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Pengantar 
 

Perkembangan dan kemajuan teknologi, menjadikan internet sebagai bagian dari sarana baru 

dalam menyampaikan informasi. Peningkatan pengguna internet yang cukup signifikan dalam 

beberapa tahun terakhir, memaksa banyak instansi, organisasi maupun perusahaan berlomba 

menyediakan segala informasinya melalui internet, dalam hal ini website sebagai bagian dari 

ajang promosi dan komunikasi. 

 

Pesantren sebagai bagian dari institusi pengembangan ilmu agama memerlukan sarana yang tepat 

pula untuk menjembatani komunikasi antara santri, Ustadz dan Orang tua. Lokasi pesantren yang 

terkadang jauh dari rumah orang tua santri, memerlukan media yang mudah, cepat dan sarat 

informasi. Website sebagai bagian dari media komunikasi menjadi alternatif yang tepat untuk 

mewujudkannya. 

 

Sebagai bagian dari niat saya untuk membantu rekan-rekan saya yang sedang mengelola 

publikasi sebuah pesantren, lahirlah sebuah ringkasan kecil dalam bentuk e-book yang berisi 

panduan sederhana untuk membangun sebuah  website berbasis Joomla!. Tentu saja dalam 

panduan ini bukan mutlak hanya ditujukan untuk situs sekolah, tetapi dapat pula dikembangkan 

lebih jauh untuk segala macam tujuan baik untuk situs pribadi, komunitas bahkan sebagai ajang 

bisnis online.  

 

Mengingat Joomla!  Telah mencapai versi 1.6, maka pada e-book ini akan saya pandu bagaimana 

menginstal dengan Joomla versi terbaru ini. Selain itu, untuk memudahkan modifikasi konten, 

saya akan ajak anda mencoba secara langsung free template yang menarik dari Youjoomla 

(YouGrids). Demo template yang ada di sini dan demo hasil modifikasi ada di sini. 

 

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada, saya berusaha menjelaskannya dengan 

bahasa yang ringkas yang terkadang tidak mengindahkan tata bahasa yang baik. Di sisi lain juga 

kurang tertatanya layout dengan sempurna, mengingat tulisan yang ada di e-book ini sebagian 

besar merupakan kumpulan dari catatan-catatan saya yang ada di web pribadi 

www.agussuwasono.com 

 

Akhir kata, semoga usaha yang sederhana ini membawa manfaat dan faedah bagi rekan-rekan 

pembaca semua dan menjadikannya sebagai bagian yang dicatat pahala di sisi Alloh 

‘azzawajalla. Amiin. 

 

 

Doha, Juni 2011 

 

Abu Afif 

 

 

 

http://joomla-16-templates.youjoomla.info/yougrids/
http://www.pesantren-assunnah.co.cc/
http://www.agussuwasono.com/
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BAB 1 

Content Management System (CMS) 

 

 

1.1 Mengenal CMS 

Sebagai langkah awal kita perlu mengenal dahulu tentang istilah Content Management System 

(CMS). Karena Joomla merupakan salah satu bentuk CMS. Apakah ia sama dengan software 

HTML editor lainnya seperti Microsoft FrontPage, Dreamweaver, atau bahkan sebuah 

Notepad?... 

CMS (Content Management System) adalah Sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada 

para penggunanya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis 

tanpa sebelumnya dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis. Dengan demikian, 

setiap orang, penulis maupun editor, setiap saat dapat menggunakannya secara leluasa untuk 

membuat,menghapus atau bahkan memperbaharui isi website tanpa campur tangan langsung dari 

pihak webmaster. 

Umumnya, sebuah CMS (Content Management System) terdiri dari dua elemen: 

 Aplikasi manajemen isi (Content Management Application, [CMA]) 

 Aplikasi pengiriman isi (content delivery application [CDA]). 

Elemen CMA memperbolehkan si manajer isi -yang mungkin tidak memiliki pengetahuan 

mengenai HTML (HyperText Markup Language)-, untuk memenej pembuatan, modifikasi, dan 

penghapusan isi dari suatu situs Web tanpa perlu memiliki keahlian sebagai seorang Webmaster. 

Elemen CDA menggunakan dan menghimpun informasi-informasi yang sebelumnya telah 

ditambah, dikurangi atau diubah oleh si empunya situs web untuk meng-update atau 

memperbaharui situs Web tersebut. Kemampuan atau fitur dari sebuah sistem CMS berbeda-

beda, walaupun begitu, kebanyakan dari software ini memiliki fitur publikasi berbasis Web, 

manajemen format, kontrol revisi, pembuatan index, pencarian, dan pengarsipan. 
Wikipedia Indonesia

 

Karena CMS memisahkan antara isi dan desain, konsistensi tampilan dapat senantiasa dijaga 

dengan baik.Setiap bagian dari website dapat memiliki isi dan tampilan yang berbeda-beda, 

tanpa harus khawatir kehilangan identitas dari website secara keseluruhan. Oleh karena semua 

data disimpan dalam satu tempat,pemanfaatan kembali dari informasi yang ada untuk berbagai 

keperluan dapat dengan mudah dilakukan. CMS juga memberikan kefleksibelen dalam mengatur 

alur kerja atau 'workflow‟ dan hak akses, sehingga memperbesar kesempatan berpartisipasi dari 

pengguna dalam pengembangan website. Hal ini akan sangat menguntungkan bila website yang 

dikelola memiliki kompleksitas yang tinggi dan mengalami kemajuan yang cukup pesat.  

