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PERSIAPAN 

Blog merupakan singkatan dari "web log" adalah bentuk aplikasi web yang 

menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah 

halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut 

terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), 

meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat 

diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari 

si pengguna blog tersebut. (http://id.wikipedia.org/wiki/Blog) 

Jenis blog sangat beragam, akan tetapi Universitas Muhammadiyah Malang 

mengharapkan dosen dan karyawan membuat blog yang lebih berfokus pada  

kepentingan pendidikan, misalnya lebih banyak berisi tentang tulisan 

ilmiah, materi kuliah, tugas-tugas untuk mahasiswa, dsb. Beberapa hal yang 

perlu dipersiapkan sebelum membuat blog adalah sebagai berikut : 

A. Persiapkan informasi yang akan disampaikan melalui blog 

1. Tema utama blog 

Pengunjung blog pada awal kunjungannya, biasanya akan 

mempelajari ke mana arah (tema) blog yang sedang dikunjungi 

tersebut. Sesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dia cari ? 

Tema blog sebaiknya diungkapkan pada menu ”About this site”. 

Tema utama blog dapat berupa bidang ilmu dosen atau minat dan 

kompetensi karyawan. Contoh:  

 

2. Indeks halaman blog 

Tulisan yang diposting ke halaman blog biasanya beruturan terbalik. 

Artinya tulisan yang dposting terakhir akan ditampilkan pada 

halaman paling atas. Jika anda tidak menginginkan hal ini, maka 

anda harus merancang sendiri indeks halaman blog-nya. Indeks berisi 

susunan menu yang dapat kita atur sesuai keingin anda. Contoh: 

Blog  : http://rahmadwijaya.staff.umm.ac.id 

Tema Utama : Marketing & Information System 

Tagline  : All about Marketing & Information System sciences 

 

Blog  : http://zein.staff.umm.ac.id 

Tema Utama : Administrasi berbasis komputer 

Tagline  : Service Excellent for All 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Blog
http://rahmadwijaya.staff.umm.ac.id/
http://zein.staff.umm.ac.id/
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About this site: menceritakan blog ini berisi informasi tentang apa saja.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salam: berisi semacam pengantar (mukadimah) yang menyapa ”selamat 

datang” kepada orang yang mengunjungi blog. Contoh: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemasaran: berisi informasi matakuliah pemasaran 
 

    

 

 

 

 

 

3. Mengumpulkan konten blog 

Pemillik blog sebaiknya memiliki folder khusus yang berfungsi 

menampung konten-konten yang akan diposting ke blog. Hal ini 

untuk membedakan tulisan-tulisan yang masuk ke blog dan yang 

tidak masuk ke blog.  

B. Mempunyai e-mail address UMM 

Setiap blogger yang akan membuat blog di server UMM, disyaratkan 

memiliki  alamat e-mail dengan domain *@umm.ac.id misal: 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Selamat datang rekan-rekan marketer, IT person, mahasiswa manajemen & siapa saja yang tertarik 

pemasaran & sistem informasi. 
 

Blog ini merupakan sarana komunikasi saya sebagai orang yang sedang belajar pemasaran  dan sistem 

informasi. Silakan berikan comment, dan mari kita diskusikan untuk kemajuan  keilmuan kita. Bahasan 
utama dalam site ini adalah : 

 

 Pemasaran 

 Sistem Informasi Manajemen 

 

About this site 
 

Perilaku orang sangat menarik untuk diamati dan dipelajari. Setiap orang belajar dari lingkungan (orangtua, 
teman, sekolah, dsb) tentang nilai, norma, budaya yang akhirnya membentuk perilakunya. Lihatlah bagaimana 

orang merespon perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Begitu menarik untuk diamati…… 

 
Setiap kita adalah konsumen yang selalu menjadi bahan pengamatan para pemasar. Mereka mempelajari perilaku 

konsumennya untuk dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen yang lebih baik dibanding dengan 

pesaingnya. Dengan cara demikian pemasar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang paling sesuai bagi 
konsumennya. 

Selamat belajar…. 

 
Rahmad Wijaya 

 

Silakan blog ini Telusur Lebih jauh ……. 

 

Link ke halaman ”Salam” 

Pemasaran  

 

Matakuliah pemasaran ditawarkan pada semester ganjil. Silakan anda ikuti menu kami, silabus, 
tugas, dan materi kuliah. 

