Gunakan perintah shell

# mkdir /opt/lampp/htdocs/wordpress/wpcontent/uploads

Ini akan membuat sebuah direktori bernama uploads. 

Cara mengatur perizinan direktori juga mudah.

# chmod Rv 777 /opt/lampp/htdocs/wordpress/wpcontent/uploads

Ini mengizinkan siapa pun untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas di dalam direktori 
uploads. 

Di TinyMCE, klik Upload Image > Select > pilih gambar (boleh lebih dari satu dengan syarat 
Adobe Flash terpasang di penjelajah Anda) > Upload. Silakan lihat setelah selesai diunggah, Anda 
bisa memasukkan gambar ke dalam posting dengan Insert to post. Sebelumnya, Anda dapat 
menentukan ukuran dan perataan gambar nantinya. 
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Menyediakan Unduhan

Anda mungkin ingin membagikan suatu berkas kepada pembaca. Prosesnya, Anda mengunggah 
suatu berkas, memberikan tautannya di posting, lalu pembaca mengunduhnya dengan meng-klik 
tautan itu. Hal seperti itu sangat mudah dilakukan dengan Wordpress. Caranya seperti berikut.

• Unggah sebuah berkas seperti di bagian mengunggah gambar.

• Di jendela unggahan, salinlah (Ctrl+C) alamat/URL berkasnya. Tutup saja jendela itu. 

• Buat sebuah kata atau kalimat seperti 'unduh di sini', blok, lalu Insert Link (Alt+Shift+A). 
Tempel (Ctrl+V) di sini. OK. 

• Publikasikan posting (klik Publish). Kunjungi posting itu, coba klik tautan yang Anda buat. 

Sebetulnya ada banyak sekali cara membuat yang seperti ini. Jika ruang hard disk Anda terbatas, 
Anda bisa mengunggahnya di tempat penyimpanan daring (online storage) semisal Opendrive. 
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Membuat Halaman

Anda ingin memiliki blog dengan tempat khusus seperti Tentang Saya atau Unduh? Atau ingin 
membuat blog yang mirip situs web serius yang di bagian atas ada menu yang turun bertingkat-
tingkat ketika Anda menaruh pointer di atasnya? Anda bisa melakukannya dengan membuat 
halaman dan sekali lagi, ini mudah dilakukan dengan Wordpress. Halaman berbeda dengan posting, 
yaitu ia tidak tampil berurutan di beranda/tidak bisa diberi read more seperti posting. Begini 
caranya. 

Membuat halaman biasa

Masuklah ke Dashboard > Page > Add Page. Ketikkan judul dan isi seperti halnya melakukan 
posting. Anda pun bisa memasukkan media. Lalu publikasikan. 

Membuat menu halaman bertingkat

Sebelumnya, pahami dulu bahwa yang dimaksud bertingkat di sini yaitu satu halaman memiliki 
subhalaman dan subhalaman sendiri dan seterusnya; berarti ada halaman sebagai induk (parent) 
dan ada halaman sebagai anak (child); kumpulan halaman itu membentuk menu; sehingga ketika 
pointer berada di atas satu tautan menu (biasanya berbentuk kotak) halaman di beranda, 
subhalaman akan turun secara dinamis. Ini otomatis. Caranya membuatnya sama dengan 
membuat halaman biasa, yaitu

• Buat sebuah halaman berjudul Tentang.

• Buat lagi halaman berjudul Saya, tetapi atur Parent-nya ke Tentang.

• Buat lagi halaman berjudul Pengalaman, atur parent-nya ke Saya.

Kunjungi beranda Anda, coba arahkan pointer ke menu. Jika gagal, mungkin tema Anda belum 
mendukung menu halaman bertingkat.  Nilai Order membuat Anda dapat mengurutkan 
subhalaman di dalam halaman. 
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Memasang Tema

Anda ingin mengubah tampilan depan Wordpress? Salah satu caranya adalah dengan mengganti 
tema. Anda bisa memperoleh tema dari http://wordpress.org/extend/themes. Cari tema yang Anda 
sukai, unduh, lalu pasang. Ukuran tema Wordpress biasanya < 1MB dan dikompres dalam .zip. Jadi 
sangat mudah diperoleh. Memasangnya juga mudah, begini caranya. Kami anggap Anda akan 
memasang tema Atahualpa versi 3.2 dari BytesForAll. 

1. Ekstrak berkas atahualpa.3.2.zip 
(# unzip atahualpa.3.2.zip d /opt/lampp/htdocs/wordpress/wp
content/themes)

2. Masuklah ke bagian Appearance > Themes. Seharusnya tema sudah terinstal di sana.
Anda tinggal pilih Activate (mengaktifkannya langsung), Preview (pratayang; mencoba sebelum 
memakai), dan Delete (hapus tema). 

16

http://wordpress.org/extend/themes


Memperluas Fungsi dengan Pengaya (Plugin)

Anda ingin Wordpress bisa memakai fonta Defused yang grungy itu pada posting? Atau Anda ingin 
Wordpress menjadi situs dagang daring (e-commerce)? Atau juga memiliki fitur bagikan ke jejaring 
sosial seperti Facebook dalam setiap posting? Itu semua bisa dilakukan dengan pengaya. Wordpress 
adalah CMS sumber terbuka. Jadi siapa pun boleh mengembangkannya termasuk membuatkan 
pengaya. Ada bermacam pengaya untuk fungsi yang berbeda-beda. Sebagian besar gratis dan lagi-
lagi mudah diperoleh dari http://wordpress.org/extend/plugins. Berkas pengaya juga kecil dan 
biasanya dikompres dalam format .zip. 

Kami tunjukkan cara instalasi plugin secara umum. Begini caranya.

# unzip nama-plugin.zip -d /opt/lampp/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/

Jika Anda belum mengerti cara pemakaian perintah shell di atas, silakan merujuk ke artikel kami 
sebelumnya. 

Menggunakan Pengaya

Kami beri contoh cara menggunakan pengaya Wordpress untuk memberikan koneksi/berbagi ke 
jejaring sosial dalam tiap posting yang bernama Sociable. 

• Selesaikan penyalinan Sociable. 

• Lihat di Dashboard > Plugins. Aktifkan Sociable dengan klik di Activate. 

• Sekali diaktifkan, Sociable memberikan tambahan ikon-ikon taut berbagi ke jejaring sosial 
di setiap posting Anda. Selain itu, ada opsi baru berjudul Sociable di Dashboard > Options.  

• Atur konfigurasi Sociable di jika kondisi baku (default) belum memuaskan Anda. Misalnya 
menambah jejaring sosial yang ingin Anda tampilkan. 

• Jika sudah merasa cukup, simpan dengan klik Save. 

Demikian pula pengaya-pengaya yang lain jika Anda ingin memasangnya. Tidak semua pengaya 
memiliki opsi khusus di bagian Dashboard > Options. Itu semua tergantung fungsi yang mereka 
miliki. 
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Kontak penulis
Nama: Ade Malsasa Akbar

Situs web: http://teknoplasma.com

Surel: rockmania52@gmail.com 

Ponsel: 087852275863

Kalimat: sejuta diskusi tidak akan mengubah gandum menjadi roti
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