1.2 Manfaat CMS 

1. Manajemen data 

2. Mengatur siklus hidup website 

3. Mendukung web templating dan standarisasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama
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4. Personalisasi website 

5. Sindikasi 

1.3 Pemanfaatan CMS 

CMS pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan dan dalam berbagai 

kondisi, seperti untuk: 

1. Mengelola website pribadi. 

2. Mengelola website perusahaan/bisnis. 

3. Portal atau website komunitas. 

4. Galeri foto, dan lain sebagainya. 

5. Forum. 

6. Aplikasi E-Commerce. 

7. Dan lain-lain  

1.4 Penggolongan CMS 

 

Dari sekian banyak produk CMS yang beredar di pasaran, kita dapat membaginya dalam dua 

golongan besar.  

 Golongan pertama adalah produk CMS yang bersifat komersial. 

Dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan software yang menjalankan usahanya 

dengan motif mencari keuntungan. CMS jenis ini memiliki dan menyediakan hampir semua 

feature yang diharapkan dari sebuah CMS dan tentu saja tidak tersedia secara gratis. Setiap 

pengguna yang ingin memanfaatkan CMS komersial untuk mengelola websitenya haruslah 

membeli lisensi dari perusahaan pembuatnya. Lisensi yang tersedia sangatlah bervariasi, mulai 

dari lisensi yang berdasarkan kepada jumlah pengguna sampai kepada lisensi yang sifatnya 

multiserver dan dari yang berharga ribuan dollar AS sampai kepada jutaan dollar AS. Semua 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan implementasi yang diharapkan pengguna.  

Sebagai layanan purna jual, biasanya perusahaan CMS akan memberikan pelatihan dan 

dukungan teknis berkelanjutan kepada para penggunanya. Tidak hanya itu, versi terbaru dari 

produk yang dipakai, juga dapat diperoleh dengan leluasa di area anggota dari website 

perusahaan CMS yang dimaksud. Di bagian ini nantinya kita akan menampilkan daftar dari 

perusahaan-perusahaan yang mengembangkan CMS secara komersial. 

 Golongan kedua adalah produk CMS Open Source. 

Dibuat dan dikembangkan oleh sekelompok orang atau perusahaan yang intinya memberikan 

sebuahalternatif murah dan terjangkau kepada para pengguna. Tersedia secara gratis dan dapat 

dipergunakan sesuai dengan kebutuhan tanpa ada batasan. CMS jenis ini juga memberikan akses 

kepada penggunanya akan kode-kode pemograman, sehingga memudahkan pengguna 

memodifikasi CMS di masa-masa yang akan datang. Karena kode pemrograman terbuka untuk 
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umum, secara tidak langsung para pengguna bahu-membahu dalam hal melacak dan 

memperbaiki bugs yang ada, menambah dan meningkatkan fungsi dan kemampuan CMS dan 

memberikan dukungan teknis dan non-teknis kepada yang membutuhkan. Sehingga prinsip dari 

komunitas, oleh komunitas dan untuk komunitas tidaklah terlalu berlebihan untuk 

menggambarkan situasi pengembangan CMS Open Source. Walaupun gratis, bukan berarti CMS 

Open Source tidak memerlukan lisensi dalam pemakaiannya. Bedanya, lisensi di sini berbentuk 

sebuah pernyataan yang biasanya menerangkan bahwasanya software CMS tersebut dapat 

dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut dengan syarat semua kredit dihormati dan kode 

tetap terbuka untuk umum. Lalu, apakah seseorang bisa memanfaatkan teknologi ini untuk 

keperluan komersial? Tentu saja bisa. Asalkan tidak mengenakan biaya atas CMS yang dipakai 

kepada klien, tapi lebih kepada biaya pembuatan dan perawatan website. Saat ini banyak sudah 

pihak yang beralih ke CMS Open Source, setelah mengingat dan menimbang kemampuan yang 

ditawarkan CMS Open Source tidak jauh berbeda dengan CMS komersial dan biaya yang 

terjangkau. 

Di bagian ini nantinya kita juga akan menampilkan daftar dari sejumlah CMS Open Source yang 

ada di pasaran saat ini dan bila memungkinkan dengan sedikit keterangan tentang fungsionalitas 

dari CMS tersebut. 

Dapat dikatakan dua golongan yang telah disebutkan di atas dimaksudkan untuk 

berjalan/dioperasikan di server sendiri. Sementara itu, bagi anda yang ingin menggunakan CMS 

tapi tidak memiliki server sendiri, jangan lekas putus asa. Saat ini sudah tersedia berbagai CMS 

yang dapat disewa langsung dari penyedianya dengan memanfaatkan server yang mereka miliki. 

Dengan demikian anda tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara menginstalasi dan 

memodifikasi sebuah CMS, karena hampir semua yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh pihak 

penyedia. Sebuah solusi yang bagus untuk anda yang ingin segera menikmati berbagai 

keuntungan CMS. 