 

Silabus Ganjil 2009/2010. >> Baca >> Download. 

 

Tugas kelompok semester Ganjil 2009/2010. >> Baca>> Download 

 

Materi kuliah 
 

Selamat belajar, kami terbuka untuk komentar anda. 
 

Link ke halaman “Pemasaran” 

Link ke halaman “Sistem Infomasi Manajemen 

mailto:*@umm.ac.id
http://rahmadwijaya.staff.umm.ac.id/2009/12/16/pemasaran/
http://rahmadwijaya.staff.umm.ac.id/2009/12/16/sistem-informasi-manajemen/
http://rahmadwijaya.staff.umm.ac.id/2009/12/11/hello-world/
http://rahmadwijaya.staff.umm.ac.id/files/2009/12/Silabus-20091.doc
http://rahmadwijaya.staff.umm.ac.id/files/2009/12/Tugas_Dasar_Pemasaran.doc
http://rahmadwijaya.staff.umm.ac.id/2009/12/14/materi-kuliah/
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ruslan@umm.ac.id. Permohonan alamat e-mail dilayani oleh admin web 

UMM di kantor Lembaga Infomasi dan Komunikasi (Infokom). E-mail 

tersebut dipergunakan untuk mengaktifkan blog yang dibuat. 

Setelah selesai melakukan pendaftaran (register) blog-UMM, maka 

secara otomatis, pemilik blog akan menerima surat via e-mail yang 

berisi link untuk mengatifkan blognya. 

PENDAFTARAN BLOG 

Akses alamat http://staff.umm.ac.id di browser anda. Anda dapat 

menggunakan browser seperti Mozilla Firefox, IE, Opera,Netscape 

Navigator, Google Crome dan lain sebagainya. 

Jika anda sudah berhasil mengaksesnya maka akan ada tampilan sebagai 

berikut : 

 
 

Kemudian pilih menu Register atau klik “Create a new blog”. Tampilan 

yang tampak sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

mailto:rahmad@umm.ac.id
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Anda diminta memasukkan username dan e-mail address. Username diisi 

dengan username dari e-mail anda.  Username ini akan dipergunakan untuk 

login pada waktu anda akan melakukan posting konten ke blog. E-mail 

address disini yang berlaku hanya e-mail address dengan domain 

*@umm.ac.id. E-mail ini dipergunakan untuk mengirimkan link aktivasi. 

Lanjutkan pendaftaran anda dengan klik tombol “Next>>”, maka akan 

muncul tampilan sebagai berikut : 

 
 
Tampak ada dua inputan yang harus diisi yaitu blog domain dan blog title. 

Pada blog domain adalah nama domain yang akan digunakan pada blog anda 

mailto:*@umm.ac.id
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nantinya. Contoh nama domain anda adalah ruslan maka domain secara 

lengkap blog anda adalah http://ruslan.staff.umm.ac.id 

 

 

Sedangkan untuk blog title adalah judul atau tema blog anda. Contoh tema 

blog bisa anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan anda menggunakan blog. 

Contoh tema bisa berupa pendidikan,tutorial,artikel, atau menceritakan 

mengenai profil anda. 

 

 

 

Anda akan memperoleh “activation code” yang akan dikirimkan melalui e-mail 

anda. Untuk mengaktifkan blog anda silahkan buka email anda dengan cara 

mengakses http://pop.umm.ac.id 

 
Jika anda sudah berhasil masuk ke email 

anda. Lakukan pengecekan di inbox 

anda,akan ada link “activation code” 

saat anda registrasi blog. Activation code 

digunakan untuk mengaktifkan blog anda. 

Jika anda tidak mengklik link “activation 

code” tersebut maka anda tidak dapat 

menggunakan layanan blog karena status blog anda belum aktif.  

 

Tip : Pastikan anda menginputkan domain dengan benar dan menurut kesukaan 
anda. Karena nama domain tidak bisa diganti. 

 

 ! 

Tip : pada menu Privacy ada dua opsi yaitu yes atau no. sebaiknya anda 
memilih yes karena search engeene atau mesin pencari seperti google akan 
mengindex dan menampilkan blog anda. 

