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PENGELOLAAN WEBSITE

ISI Padang Panjang

Padang Panjang, 16 Oktober 2017

Syukhri, S.T., M.CIO.

Pengelolaan dan PerawatanWebsite

Pengelolaan dan perawatan merupakan proses 
paling sulit dan paling panjang, karena melibatkan
banyak orang dan kemampuan
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1. Manajemen Konten

Dalam sebuah website, apalagi sebuah portal 
berita, perlu adanya manajemen konten yang baik. 
Tujuan dari manajemen tersebut adalah agar 
konten mudah dicari dengan menggunakan
perangkat navigasi website dan terstruktur dengan
rapi.

Post dan Page

• Dalam WordPress, konten dapat dibagi ke
dalam dua bentuk: Post dan Page.

• Post adalah konten yang bersifat dinamis
dan selalu diperbarui dengan cepat, 
misalnya konten berita. Post bersifat
kronologis (terikat dengan waktu) karena
sifat keterbaruannya. 
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Post dan Page

• Page adalah konten yang tidak terikat oleh
waktu, maka disebut juga konten statis. 
Page tidak memiliki kategori atau pun tag. 
Namun, Page dapat memiliki sub page. 

Page

HOME TENTANG FAKULTAS

Sejarah

Pimpinan

Senat

Fakultas Seni

Pertunjukan

Fakultas Seni

Rupa dan Desain

Pascasarjana
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Kategorisasi

• Untuk mengelola kontent Post, gunakanlah
sistem kategori.

• Kategorisasi berguna untuk mengelompokkan
beberapa Post atau memberi tahu tentang apa
Post tersebut kepada pembaca. 

• Post dapat dimasukkan ke dalam sebuah (atau
beberapa) kategori dan subkategori. 

• Daftar kategori dapat diletakkan di menu 
navigasi dan sidebar. 

Kategorisasi

AGENDA BERITA PENGUMUMAN

Kemahasiswaan

Penelitian

Profil Alumni

Mahasiswa

Staf
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Tag

• Tag adalah kata kunci yang ada di dalam konten;

• Penggunaan tag mirip fungsi kata kunci yang 
ada dalam abstrak karya tulis;

• Tag berfungsi agar pencarian konten berbasis
kata kunci lebih mudah digunakan;

• Tag pun bersifat SEO friendly, yang berarti kata 
kunci yang ada di artikel akan menjadi kata 
kunci yang digunakan oleh mesin pencari juga.

2. Manajemen Pengelola

• Web Designer bertugas untuk merancang
visualisasi website dan biasanya merangkap
sebagai desainer grafis untuk konten.

• Administrator bertugas untuk mengurus
hosting dan keperluan administrasi web seperti
penambahan user dan penambahan fitur.

• Content Editor bertugas untuk mengelola
konten
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2. Manajemen Pengelola

• Editor: seseorang yang berwenang untuk
mempublikasikan dan mengatur artikel-artikel
termasuk artikel yang ditulis oleh user lain.

• Author: seseorang yang dapat mempublikasikan dan
mengatur artikel yang dia tulis sendiri.

• Contributor: seseorang yang dapat menulis dan
mengatur tulisannya sendiri namun tidak sampai
mempublikasikannya (hanya sampai tahap draft)

2. Manajemen Pengelola

• Level-level pengelola Administrator dan Content 
Editor dapat diatur di dalam WordPress dengan
mengakses Dashboard > Users.
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3. Plugins

• Plugin merupakan aplikasi tambahan yang 
dapat dipasangkan di WordPress;

• Kebanyakan plugin dikembangkan oleh
pengembang third-party;

• Alasan mengapa diperlukan plugin adalah
karena fitur awal yang disediakan oleh
WordPress tidak mencukupi kebutuhan dan
permintaan user

3. Plugins: Statistik

• Sebuah website membutuhkan statistik situs untuk
memberikan laporan tentang seberapa banyak
website. Umumnya plugin statistik juga memberikan
laporan tentang artikel mana saja yang paling banyak
dikunjungi, berapa pengunjung perhari, perbulan, 
atau pertahun. Plugin yang sering digunakan adalah
JetPack dan Site Stats. Google Analytics pun dapat
digunakan, namun bukan sebagai plugin WordPress
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3. Plugins: WP-Statistic

3. Plugins: Keamanan

• WordPress sangat rentan dengan serangan hacker dan spam. 
Beberapa metode sebagai langkah pengamanan adalah mematikan
form komentar (apabila sebenarnya tidak terlalu diperlukan). Selain
itu, dapat juga menggunakan CAPTCHA untuk mengecek apakah
yang memberi komentar itu seseorang atau sebuah bot. Alternatif
lainnya adalah menggunakan sistem komentar yang disediakan oleh
pihak third-party seperti Disqus. 

• Serangan lazim yang sering terjadi selain spam adalah script 
injection. Celah script injection terbuka salah satunya karena
penggunaan template atau plugin bajakan atau yang out of date. 