Beberapa contoh dari CMS yang „gratisan‟ yang ngetop antara lain: 

1. Wordpress 

2. Joomla 

3. Drupal 

4. SilverStripe 

5. Cushy 

6. Frog 

7. Modx 

8. Typolight 

9. dotCMS 

10. Expression Engine 

11. Radiant 

12. Concrete5 

http://wordpress.org/
http://www.joomla.org/
http://drupal.org/
http://www.silverstripe.org/
http://www.cushycms.com/
http://www.madebyfrog.com/
http://modxcms.com/
http://www.typolight.org/
http://www.dotcms.org/
http://expressionengine.com/
http://radiantcms.org/
http://www.concrete5.org/


4 
 

BAB 2 

Mengenal Joomla! 

 

Nah, setelah puas dengan istilah CMS, selanjutnya kita melangkah lebih dalam untuk mengenal 

obyek kita yaitu Joomla! 

Tulisan berikut merupakan ringkasan dari banyak sumber, sebagai bahan referensi kita untuk 

mengenal lebih dekat salah satu CMS yang populer saat ini yaitu Joomla! 

 

Jika anda baru mengenal Joomla! Bersiap-siaplah anda untuk berdecak kagum atas kehandalan 

CMS ini. Masya Alloh, Berkali-kali Joomla! Memperoleh penghargaan, komunitasnya pun 

banyak dan anda tidak akan menyesal mempelajari dan menggunakan Joomla! Dengan 

menggunakan Joomla!, banyak 'ritual' pemrograman web yang tidak perlu kita kerjakan. Semua 

tersedia dan anda tinggal menggunakannya tanpa perlu belajar bahasa pemrograman yang 

'njlimet'. 

Selanjutnya, kita akan bahas sedikit istilah dan bagian-bagian utama yang ada di Joomla! : 

 Front End. Ini merupakan halaman depan atau halaman yang dikunjungi oleh user 

umum tanpa perlu melakukan login, seperti  halaman artikel depan. 

 Back End. Merupakan halaman yang hanya dapat dikunjungi oleh administrator atau 

siapa saja yang telah diberi hak. Halaman ini hanya bias dibuka dengan menggunakan 

password, berfungsi untuk mengedit atau meng-update konten atau konfigurasi dari web. 

Halaman ini biasa disebut halaman administrasi. 

2.1 Bagian-bagian Front End  
  

Struktur default dari front end Joomla! dapat dilihat dari blok diagram berikut : 

  

 
 

 

 

 

http://img21.imageshack.us/img21/9792/frontendar0.jpg
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Catatan: Diagram di atas adalah untuk Joomla 1.5, bedanya untuk Joomla 1.6 Menu hanya ada 2 

yaitu Main menu dan footer menu. 

 

2.1.1 Menu 
  

Menu merupakan navigasi bagi pengunjung untuk berkelana disebuah website. Dengan 

mengeklik menu pengunjung bisa melompat dari satu halaman ke halaman yang lain. Beberapa 

jenis menu yang ada di Joomla antara lain : 

1. Main Menu. Terletak di bagian atas halaman  web. Biasanya digunakan untuk 

menempatkan link-link halaman penting. Dapat dibayangkan seperti sebuah shortcut. 

Biasanya berisi link terpilih, seperti info perusahaan, produk, layanan, kontak dan yang 

lain. 

2. Footer Menu. Adalah menu yang memberikan fleksibilitas untuk mengorganisasikan 

link-link. Seperti berisi komponen, shopping cart, dll. Sesuai dengan namanya, menu ini 

terletak pada bagian bawah situs. 

 2.1.2 Content 

 

Inilah inti pembuatan web, Content! Konten(Content) bisa saja berupa artikel, halaman statis, 

direktori link, buku tamu, dan yang lainya. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut 

: 

 

 
 

  

Beberapa konten Joomla yang dinamis antara lain : 

 First Page. Merupakan suguhan pertama kali jika anda membuka web, biasanya artikel 

yang berada di blok tengah, inilah yang disebut front page, first page atau home page. 

 Latest News. Adalah daftar terakhir dari berita atau artikel yang dikumpulkan dalam satu 

blok, sehingga pengunjung dapat langsung mengetahui judul terbaru dari posting kita. 

 Popular. Daftar berita atau artikel yang paling sering dibaca pengunjung. Ini juga 

dikumpulkan dalam satu blok khusus. 
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 2.1.3 Advertising 
 

Saat ini banyak pendapatan yang diperoleh dari sebuah website. Untuk mendapatkannya, space 

iklan mutlak diperlukan dan Joomla! memahami kebutuhan penggunanya. Maka tersedia 

manajemen isi yang khusus mengelola advertisement ini. 

 

2.1.4 Additional Functions 

 

Merupakan elemen-elemen yang dibuat untuk memungkinkan interaksi. Fungsi ini disebut 

dengan modules. Fungsi ini membutuhan sebuah ruang di halaman dan isinya mempunyai fungsi 

tertentu. 

