Cara Create Site/Blog UMY
1. Buka browser anda Chrome/Mozilla
2. Tulis alamat URL Blog UMY >>> http://blog.umy.ac.id/wp-admin kemudian tekan enter

3. Setelah

tekan

enter

“biasanya”

URL

akan

berubah

menjadi

http://blog.umy.ac.id:8081/wp-admin
4. Selanjutnya

anda

hapus

“:8081”

sehingga

menjadi

seperti

ini

>>>

http://blog.umy.ac.id/wp-admin

5. Setelah itu anda akan melihat tampilan baru, dimana anda diminta untuk memasukkan
“username” dan “password”

6. Isi “Username” dengan Nomer Induk Mahasiswa (NIM) dan isi “password” dengan
password anda masing-masing. Untuk Password bisa anda tanya ke Dosen anda atau jika
dikemudian hari anda lupa password, anda bisa datang langsung ke BSI (Biro Sistem
Informasi)
7. Klik “Log in”
8. Gambar berikut ini adalah tampilan awal dari Blog UMY. Langkah selanjutnya untuk
membuat blog baru adalah dengan mengklik menu “Create Blog”

9. Tampilan yang anda lihat berikutnya adalah seperti gambar berikut

10. Pada kolom “Site Name” silahkan anda isi dengan nama blog sesuai dengan keinginan
anda, bisa nama anda, hobi anda, atau apapun selama tetap menggunakan kata yang
sopan dan tidak mengandung unsur “sara”. Nama blog tidak boleh menggunakan spasi
dan tanda simbol. Pada contoh berikut saya memberi nama blog saya dengan nama
“petanimodern”

11. Pada kolom “Site Title” isilah dengan deskripsi singkat yang terkait dengan nama blog
anda. Pada contoh diatas saya isi dengan “Kehidupan Seorang Petani”
12. Setelah anda isi semua kemudian anda klik “Create Site”

13. Setelah anda klik “Create Site” maka anda akan mendapat notifikasi bahwa anda telah
berhasil membuat sebuah blog dengan alamat http://blog.umy.ac.id/petanimodern
14. Anda bisa langsung masuk ke “Dasboard” dengan mengklik Login

Jika setelah tahap ke 12 anda mendapat notifikasi seperti gambar dibawah ini, itu artinya
“Nama Blog” yang anda daftarkan telah ada yang menggunakan. Solusinya adalah ganti “nama
blog” anda dengan yang lebih unik.

Sampai tahap ini anda telah berhasil memiliki sebuah blog. Anda bisa mulai membuat artikel
pada blog anda.

Untuk tutorial berikutnya tentang Cara Membuat Artikel, Upload Gambar, Upload file,
Menyisipkan link, dsb akan kami bahas pada tutorial berikutnya.

Selanjutnya anda bisa langsung login melalui alamat blog anda masing-masing. Pada contoh
diatas

jika

saya

ingin

login

maka

http://blog.umy.ac.id/petanimodern/wp-admin

pada

browser

langsung

ketik

Atau misalkan alamat blog anda yaitu : http://blog.umy.ac.id/namablogsaya maka untuk login
tinggal tambahkan “/wp-admin” setelah nama blog anda menjadi >>>
http://blog.umy.ac.id/namablogsaya/wp-admin

