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Cara Cepat / Quicklink

Anda dapat mengakses langsung topik diatas dengan cara tekan dan tahan tombol control (ctrl)
dan klik pada topic pilihan anda. (ctrl + klik) menuju topic secara langsung.
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Keterangan dan Penjelasan

No Penjelasan Keterangan

1 Nama Website Trowulanesia

2 Alamat Website Trowulanesia.com

3 Alamat Admin Panel Trowulanesia.com/wp-
admin

4 Pengembang I Putu Dede

5 Kontak Pengembang Putu.dede@gmail.com

Tentang Dokumentasi
Dokumentasi ini dibuat untuk membantu admin / orang yang merawat website untuk
kepentingan mengisi, mempublikasikan konten, dan memanfaatkan fitur-fitur lainnya. Segala hal
yang telah ditulis di dokumentasi ini dapat berubah jika ada update terbaru / maintenance
terhadap website dalam hal admin panel. Dokumentasi ini dibuat untuk website
trowulanesia.com. Dokumentasi ini juga berisi pengetahuan tentang penggunaan admin panel
dalam hal ini adalah wordpress. Dokumentasi akan menjelaskan step by step pengunaan
website. Jika terdapat kendala mohon hubungi pengembang melalui kontak diatas.

Saran Penggunaan Dokumentasi
Anda dapat melihat topik melalui menu navigasi (Microsoft word tahun 2010 keatas) dengan
cara klik tab view > centang navigation Pane. Anda dapat memilih topik dengan mudah dan
cepat.

Jika menemukan tulisan berwarna biru dan diberi garis bawah, cobalah tekan tombol ctrl pada
keboard tahan kemudian klik pada tulisan itu. Ini dapat membantu mencari topic yang berkaitan
dengan dokumentasi tersebut. Contoh : Tentang Dokumentasi -> Jika anda ctrl + klik tulisan itu
akan langsung menuju ke bagian tentang dokumentasi diatas. Selamat mencoba 
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Mengakses Admin Panel
Admin panel dapat diakses melalui link http://www.trowulanesia.com/wp-admin.  Ingat selalu
link ini untuk kemudahan update konten website.

Step :

1. Buka menggunakan web browser seperti google chrome atau Mozilla firefox link
http://www.trowulanesia.com/wp-admin.

2. Tampilan berikutnya yang muncul seperti ini :

3. Isikan username/email beserta password.
4. Jika lupa password, dapat klik “Lost your password” untuk mengirimkan link merubah

password ke email anda.
5. Jika sudah klik tombol login
6. Jika anda masuk ke halaman dashboard maka login berhasil. Berikut foto dashboard
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Membuat Post Baru / Mengedit

Posts ini akan berfungi sebagai editor semua konten yang akan dipublikasikan. Berikut cara
membuat ataupun mengedit post.

Step :

1. Pada menubar di sebelah kiri, klik tulisan post

2. Klik Add new untuk menambah post baru atau klik salah satu judul untuk mengedit.

3. Beri atau edit nama post

4. Tuliskan isi dari post.

5. Konfigurasi keperluan post. (Sesuai dengan tujuan post dibuat) (Pada tutorial
lain)*optional

6. Publikasikan post dengan mengklik tombol publish/update disebelah kanan layar.
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Berikut penjelasan bagian yang ada pada post. (Harap perhatikan bagian ini)

YOAST SEO
bagian ini berada dibawah tempat edit konten. Bagian ini meberitahukan nilai dari post yang
dibuat (merah – kuning - hijau). Merah berarti buruk, kuning sedang, hijau baik. Ini penanda
untuk keperluan SEO atau bisa dikatakan memudahkan mesin pencari (Google) untuk mencari
halaman ini. Berhubungan juga dengan ranking website di Google. Berikut screenshot yoast
SEO.

Comments
Terdapat dua bagian komen pada post ini. Yang pertama facebook comment dan post comment
default. Anda dapat menghidupkan dan mematikan fitur komen di post pada bagian :

Untuk facebook comment : dibawah yoast SEO

Untuk post comment : pada bagian Fussion Page Option > Post di bagian paling bawah
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Fusion Page Options
Bagian ini untuk mengatur bagaimana post akan ditampilkan. Akan lebih disarankan jika tidak
merubah kanfigurasi ini sehingga tidak mengacaukan tampilan halaman kecuali disarankan oleh
dokumentasi ini.

Publish Box
Bagian ini terdapat di menu samping kanan berisi tombol untuk mempublikasi post, merubah
status dari publish ke archieved, merubah visibility dari public ke private, dan merubah tanggal
publish dan menghapus post.
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Format Box
Bagian ini berada dibawah publish box untuk memilih format post. Disarankan tetap
menggunakan format Standard terkecuali disarankan oleh dokumentasi ini.

Kategori  Box
Bagian ini untuk memilih kategori. Hal terpenting untuk menempatkan post itu berada
disebelah mana website. Lebih lanjut akan dijelaskan secara detail pada dokumentasi
selanjutnya.