Beberapa fungsi default antara lain : 

 Pooling.  Adalah modul yang dapat digunakan untuk mengetahui opini pengunjung 

tentang sebuah isu yang anda gulirkan. Anda dapat mengisinya sesuai kebutuhan anda. 

 Who is Online. Module ini digunakan untuk mengetahui siapa yang sedang mengunjungi 

situs anda saat ini. 

 Login Area. Merupakan module bagi pengunjung untuk dapat masuk ke protected area. 

Halaman yang tidak perlu login disebut Public Area. Setelah login anda bisa mengakses 

halaman yang sebelumnya diprotek oleh administrator. 

 Search. Adalah modul pencarian terhadap konten atau materi web. 

 Feeds. Fitur web yang saat ini banyak diminati, merupakan ringkasan kumpulan artikel 

web yang terstandar. Feeds ini digunakan sebagai bentuk sindikasi web. Banyak aplikasi 

yang berfungsi sebagai feed readers, salah satunya Microsoft Outlook. Dengan adanya 

feed ini pengunjung tidak harus membuka seluruh web, cukup melihat judul yang 

diminati. 

2.1.5 Decorative Elements 

   

Logo. Area yang berisi logo situs anda. Ini merupakan bagian dekoratif sebuah situs yang 

menunjukan identitas web sekaligus sebagai penyedap mata. Untuk membuatnya diperlukan 

keahlian desain grafis misalnya menggunakan Adobe Photoshop, Fireworks maupun yang 

lainnya. 

 

 

2.2 Bagian-bagian Back End 

Pengelolaan administrasi web (Back end) pada Joomla! disebut Joomla! Administration.  Untuk 

mengedit isi web yang ada, kita harus masuk ke control panel dengan mengeklik tombol 

Administrator pada box Resources. Atau tambahkan Administrator pada adress di browser anda. 

Menjadi http://localhost/ Administrator . Maka akan muncul halaman muka untuk memasukan 

username dan password. 

 

Isi username : usernameanda  dan Password : password yang anda isi saat installasi. 
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Yang paling menonjol pada struktur back end adalah menu, karena dari sinilah kita dapat 

berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya.  

 

 

Joomla 1.6 mempunyai 7 menu utama, yaitu: 

1. Site 

2. Users 

3. Menus 

4. Content 

5. Components 

6. Extensions 

7. Help 

Berikut screen shot dari masing-masing menu tersebut: 

http://img10.imageshack.us/img10/9422/92735145bl3.png
http://img3.imageshack.us/img3/5813/backendid3.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/9422/92735145bl3.png
http://img3.imageshack.us/img3/5813/backendid3.jpg
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2.2.1 Site Menu: Berisi hal-hal yang akan mengatur situs secara keseluruhan. Semua 

pengaturan website diatur dalam menu di bawah Site Menu. 

1. Control Panel : Didalam menu ini anda akan di bawa ke area administrasi yang berisi 

ikon-ikon yang merupakan shortcut untuk pindah ke halaman lain. 

2. My Profile: Berisi informasi dasar dari akun anda baik berupa email, password atau 

setingan dasar penggunaan administrator. 

3. Global Configuration: Bersi setingan penting dari situs maupun server. 

4. Maintenance: Berisi submenu yang berfungsi untuk melakukan pemeliharaan situs anda. 

Biasanya kita perlu menghapus cache jika melakukan perubahan pada situs dan kita ingin 

melihatnya secara langsung. 

5. System Information:  Informasi dasar dari setingan sistem, file konfigurasi, server, php 

maupun permition directory ada di sini. 

6. Logout: Jika anda menginginkan keluar dari control panel. 

 

2.2.2 Users Menu : Berisi pengguna dari website anda sesuai dengan grup masing-masing. 

Group ini akan berpengaruh terhadap hak akses terhadap website anda. Beberapa group yang 

ada antara lain : 

 Registered : Seorang user yang terdaftar dapat login daan dapat mengakses halaman 

yang pengunjung biasa tidak melihatnya. 

 Author : Seorang author dapat melakukan apa saja yang registered user lakukan. Ia dapat 

menulis informasi dan memodifikasinya. 

 Editor :  Editor dapat melakukan apa saja yang author lakukan. Ia dapat menulis dan 

mengedit apapun yang ada di front end. 
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 Publisher : Publisher dapat melakukan apapun yang editor lakukan, ia juga bisa 

memutuskan informasi mana yang boleh ditampilkan dan mana yang tidak. 

 
 

Berikut ini hak akses untuk back end : 

 

Manager : Dapat membuat konten dan melihat informasi di dalam sistem, namun ia tidak 

diijinkan untuk : 

 Mengelola user 

 Menginstal modul dan komponen 

 Mengupgrade user ke super administrator atau memodifikasinya. 

 Bekerja pada konfigurasi. 

 Mengubah template dan bahasa. 

Administrator :  

 Mengupgrade user menjadi super user. 

 Bekerja pada konfigurasi. 

 Mengubah template dan bahasa. 

Super Users : Dapat melakukan semua hal  yang ada di Joomla! 