 

 ! 
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Jika anda sudah mengeklik “activation code” tersebut maka selanjutnya akan 

ada tampilan seperti gambar di bawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Selanjutnya pada keterangan “Your account is now active. View your site or 

Login”. Pilih Login. Masukkan username dan password anda. Untuk password 

yang telah dicopy dinotepad tadi silahkan paste di input password. 

 
Sebelum anda mulai untuk memposting 

halaman dan sebagainya. Sebaiknya anda 

ganti password yang mudah diingat, agar 

anda dapat mengakses blog dengan 

mudah. Pada menu menu pilihan sebelah 

kiri. Pilih users lalu klik edit. 

 

 

 

 

Tip : Sebaiknya password dicopy paste ke notepad sebelum anda login ke blog 
anda. Karena kode password yang diberikan oleh system dibuat secara random. 
Jika anda lupa password tersebut atau halaman browser tertutup secara tidak 
sengaja, maka anda tidak bisa login ke blog anda. 

 

 ! 
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Setelah itu ganti dengan password baru. 
 

 

Jika password user sudah terupdate maka akan ada tampilan seperti gambar di 
bawah ini : 
 

 

PANEL ADMINISTRASI BLOG (DASHBOARD) 

Blog yang sudah terdaftar harus selalu dikelola (posting, delete, edit). 

Selain itu anda dapat mendesain blog untuk memperoleh tampilan (thema) 

yang lebih baik, menyeting fitur yang disediakan melalui widget, dan 

sebagainya. 

MASUK KE PANEL ADMINISTRASI BLOG 

Akses halaman panel administrasi blog melalui alamat blog anda ditambahi 

dengan alamat (/wp-admin). Misal : Blog milik Ruslan memiliki alamat 

http://ruslan.staff.umm.ac.id untuk masuk ke panel administrasi blog melalui 

alamat http://ruslan.staff.umm.ac.id/wp-admin.  

Cara lain yang dapat anda lakukan adalah akses http://staff.umm.ac.id , 

maka akan tampil : 

Untuk masuk ke 

halam panel 

administrasi blok 

klik menu Log In 

 

 

 

 

 

http://ruslan.staff.umm.ac.id/
http://ruslan.staff.umm.ac.id/wp-admin
http://staff.umm.ac.id/
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Kemudian akan ditampilkan halaman login berikut ini: 

Ketik username dan password anda 

(yang baru), kemudian klik tombol Log 

In. Komputer akan menampilkan 

halaman panel admnistrasi blog yang 

kemudian biasa disebut dashboard 

seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

MENGGANTI THEMA BLOG 

Thema adalah desain blog yang biasanya terdiri dari banner, 

menubar, sidebar, search, dan berbagai fitur lainnya. Banyak thema 

yang disediakan, kita tinggal memilih yang disenangi. Adapun 

caranya sebagai berikut: 

a. Masuk ke panel administrasi blog seperti yang telah diuraikan di 

atas. 

b. Pilih menu Appearance. 

Kemudian akan ditampilkan banyak pilihan thema, silakan pilih 

salah satu dengan meng-klik link Active. 

Judul blog Log out 

Menu 

dashboard 
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Setelah itu klik “Visit Site” untuk menampilkan tampilan blog anda. 

 

Maka blog anda akan tampil dengan wajah baru dan lebih menarik. 

 

MENGATUR DESIGN BLOG 

Anda dapat pula mengatur tata letak bagian layout blog UMM dengan 

mudah. Bagian layout ini terkait dengan sidebar. Apa yang sidebar ? Sidebar 

merupakan bagian kolom yang terletak pada bagian tepi tampilan blog. 
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Bagian atau elemen yang ada dalam sidebar ini dinamakan widget. 

Berikut ini beberapa widget yang dapat aiatur (ditambahkan,  dihapus, dan 

diatur letaknya) 

 Pages digunakan untuk menampilkan judul-judul halaman statis yang 

telah dibuat 

 Calender digunakan untuk menampilkan kalender. Apabila tanggal yang 

ada dalam kalender diklik makaakan menampilkan judul-judul artikel 

yang diposting pada tanggal tersebut. 