Tags  Box
Bagian ini kategori box untuk memberikan tags kepada post. Tags berfungsi untuk pengguna
pada saat mencari hal terkait post ini seperti hashtag yang terdapat pada media sosial facebook
ataupun twitter.
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Featured Image  Box
Bagian ini di bawah tags box untuk memunculkan gambar thumbnail / gambar kecil yang
muncul dihalaman depan website. Terdapat 5 featured image yang dapat diisi tetapi
direkomendasikan hanya yang pertama yang diisi untuk keperluan konten. Akan diperjelas pada
dokumentasi yang lain.

Menambahkan Situs Budaya
Anda akan dapat menambahkan link ke menubar situs untuk selanjutnya menampilkan
informasi situs tersebut.

Step :

1. Buatlah post baru dengan cara yang ada pada dokumentasi ini (ctrl + klik disini)
2. Disable facebook comment dan fusion page comment dengan cara centang facebook

comment yang ada dibawah tempat edit post dan pilih hide pada Fusion Page options di
paling bawah halaman.
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3. Centang kategori “candi” yang ada pada kategori box disebelah kanan layar.

4. Set Featured Image dengan gambar situs yang relevan.

5. Berikan tags pada tags box jika perlu.
6. Publish post tersebut.
7. Pada menu disamping kiri layar, pilih Appereance > Menus.
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8. Pilih post yang terdapat dikiri. Centang situs yang ingin ditambahkan ke menubar. Lalu
klik Add To Menu.

9. Menu baru akan masuk ke bagian “Menu Structure” di paling bawah. Cobalah tahan klik
dan geser hingga posisi dibawah menu situs agak menjorok kesamping kanan. Contoh

gambar :
10. Terakhir tekan tombol Save Menu yang berwarna biru di pojok kanan atas.
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Membuat / Mengedit post event oleh Admin
Anda dapat membuat post event yang akan ditambahkan pada menu event.

Step :

1. Pilih menu “Events” yang terdapat pada menu bar samping kiri. Lalu pilih Events

2. Tekan tombol Add New untuk membuat post baru, atau klik salah satu judul event untuk
mengedit event

3. Beri nama post events dan konten / deskripsi post sama seperti yang anda lakukan pada
post biasa. Tambahkan Featured Image, Tags dan Atur apakah user dapat memberikan
komentar. Caranya dapat dilihat di dokumentasi ini (ctrl + click)

4. Atur beberapa opsi yang berbeda dari post biasa. Yang pertama adalah Box “The Events
Calendar” didalam box ini isilah waktu dan tanggal event, lokasi dan website jika ada.
Sisanya anda dapat biarkan dalam keadaan default. Berikut gambar penjelasan :
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5. Box Custom Field yang berada dibawah yoast SEO dan excerpt dibiarkan default.
6. Pada Box Discussion dibawah Custom Fields anda dapat menset apakah event dapat

dikomentari dan ditrack pada website lain. Rekomendasi jangan centang keduanya.

7. Box terakhir berada pada bagian kanan layar “Event Options”. Anda dapat
menyembunyikan event sementara dengan mencentang pilihan “Hide From Event
Listings”. Anda juga dapat membuat event berada pada posisi paling atas dari event
lainnya dengan mencentang “Sticky in Month Listing”. Berikut gambar penjelasan :

8. Jangan lupa mempublish event tersebut. Selesai.
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Membuat / Mengedit produk kerajinan oleh Admin
Anda dapat menambahkan produk kerajinan yang berada pada menu kerajinan.

Step :

1. Pilih menu Products yang terdapat di menu bar kiri layar.

2. Sama seperti post, pilih “Add Product” untuk menambah produk baru atau klik nama
produk untuk mengedit.

3. Isikan semua hal yang diperlukan seperti di post. Ikuti langkah pada dokumentasi bagian
ini (ctrl+klik). Yang berbeda adalah terdapat dua konten/deskripsi. Yang dibawah nama
produk (seperti konten pada post) adalah penjelasan produk merinci. Box Produk Short
Description adalah deskripsi secara singkat produk. (Akan muncul dipaling atas
halaman). Silakan isi keduanya.

4. Yang perlu diperhatikan adalah pada Box Product Data yang berada dibawah box Yoast
SEO.  Pada box ini data produk akan diinput.

5. Klik general pada box tersebut masukan data sesuai box yang ada. SKU dan harga. Jika
tidak ada maka kosongkan saja.
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6. Klik pada inventory, pilih stock status “in stock” sisanya biarkan kosong.

7. Lanjutkan untuk mengisi Product Image yang berada di kanan layar. Bagian ini hanya
dapat diisi satu gambar produk yang akan tampil dihalaman depan menu kerajinan.

8. Tambahkan produk gallery tepat dibawah product image. Product Gallery berisi gambar
– gambar pendukung produk misalnya dari sisi samping, belakang, atas atau bawah.