 

Menambah User 

 

Jika kita tidak bekerja sendirian dan ingin menambah user, misalnya sebagai administrator, kita 

bisa menambahnya melalui menu ini. Cukup arahkan ke menu Users > User Manager kemudian 

klik new. Isi data-data yang diperlukan seperti gambar berikut: 
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Yang terpenting adalah Assigned User Groups, pilih sesuai dengan fungsi yang dikehendaki. 

 

2.2.3 Menus: Merupakan tab yang dipakai untuk mengatur adanya menu yang terdapat di 

front end, baik berupa main menu maupun footer menu. Di sini anda dapat, menambah, 

modifikasi, menonaktifkan menu yang tidak diperlukan.  

 

Contoh Top Menu 
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Contoh Footer Menu 

 

2.2.4 Content Menu: Kata Orang Content is king! Laku tidaknya sebuah situs ditentukan 

oleh isi dari situs tersebut, bagaimanapun bagusnya tampilan.  

Di sini anda dapat menambah artikel, mengatur kategori, mengatur artikel terpilih (featured 

articles) maupun mengatur media (upload gambar). 

 

Tidak seperti pada Joomla 1.5, istilah Section dihilangkan dan Frontpage diganti dengan 

featured articles. 

 

 
 

Menambah Kategori 
 

Untuk memudahkan anda yang baru belajar Joomla!, berikut contoh cara menambah 

kategori: 

 Misalnya kita akan menambah Parent Category: Artikel dengan child: Akidah, 

Akhlak, Fiqh dan Tazkiyatun Nufus. 

 Maka kita buat kategori parent terlebih dahulu dengan mengarahkan ke Content 

menu > Category Manager > Add New Category 

 Isi parameter yang perlu sesuai gambar: 
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 Lakukan cara yang sama untuk menambah child category, bedanya Parent: pilih 

Artikel. Misalnya Title: Akidah dengan Parent: Artikel. 

 

2.2.5 Components Menu:  Menu yang berisi komponen-komponen pendukung pada Joomla. 

Komponen default yang ada pada Joomla 1.6 seperti pada screenshot di atas adalah: Banners, 

Contacts, Messaging, Newsfeed, Redirect, search dan weblink. Fungsi dari setiap komponen 

tersebut sesuai dengan nama komponennya. 

 

Di sinilah komponen tambahan (yang tidak terdapat pada fitur bawaan Joomla) akan muncul 

setelah kita melakukan penginstalan komponen tersebut.Seperti komponen Download manager, 

Editor, komentar , Video Manager dan komponen terkenal lainnya yang sering kita pakai. 

 

 
 

2.2.6 Extensions Menu: Menu pendukung yang berisi pengaturan ekstensi utama dari situs 

Joomla antara lain Module, Plug-in, Template maupun bahasa.  

Kita dapat melihat keseluruhan ekstensi tersebut lengkap dengan versi yang diinstal, sehingga 

kita dapt mengetahui apakah sekstensi yang diinstal sudah uptodate atau belum. Hal ini penting 
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dilakukan, karena keamanan sebuah situs Joomla! Biasanya ditentukan oleh keamanan dari 

ekstensi pendukungnya. 

 

Di sinilah tempat kita menginstal ekstensi pendukung Joomla, berikut contoh mudah cara 

menginstal ekstensi: 

1. Download ekstensi yang akan diinstal misalnya Komponen Phoca download 

(sebagai download manager). Yakinkan bahwa komponen yang disiapkan sesuai 

dengan Joomla versi 1.6. 

2. Setelah kita dapatkan file zipnya, misalnya com_phocadownload_v2.0.0_rc3.zip 

pada Extensions Menu klik Extensions Manager. Pada tab Install klik browse 

dan pilih file com_phocadownload_v2.0.0_rc3.zip kemudian klik Upload&Install. 

Setelah upload selesai klik Install pada Phocadownload preinstallation screen. 

 

 
 

Setelah penginstalan berhasil, maka kita dapat lihat komponen ini di menu Components, seperti 

gambar berikut: 

 

 
 

http://www.phoca.cz/download/category/4-phoca-download-component
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Cara di atas berlaku juga untuk penginstalan module, template, plugin maupun bahasa. 

 

 
 

 

2.2.7 Help Menu: Berisi file dan useful link untuk referensi jika memerlukan bantuan. 

Demikian, perkenalan singkat dari tujuh menu yang ada di backend Joomla! Sebagai langkah 

awal kita untuk melakukan instalasi maupun modifikasi Joomla! 
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BAB 3 

 Instalasi Joomla di Komputer 
 

 

Pada bab ini, kita akan mencoba mencicipi kelezatan Joomla!, Untuk menikmatinya kita harus 

membuat Joomla ada di depan mata agar bisa dipandangi dan dicoba. 

 

Untuk dapat menginstal Joomla! Anda harus menyulap komputer Anda menjadi komputer 

server. Ini adalah syarat mutlak. Kedengarannya seram dan rumit ya? Tapi sebenarnya tidak, 

Insya Alloh Bab ini akan menuntun anda mengubah komputer anda menjadi server. 

 

Setelah melakukan instalasi di komputer lokal, anda akan dipandu untuk melakukan instalasi di 

server yang sebenarnya, yaitu di web hosting. Dengan meletakkan Joomla! Di web hosting, 

website anda akan dapat diakses dari manapn dan kapanpun. 