 Archives digunakan untuk menampilkan daftar aesip artikel. Arsip ini 

dapat dikelompokkan menurutbulan dan tahun.links digunakan untuk 

menampilkan daftar links 

 Meta digunakan untuk menampilakn informasi tentang blog 

 Search digunakan untuk menampilkan kotak pencarian artikel 

 Recent Posts digunakan untuk menampilkan artikel-artikel terbaru yang 

telah diposting 

 Tag Cloud digunakan untuk menampilkan daftar kategori. Apabila 

kategori ini diklik maka akanmenampilkan artikel-artikel yang terkait 

dengan kategori tersebut 

 Categories digunakan untuk menampilkan daftar  kategori. Apabila 

kategori ini di klik maka akan menampilkan artilek-artikel yang terkait 

dengan kategori. 

 Text digunakan untuk menyesipkan sembarang text ke dalam sidebar 

 RSS digunakan untuk menanampilkan RSS komentar-komentar terbaru 
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MENAMBAHKAN WIDGET 

Untuk menambahkan widget , caranya adaah mengeklik add pada widget 

yang diinginkan pada daftar widget. Setelah itu pindahkan widget atau drag 

widget ke kolom current widget. 

Tampilan widget yang belum ditambahakan ke sidebar. 

 

Tampilan widget yang sudah ditambahkan ke widget 
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Tampilan blog setelah ditambahkan widget 

 

MENGUBAH POSISI WIDGET 

Urutan posisi widget dapat diubah-ubah sesuai keinginan anda dengan 

mudah. Untuk mengubah posisi(urutan) widget caranya hanya dengan 

melakukan dragging pada widget,bisa diletakkan do atasnya atau di 

bawahnya. 

MENGHAPUS WIDGET 

Apabila tidak diperlukan, widget dapat dihapus dari sidebar. Caranya 

dengan mengeklik remove pada widget 
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MENGUBAH SETTING WORDPRESS 

Hal lain yang tidak kalah penting untuk segera dilakukan adalah mengubah 

setting. Untuk melakukan setting blog, langkahnya adalah klik menu 

setting (terletak pada kanan DASHBOARD). Setiap kali andamelakukan 

pengubahan setting, jangan lupa simpan setting dengan klik tombol SAVE 

CHANGES yang terletak di bagian paling bawah. 

Berikut adalah beberapa item yang perlu disetting. 

1. General Setting 

Setting ini terkait dengan hal-hal umum tentang blog anda. Bagian 

utama yang perlu diubah adalah : 

- Blog title. Bagian ini digunakan untuk pemberian nama blog anda. 

Misalkan nama blog anda adalah : Ruslan blogs 

- Tag Line. Bagian ini digunakan untuk memberikan penjelasan tentang 

blog anda. Biasanya tag line ini akan tampil di bawah nama Blog Title. 

Contoh isian Tag Line:"All about Information Technology". 

 

Ubah blog title dan tag line sesuai dengan kebutuhan bloging anda. 

Seperti preview gambar di bawah ini : 

 

Kemudian klik save pada halaman paling bawah. 

 

 

 

Tip : jika anda tidak mengeklik pada tombol save changes maka tidak 

akanada  perubahan pada blog anda.  ! 
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2. Writing setting  

Setting ini terkait dengan proses ketika penulisan artikel. Beberapa item 

setting yang perlu diubah adalah: 

 Size of the post box. Setting ini digunakan untuk mengatur ukuran 

barisan pada kotak penulisan artikel. Default dari ukuran baris 

adalah 10. 

 Formatting. Pada bagian in, anda dapat memberi tanda cek pada 

option "Convert emotions like :-) :-P to Graphics  on display". Apabila 

option ini decek, maka anda dapat menyisipkan emotiocon dalam 

bentuk gambar ke artikel, hanya dengan menuliskan simbol-simbol 

seperti :-) ,:-P dsb. 

3. Reading Setting 

Reading setting terkait dengan pengaturan tampilan artikel pada 

halaman blog. Beberapa item yang perlu diubah adalah : 

 Front Page Displays. Bagian ini digunakan untuk mengatur tampilan 

pada halaman depan blog. Apabila option "Your Latest Post" dipilih, 

maka halaman depan blog anda akan menampilkan daftar artikel 

yang baru saja dibuat/diposting.Anda dapat pula memilih "Static 

Page" untuk halaman depan,akan tetapi anda terlebih dahuluharus 

sudah membuat halaman statis tersebut. 