9. Jangan lupa mempublish product sehingga dapat ditampilkan pada website.
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Menambahkan peta pada post atau page oleh Admin
Anda akan dapat menambahkan peta pada lokasi tertentu disebuah post ataupun page.

Step :

 Buka google maps dengan link : maps.google.com
1. Cari alamat untuk peta yang akan dimasukan kedalam post dengan cara ketik alamatnya

di box pojok kiri atas. Tekan Enter / Pilih salah satu dari list yang keluar.

2. Setelah itu akan muncul point berwarna merah dipeta yang menunjukan lokasi alamat
tersebut. Pastikan lokasinya benar.
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3. Lihatlah pada alamat website diatas terdapat beberapa angka yang menunjukan latitude
dan longitude (yang merupakan koordinat tempat tersebut di peta). Koordinat ini akan
digunakan pada step dibawah. Koordinat dimulai dari tanda @ dan dipisah oleh koma.
Perhatikan gambar berikut :

Mulai cari @ dan 2 nomor pertama merupakan koordinat lokasi. Dalam hal ini
koordinatnya adalah -7.5432707 dan 112.3735003. Simpan angka ini!

 Buka Admin Panel Website kembali.
1. Buat  post/page baru atau mengedit post sesuai dengan dokumentasi berikut (ctrl+klik).
2. Pada bagian konten post, klik icon kecil yang berada paling kanan toolbar. Penjelasan

gambar berikut :

3. Setelah diklik akan loading sebentar, lalu pada box “Choose a Shortcode” pilih Google
Maps. Lihat gambar dibawah :

4. Setelah itu akan loading kembali dan memunculkan beberapa opsi. Pilih pada box “Map
Type” > “Satellite”

15

3. Lihatlah pada alamat website diatas terdapat beberapa angka yang menunjukan latitude
dan longitude (yang merupakan koordinat tempat tersebut di peta). Koordinat ini akan
digunakan pada step dibawah. Koordinat dimulai dari tanda @ dan dipisah oleh koma.
Perhatikan gambar berikut :

Mulai cari @ dan 2 nomor pertama merupakan koordinat lokasi. Dalam hal ini
koordinatnya adalah -7.5432707 dan 112.3735003. Simpan angka ini!

 Buka Admin Panel Website kembali.
1. Buat  post/page baru atau mengedit post sesuai dengan dokumentasi berikut (ctrl+klik).
2. Pada bagian konten post, klik icon kecil yang berada paling kanan toolbar. Penjelasan

gambar berikut :

3. Setelah diklik akan loading sebentar, lalu pada box “Choose a Shortcode” pilih Google
Maps. Lihat gambar dibawah :

4. Setelah itu akan loading kembali dan memunculkan beberapa opsi. Pilih pada box “Map
Type” > “Satellite”

15

3. Lihatlah pada alamat website diatas terdapat beberapa angka yang menunjukan latitude
dan longitude (yang merupakan koordinat tempat tersebut di peta). Koordinat ini akan
digunakan pada step dibawah. Koordinat dimulai dari tanda @ dan dipisah oleh koma.
Perhatikan gambar berikut :

Mulai cari @ dan 2 nomor pertama merupakan koordinat lokasi. Dalam hal ini
koordinatnya adalah -7.5432707 dan 112.3735003. Simpan angka ini!

 Buka Admin Panel Website kembali.
1. Buat  post/page baru atau mengedit post sesuai dengan dokumentasi berikut (ctrl+klik).
2. Pada bagian konten post, klik icon kecil yang berada paling kanan toolbar. Penjelasan

gambar berikut :

3. Setelah diklik akan loading sebentar, lalu pada box “Choose a Shortcode” pilih Google
Maps. Lihat gambar dibawah :

4. Setelah itu akan loading kembali dan memunculkan beberapa opsi. Pilih pada box “Map
Type” > “Satellite”



16

5. Scroll kebawah sampai menemukan bagian Address. Masukan angka latitude dan
longitude yang telah didapat pada peta sebelumnya di box Address tersebut dengan
menambahkan awalan : “latlng=” (tanpa petik dua)/
Contoh :

6. Jika telah selesai scroll ke paling bawah lalu tekan tombol “Insert Shortcode”
7. Maka akan keluar beberapa tulisan di konten. Jangan khawatir itu adalah peta anda.

Disarankan untuk tidak merubah isi dari tulisan tersebut. Lihat penjelasan gambar
dibawah :

8. Selesai. Anda telah berhasil mengisi peta pada post. Jangan lupa mempublikasikan atau
update post anda.
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Akhir Dokumentasi

Jika ada kendala, kritik atau masukan hubungi pengembang (klik disini)

Buku ini akan diupdate jika terdapat revisi. Terima kasih.

Ucapan Terima Kasih kepada

Komunitas Trowulan yang telah memberikan informasi

dan Ristek Dikti untuk hibah Penelitian ini.


	Certificate
	0388f0e1-ffdf-11e6-87ef-0006f6e61c2c