 

Joomla dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi, untuk membuatnya kita 

harus menginstal PHP yang sekarang telah banyak tersedia paket aplikasi pendukung yaitu 

Apache, MySQL dan PHP. Ketiga aplikasi tersebut dapat anda instal menggunakan paket 

instalasi yang populer antara lain 

 XAMPP (http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641),  

 Appserv (http://www.appservnetwork.com/) maupun  

 Wamp (http://www.wampserver.com/en/). 

 

3.1 Menginstal XAMPP di lokal server 
 

Pada tulisan ini saya akan memberi contoh menggunakan paket aplikasi XAMPP dan 

menginstallnya di lokal server (di komputer yang anda gunakan saat ini). Dengan harapan, anda 

bisa bereksperimen sampai mahir, tanpa resiko, karena hanya menggunakan komputer kita saja 

(offline). 

 

Berikut langkah-langkah menginstal XAMP di komputer anda : 

1. Unduh XAMPP installer dari link berikut http://www.apachefriends.org/en/xampp-

windows.html#641 

2. Pilih installer yang tersedia sesuai dengan operating system komputer anda. 

3. Instal file yang telah anda unduh sesuai dengan lankah-langkah yang muncul pada 

jendela wizard. 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641
http://www.appservnetwork.com/
http://www.wampserver.com/en/
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641
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4. Pada akhir instalasi akan muncul jendela command prompt yang menampilkan code 

script PHP. Tunggu beberapa saat, sampai jendela tersebut hilang. 

5. Jika proses instalasi telah selesai akan muncul konfirmasi selesainya instalasi dan klik ok 

untuk menampilkan jendela XAMPP kontrol panel. 
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Untuk memastikan XAMPP bisa bekerja dengan baik, yakinkan anda klik start pada Apache dan 

Mysql di kontrol panel XAMPP. 

 

 
 

 

Jika semua proses penginstalan telah selesai, berarti kita telah siap menginstal Joomla! di 

komputer kita. 

  

3. 2 Menginstal Joomla! di Lokal Server  
  

Setelah software pendukung telah kita instal, selajutnya kita sudah bisa menginstal Joomla di 

komputer lokal. Bisa sih kita langsung menginstalnya di server online, akan tetapi jika kita masih 

newbie saya menyarankan untuk menginstalnya di komputer kita dahulu. Ini menguntungkan kita 

karena : 
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1. Tidak memerlukan koneksi internet, kita bisa bekerja offline. 

2. Kita bisa bereksperimen sekehendak kita tanpa takut dilihat orang lain jika terjadi 

kesalahan. 

3. Pekerjaan kita tidak terikat waktu, tidak khawatir orang tidak bisa mengakses web kita 

seperti pada saat online. 

Sudah siap?.... Baiklah, untuk memulainya kita harus men-unduh paket Installer joomla. Berikut 

beberapa langkah yang perlu kita lakukan : 

 Unduh paket Installer joomla, pilih yang full package. Saat tulisan ini dibuat sudah 

sampai versi 1.5.23 (Untuk Joomla 1.5) dan 1.6.3 (Untuk Joomla 1.6) 

 Untuk memudahkan modifikasi dan penginstalan, pada contoh ini kita akan langsung 

menggunakan free template dari Youjoomla, yaitu YouGrids yang digabungkan langsung 

ke dalam Joomla 1.6.3 (quick start) silakan unduh di sini (10.1 MB).  

 Jika sudah terunduh, ekstrak file zip tersebut ke sebuah folder misalnya namai dengan 

Joomla 1.6. 

 Supaya Joomla yang kita instal up todate , maka kita harus menunduh update Joomla dari 

Joomla yang kita instal yaitu versi 1.6.3 ke update Joomla sekarang.  Silakan pilih file 

update terbaru jika pada saat anda membaca tulisan ini telah tersedia update di atas versi 

1.6.3 (Silakan cek dan unduh di sini ). 

 Kemudian ekstrak file update Joomla terbaru, misalnya: Joomla_1.6.3_to_1.6.5-Stable-

Patch_Package.zip ke folder Joomla 1.6 (Lakukan overwrite (timpa) untuk file yang 

sama). 

 Selanjutnya, buka folder yang sudah kita instal : XAMPP/htdocs dalam drive C. Hapus 

seluruh file yang ada di dalamnya, Kemudian copy folder Joomla yang terupdate yang 

sudah terekstrak (di folder Joomla 1.6) ke folder htdocs. Sehingga Pathnya menjadi : C:// 

XAMPP/htdocs. 

File yang ada kurang lebihnya seperti ini: 

 

http://joomla-16-templates.youjoomla.info/yougrids/
http://www.youjoomla.com/free-joomla-templates/yougrids-free-joomla-template/yougrids-16-demo.html
http://www.joomla.org/download.html
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Jika anda menggunakan Wamp, copy seluruh file yang ada di Joomla dan paste ke dalam folder 

www yang ada di folder wamp. Sehingga Pathnya menjadi C:// wamp/www. 