 Blog Pages Shoe at Most. Efek pengubahan setting ini akan tampak 

apabila anda memilih option"Your Latest Post". Setting ini mengatur 

jumlah postingan terbaru yang akan tampil pada halaman 

utama/depan blog. 

4. Discussion Setting 

Kelebihan sebuah blog adalah memungkinkan terjadi komunikasi duah 

arah antara penulis artikel dengan pembaca. Komunikasi ini terjadi 
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ketika pembaca meberikan komentar dalam artikelyang akan ditulis oleh 

penulis, dan penulis memberikan respon atas komentar tersebut. 

Namun tidak semua pembaca adalah orang baik,artinya kemungkinan 

terdapat beberapa orang pembaca yang menuliskan komenrat dalam 

bentuk kalimat yang tidak senonoh, tidak sopan dan sebagainya.Untuk 

mengatasi hal tersebut, perlulah blog anda disetting pada bagian 

komentar.Beberapa item setting yang perlu diatur adalah: 

 Allow people to post comments on the article. Option ini harus 

dicek apabilah anda ingin para pembaca blog dapat mengirim 

komentar.  

 An administrator must always approve the comment. Option ini 

harus dicek apabilah anda ingin memfilter komentar-komentar yang 

masuk.  

 Comment aouthor must fill out name and e-mail. Sebaiknya option 

ini juga dicek untuk mencegah orang yang tidak bertanggungjawab 

mengisi  komentar. Apabila option ini dicek, maka pembaca yang 

akan mengisi komentar diwajibkan mengisi nama dan emailnya. 

5. Privacy Setting 

Anda berhak memutuskan apakah blog yang anda miliki terdaftar di 

mesin pencari seperti google,yahoo,aol dll atau tidak. Untuk mengatur 

hal ini gunakan Privacy Setting. 

Apabila anda ingin blog anda terdaftar di mesin pencari, maka pilihlah 

option "I would like my blog to be visible to everyone, including search 

engines(like Google,Sphere,Technorati) and archives" 

 

 

 

 

Tips : Apabila anda ingin blog anda dikunjungi banyak orang, sebaiknya 

gunakan option pertama. 

 

 

 ! 
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6. Permalinks Setting 

Permalinks atau permanent links adalah bentuk lain dari URL. Secara 

defaultuntuk setiap artikel dalam blog berbentuk 

http://namablog/?p=... 

Apabila anda ingin bentuk link yang lain untuk setiap artikel anda,maka 

halini dapat diubah lewat permalinks setting. Bagaimana caranya? 

Cara untuk merubah permalinks adalah  

1. klik menu setting 

2. klik submenu permaliks 

3. pilih salah satu jenis permalinks yang diinginkan 

4. klik tombol save changes 

 

Gunakan pilihan Custom Struktur jika anda ingin mengganti linknya 

dalam bentuk namafile.html atau dalam extention file yang lain seperti 

.hello atau mungkin .nama_anda 

 



Panduan Pembuatan Blog Dosen / Karyawan ver 1.0 

 

©Lembaga Infokom, 2010                                                                                       18 

Simpan dan preview hasilnya. 

 

Memposting  

Setelah pengaturan setting selesai dilakukan, selanjutnya anda mulai 

memposting artikel ke dalam blog. Namun sebelum anda memposting 

artikel, lebih baik anda  membuat daftar kategori artikel anda. 

1. Membuat Kategori 

Untuk membuat kategori artikel, caranya adalah : 

a. Klik menu Manage 

b. Klik submenu Categories 

c. KlikAdd Nes untuk membuat kategori baru 

d. Isikan nama kategori yang diinginkan pada Category Name 

e. Isikan deskripsi dari kategori tersebut 

f. Klik tombol Add Categori 

 

 

 

Tips : anda dapat membuat berbagai jenis kategori. Namun sesuaikan 

dengan kebutuhan anda 

 

 

 ! 
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Jika tampilan yang muncul seperti pada gambar dibawah ini,berarti 

kategori yang baru berhasil dibuat. 

 

Untuk mengganti nama kategori, klik edit kemudian ganti sesuai 

dengan kebutuhan anda lalu simpan perubahan. 

2. Menulis Artikel 

Memposting sebuah artikel baru cukup mudah dilakukan. Adapun 

langkah-langkahnya adalah 

 Klik add new posts 

 Ketikan Postingan anda 

 Klik save 
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Untuk memudahkan dalam menulis artikel. Blog menyediakan layanan 

editor yang mirip dengan Ms. Word. 

