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SETTING BLOG 
 
 
Sebelum anda memulai blog anda, ada baiknya anda men-setting beberapa 
ketentuan yang ada di blog anda.  Karena saya menggunakan themes zbench, maka 
ada kemungkinan akan sedikit berbeda apabila anda menggunakan themes yang 
lain.  Dalam menu setting ada beberapa sub-setting antara lain general, writing, 
reading, discussion, media, privacy, permalinks.  Sebagai dasar akan kita bahas 
hanya masalah general.  Sedangkan yang lainnya tidak perlu dibahas karena sudah 
disesuaikan dengan standar blog anda. Silakan anda ikuti langkahnya sebagai 
berikut : 
 
A.  GENERAL SETTING 

1. Buka halaman “login administrator” blog anda.  Biasanya login ini dapat ditemui 
dengan penambahan alamat web “/wp-admin”.  Contoh : 
http://staff.unila.ac.id/nama_blog anda/wp-admin 
(ganti “nama_blog_anda sesuai dengan nama blog yang anda daftarkan) 

 
Isikan username dan password anda dan klik “login: 

 
2. Anda akan memasuki halaman “dashboard” blog anda.  Jika ingin silakan anda 

pilih “General” pada bagian “Settings”.  Lihat lingkaran merah pada gambar 
berikut : 
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3. Anda akan masuk kedalam halaman general setting seperti dibawah ini.  Silakan 
baca keterangan dibawah gambar : 

 
 

Site Title  :  Isi dengan judul dari blog anda.  Ada baiknya anda menggunakan  
   nama anda untuk nama blog anda agar lebih mudah dikenali. 

Tagline  :  Isi dengan keterangan singkat dari blog anda.  Jika site title nama  
   anda, ada baiknya tagline adalah jabatan/jurusan anda di Unila. 

E-mail Address :  Isi dengan nama e-mail anda.  Lewati isian ini apabila e-mail  
   anda sudah tertulis.  

Timezone  :  Setting waktu anda dengan memilih “Jakarta”  
Date Format :  Silakan pilih salah satu bentuk tanggal yang akan tertulis di blog  

   anda sesuai dengan format selera anda. 
Time format :  Silakan pilih salah satu bentuk waktu yang akan tertulis di blog  

   anda sesuai dengan format selera anda. 
Week Starts On :  Perhitungan minggu dalam blog anda dimulai pada hari apa?  

  (Sunday=Minggu, Monday=Senin, Tuesday=Selasa,  
    Wednesday=Rabu, Thursday=Kamis, Friday=Jumat,  
     Saturday=Sabtu) 

Save Changes :  Pilih “save changes” apabila anda sudah sesuai selera anda. 
 
 
 
 
 
Cat.   
1. Anda dapat menyebarkan, menggandakan materi ini untuk siapapun dan dimanapun.   
2. Dilarang melakukan penambahan ataupun pengurangan isi tutorial ini dengan alasan dan 

kondisi apapun tanpa seizin penulis.  Pelanggaran terhadap ketentuan diatas akan 
menyebabkan anda melanggar hak cipta.    