 Jalankan browser web anda misalnya IE atau firefox, dan ketikan http://localhost  Maka 

akan muncul halaman instalasi Joomla, pilih bahasa dan klik next.  

 

 Kemudian akan terlihat halaman Pre Installation Check, pada halaman ini anda akan 

diberikan informasi pra instalasi yang akan menampilkan kompatibilitas server anda terhadap 

Joomla 1.6, pada tahap ini yang anda harus perhatikan adalah pada bagian “Recommended 

Settings”, jika sudah sesuai dengan yang ditampilkan maka tanpa perlu ragu anda langsung ke 

halaman berikutnya dengan menakan tombol “Next”.  

 
 

http://localhost/
http://img13.imageshack.us/img13/715/20116648wj8.png
http://img18.imageshack.us/img18/920/24181769qb3.png
http://img13.imageshack.us/img13/715/20116648wj8.png
http://img18.imageshack.us/img18/920/24181769qb3.png
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 Halaman selanjutnya berisi license GNU GPL V2. GNU merupakan organisasi yang 

bertanggung jawab menangani masalah lisensi untuk Publik (GPL : General Public 

License). Jika sudah anda baca langsung saja klik Next.  

 
 

 Selanjutnya muncul konfigurasi database. Pada bagian Basic Setting lakukan pengisian 

sebagai berikut : 

Host Name    : localhost 

User Name    : root 

Password      : kosongkan saja 

Database Name: joomla16 (bisa diisi sembarang terserah anda). 

 

Kemudian tekan next. 

   

http://img9.imageshack.us/img9/2830/77326399nf6.png
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Yang menarik dan berbeda dengan versi sebelumnya pada Joomla 1.6 telah mendukung MySQLi 

yang menurut beberapa developer web berpengalaman jika anda menggunakan MySQLi maka 

joomla anda akan lebih ringan dibandingkan jika anda menggunakan tipe database MySQL saja. 

Beberapa sumber berikut dapat anda jadikan referensi untuk memilih tipe database apa yang 

sebaiknya anda gunakan : 

http://www.joomlaxe.com/article/62-use-mysql-or-mysqli-for-your-joomla.html 

http://forum.joomla.org/viewtopic.php?p=2371902 

dalam ujicoba instalasi kali ini saya memilih tipe database “MySQLi” 

 Abaikan halaman FTP Configuration, tahapan ini umumnya akan langsung dilewati 

begitu saja oleh banyak pengguna joomla. Tekan next.   

 

http://www.joomlaxe.com/article/62-use-mysql-or-mysqli-for-your-joomla.html
http://forum.joomla.org/viewtopic.php?p=2371902
http://img8.imageshack.us/img8/5051/91588967aw1.png
http://img10.imageshack.us/img10/672/60650708xl2.png
http://img8.imageshack.us/img8/5051/91588967aw1.png
http://img10.imageshack.us/img10/672/60650708xl2.png
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 Selanjutnya anda masuk ke halaman Main Configuration. Isi nama Website anda, alamat 

email, Admin username dan password. Ingat password inilah yang akan selalu dipakai 

untuk masuk ke kontrol panel saat instalasi Joomla telah selesai. 

 

 

 

Halaman ini menampilkan konfigurasi utama joomla 1.6 anda, ada perbedaan dengan versi 1.5 

yaitu anda dapat merubah admin username. Jika pada joomla 1.5 setiap kali melakukan instalasi 

kita selalu dipaksa untuk menggunakan user admin, Joomla 1.6 telah diperbaiki dengan 

memberikan kebebasan bagi para pengguna untuk memilih admin username sesuai dengan 

keinginan pengguna. Pilihan ini juga baik demi keamanan website joomla anda. 

Kemudian klik Install Sample Data, maka contoh isi dari website standard akan terinstal. Ini 

akan banyak membantu bagi yang baru belajar membuat website. Anda tinggal mengedit judul 

dan isi dari masing-masing modul maupun artikel. 

 

Tunggu sampai box install Sample Data berubah menjadi Sample Data Installed Succesfully!  

 Setelah mengeklik next maka anda pun sampai ke halaman Finish. 

http://img17.imageshack.us/img17/9563/67771965uf6.png
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Tapi jangan sampai lupa ada peringatan warna merah untuk menghapus folder installation yang 

ada di C:// XAMPP/htdocs/Joomla.  

 

 
 

  

Jika sudah dihapus, klik tombol Site pada pojok kanan atas, maka akan masuk ke halaman 

http://img10.imageshack.us/img10/9412/47107264gc4.png
http://img10.imageshack.us/img10/9412/47107264gc4.png
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contoh standard dari joomla kita, yang pada sampel ini kita memakai template 

YouGrids.  Tepatnya dengan address : http://localhost. 

 

 
 

Alhamdulillah, proses penginstalan Joomla! telah selesai. Tahap selanjutnya adalah 

memodifikasi konten dari website sesuai selera kita. 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/
http://img5.imageshack.us/img5/8014/43270388mu5.png
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BAB 4 

 Modifikasi Joomla  

Selamat, Anda telah berhasil menginstal Joomla di komputer lokal. Dengan demikian anda dapat 

mengeksplorasi Joomla! dengan mudah dan cepat. 