 

Keterangan tombol : 

1. Membuat teks Bol 
2. Membuat teks Italic 
3. Membuat test striketrough 
4. Membuat list (unorder list) 
5. Membuat list (order list) 
6. Membuat quotes 
7. Perataan kiri 
8. Perataan tengah 
9. Perataan kanan 
10. Membuat Hyperlink 
11. Menghapus hyperlink 
12. Memotong artikel 
13. Toggle FullScreen artinya menampilkan form editing dalam full 

screen 
14. Menampilkan tombol-tombolediting yang lain 

 
 

Apabilah tombol no 14 diklik maka akan tampil sebagai berikut : 

 
Keterangan tombol 
1. Mengatur format paragraf 
2. Membuat teks underlined 
3. Perataan kiri 
4. Mengubah warna teks 
5. Paste teks dari aplikasi lain 
6. Paste teks dari Ms Word 
7. Menghapus formating 
8. Menyisipkan media 
9. Menyisipkan simbol 
10. Membuat outdent 
11. Membuat indent (indentansi) 
12. Undo 
13. Redo 
14. Help 
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Keterangan : 
1. Untuk menyisipkan image 
2. Untuk menyisipkan movie/video 
3. Untuk menyisipkan musik 
4. Untuk menyisipkan media lain 

 

Pada bagian ini hanya akan dijelaskan bagaimana 

menyisipkan/meimport image saja. Sedangkan untuk movie, musik dan 

yang lain caranya hampir sama.Untuk menyisipkan image caranya : 

1. Klik tombol No. 1seperti yang tertera pada gambagr di atas.  

2. Apabila anda ingin menyisipkan image dari file di komputer anda, 

maka klik "CHOOSE FILE TO UPLOAD" pada bagian FROM COMPUTER 

3. Pilih file image yang diinginkan 

4. Isikan judul image pada TITLE,CAPTION (sebaiknya isikan sama 

dengan Title), dan (Description) 

5. Atur posisi image pada bagian Alignment 

6. Atur ukuran image pada artikel. Pilih salah satu diantara Thumbnail 

(ukuran kecil), Medium, atau FullSize 

7. Klik tombol Insert Into Post 
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3. Mengedit Artikel 

Artikel yang anda buat suatu saat dapat anda edit sesuai dengan 

kebutuhan anda. 

Cara untuk mengedit artikel adalah sebagai berikut : 

1. Klik menu manage 

2. Klik submenu Post 

3. Klik judul artikel yang ingin anda edit 

4. Lakukan editing pada form yang ingin anda sediakan 

5. Kemudian klik tombol save 

 

4. Menghapus Artikel 

Untuk menghapus artikel langkah-langkahnya sebagai berikut : 

 Klik menu Post 

 Kemudian klik submenu edit 

 Tentukan artikel mana yang mau anda hapus. Lalu centanglah artikel 

tersebut 

 Kemudian klik tombol delete. 
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Mengatur Komentar 

Apabila ada komentar dari pengunjung blog yang masuk, maka anda yanag 

berhak memutuskan untuk menampilkan komentar tersebut atau tidak. 

Dengan catatan pilihan an adminitrasi must alwaysapprove the comment 

pad discussion setting dipilih sebelumnya.Dalam hal ini, anda bertindak 

sebagai moderator. 

Untuk menampilkan komentar, caranya adalah : 

a. Klik menu comment 

b. Pada daftar komentar yang masuk, beri tanda cek di depan komentar 

yang akan ditampilkan, lalu klik approve.Sedangkan jika anda ingin 

menghapus komentar, beri tada cek pada komentar lalu klik delete. 

 

 



Panduan Pembuatan Blog Dosen / Karyawan ver 1.0 

 

©Lembaga Infokom, 2010                                                                                       24 

Selamat Bloging ria. Semakin banyak kita menulis semakin banyak yang 

harus kita baca.Semakin banyak kitabaca semakin banyak kita tahu. 

Berbagilah ilmu yang anda miliki dengan teman lainnya Karen ilmu anda tak 

akan berkurang karenanya tapi akan bertambah. Mari kita budayakan 

menulis. Semoga tutorial ini bermanfaat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