• Plugin Wordfence, memindai setiap file yang ada di web terkena
script injection atau tidak.
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3. Plugins: Wordfence

4. Tema

• Tema adalah visualisasi dari apa yang kita lihat
di dalam laman depan web kita;

• Tema WordPress mengatur tampilan
antarmuka, layout, sekaligus fitur apa yang 
dapat digunakan, karena sebagian tema
memiliki fitur yang tertempel. 
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4. Tema

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
dalam pemilihan tema:

1.Warna

2.Layout

3.Huruf

4. Tema: Warna

• Warna sangat berhubungan dengan identitas yang 
direpresentasikan lewat web;

• Beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat pemilihan
warna adalah:

• Complementation: bagaimana kecocokan antara tiap satu
warna dengan warna yang lain

• Contrast: tingkat kontras (perbedaan warna) yang tepat
akan membantu kemudahan membaca (readability), 
terutama perbedaan warna latar belakang dengan teks.
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4. Tema: Warna

• Vibrancy: Tingkat kecerahan dan kekuataan warna
berpengaruh kepada rasa apa yang ingin ditawarkan ketika
membuka laman web. Warna cerah dan kontras
menunjukkan semangat dan biasanya digunakan di dalam
website yang memuat berita tentang remaja. Sedangkan
warna-warna yang kurang kontras biasa digunakan oleh
web korporat. 

• Beberapa industri menyediakan skema warna yang telah
dbuat oleh para desainer, antara lain layanan Adobe Kuler
dan Colourlovers.com.

4. Tema: Layout

• Layout standar sebuah web berisi header, content section, sidebar, 
dan footer.

• Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih layout 
adalah: 

• Berapa kolom yang dibutuh, apakah dua kolom (content-sidebar) atau

tiga kolom (sidebar-content-sidebar) atau bukan di antaranya.

• Layout yang memiliki lebar mengikuti layar (fluid) atau yang memiliki lebar

yang tetap (fixed).

• Dukungan responsive layout, yaitu layout yang mengikuti besar layar, 

apakah layar desktop, mobile, atau tab. 
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Desktop

Tablet, iPad
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4. Tema: Huruf

• Huruf pun membawa feel tertentu; apakah ingin
formal seperti Times atau ingin yang lebih
minimalis seperti Open Sans atau Helvetica;

• Huruf sangat berdampak besar terhadap user 
experience, karena konten utama sebuah
website tentunya adalah artikel.

4. Tema: Huruf

• Yang perlu diperhatikan ketika memilih huruf adalah: 

• Readability (tingkat keterbacaan), karena ada beberapa
jenis huruf yang sulit untuk dibaca. 

• Spacing, baik itu antar huruf maupun antar baris;

• Ukuran huruf, harus memiliki perbedaan antara Heading 

1, Heading 2, Paragraf, Quote, Emphasize, dan lainnya;

• Penggunaan layanan online web font. Karena tidak
semua komputer memiliki font yang harus digunakan di 
laman web, maka alternatifnya adalah menggunakan
layanan webfont seperti Google Web Font dan TypeKit. 
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4. Tips

• Gunakan format postingan rata kiri (align-left);

• Format align-left lebih mudah dibaca, lebih enak dilihat
(dipindai/scanned), dan ini artinya memenuhi aspek
‘readability naskah online’;

• Memberi rasa nyaman saat dibaca oleh pengunjung;

4. Tips

JustifyAlign-left
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4. Tips

• Hindari penggunaan ALL CAPS untuk judul Post dan
Page. 

• Penggunaan All Caps pada Judul Post atau Page memang
tidak salah, tapi sangat tidak dianjurkan penggunaannya
oleh pakar usability dan visibility website; 

• Judul yang menggunakan format Capitalize (tidak all 
caps) lebih scannable, readable, dan visible sehingga
lebih user friendly, mudah dibaca, nyaman di mata dan
mudah dicerna. 

4. Tips

• All Caps sulit dipindai oleh mata (scan), sulit dibaca
sehingga tidak user friendly. 

• All Caps dalam dunia tulis-menulis berarti
‘berteriak’. All Caps means Shouting! Kode etik
menulis email melarang penggunaan All Caps. 
Wikipedia juga melarang penggunaan All Caps

dalam penulisan naskahnya
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4. Tips

4. Tips

• Hindari penggunaan username “admin”;

• Hindari penggunaan password yang mudah

ditebak;

• Hindari penggunaan prefix “wp_” pada table 
database konfigurasi Wordpress (wp-

config.php)
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4. Backup

Kenapa Penting ?

• Membackup website bukan merupakan tanggung
jawab web hosting;

• Menyimpan website Anda di localhost belum cukup;

• Downtime rendah, aktif kembali dalam waktu cepat;

• Membuat pemilik website merasa tenang;

• Melindungi website Anda dari serangan virus.
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4. Backup

• Workshop..

• Studi Kasus..

• Pertanyaan