BAB inilah yang membutuhkan kesaabaran lebih. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk 

memudahkan proses modifikasi layout dan konten, antara lain: 

1. Materi konten, seperti yang telah saya sampaikan di muka bahwa Content is king! 

Laku tidaknya sebuah situs ditentukan oleh isi dari situs tersebut, bagaimanapun 

bagusnya tampilan. 

2. Gambar pendukung, meskipun tidak mutlak, keberadaan gambar akan membuat 

tampilan website akan menjadi hidup. 

3. Ekstensi pendukung, banyak hal yang kita inginkan banyak pula ekstensi yang harus 

kita instal baik dari komponen, module maupun plugin. 

 

Ketiga unsur inilah yang harus kita siapkan agar proses modifikasi dapat dilakukan dengan cepat 

dan mudah. Percayalah, anda akan akan tersita waktu banyak jika tidak mempersiapkannya 

dengan matang. 

 

4.1 Global Configuration 
 

Saya ambil menu ini pada bagian awal mengingat seting inilah yang akan mempengaruhi situs 

anda secara global. 

 

Login ke kontrol panel, arahkan ke Site > Global Configuration Isi hal yang perlu seperti 

gambar. 

 

Yang perlu diperhatikan adalah pada saat merubah SEO setting, terutama pada Use URL 

rewriting to YES maka anda harus merubah nama htaccess.txt di direktori root Joomla anda 

menjadi .htaccess. 

 

Tetapi, jika ada masalah misalnya error “Internal Server error” maka lebih baik pilih NO. Atau 

jika anda ingin memperbaikinya, silakan utak-atik sesuai panduan di sini. 

Di bagian ini juga anda dapat memilih editor yang sesuai dengan selera. Juga meta data 

diusahakan diisi yang sesuai dengan misi situs anda, sehingga akan membantu search engine 

mengoptimasi situs. 

http://www.agussuwasono.com/artikel/mengenal-website/joomla-tutorials/235-tentang-htaccess.html
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4.2 Mengganti Logo 

Untuk mengganti logo Yougrids anda harus menyiapkan logo sendiri dan namai dengan 

logo.png dengan ukuran 300x125 pixel. Kemudian replace (timpa) gambar logo dengan 

menyimpannya di templates/yougrids/images/metal/logo.png (Jika anda memilih style metal) 

atau templates/yougrids/images/mesh/logo.png (Jika anda memilih style mesh) 

Logo aslinya seperti ini: 

 

Contoh logo yang telah dimodifikasi: 

 

Latar grey hanya untuk menampilkan huruf, karena warna huruf harus putih(cerah) mengingat 

background template gelap. 

Anda juga dapat mengganti ukuran logo sesuai selera dengan merubahnya di template seting, ukuran 

tinggi logo otomatis akan merubah tinggi header caranya: 

 Arahkan ke Extensions > Template Manager > klik Yougrids - Default  
 Pilih Tab Logo and Header Block Settings kemudian ganti ukuran sesuai logo yang dibuat. 
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4.2 Mengganti Banner 

Banner yang disebelah kiri logo sebaiknya diganti dengan sesuatu yang menarik, dapat berupa 

pengumuman pesantren, nasihat, hadits atau apa saja yang bermanfaat dan menarik perhatian. 

Banner aslinya seperti ini: 

 

 

Untuk mengganti banner Yougrids anda harus menyiapkan logo sendiri dan namai dengan 

yjbanner.png dengan ukuran 460px × 68px. Kemudian replace (timpa) gambar banner dengan 

menyimpannya di /images/stories/yjbanner.png 

Contoh banner yang telah dimodifikasi: 

 

Jika anda masuk ke Module Manager lokasi module ini ada di Header1. 
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4.3 Membuat Kategori dan Sub-Kategori 

Hal ini saya dahulukan, karena beberapa extensi memerlukan materi pendukung, antara lain 

artikel. Pada halaman 12 telah saya contohkan cara menambah kategori Artikel (sebagai parent) 

dan Akidah (sebagai child). 

Silakan anda tambah lagi untuk child-category lainnya seperti Fiqh, Tazkiyatun Nufus, Akhlak 

dan lainnya di bawah Artikel. Demikian juga kategori lainnya: 

Parent Category : Profil dengan Child Category: Pesantren, Visi-Misi, Kepesantrenan, Lokasi 

Parent Category : Akademik dengan Child Category: Jenjang, Kalender, Pengajar, Alumni 

Parent Category : Sekretariat Child Category: agenda, pengumuman, about,  

Silakan tambah atau kurangi sesuai kebutuhan anda dan isi masing-masing kategori dengan 

artikel yang sesuai. 

4.4 Seting Editor pada Artikel 

Untuk memudahkan pengeditan artikel, terlebih dahulu kita seting editor bawaan Joomla dengan 

mengarahkan kursor ke Extensions > Plug-in Manager > klik Editor – TinyMCE 

Pilih Functionality : Extended dan Compressed version: Yes (untuk mempercepat loading), 

tetapi jika bermasalah misalnya pada IE browser, lebih baik di off kan saja. 
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4.4 Menambah Artikel untuk Kategori Masing-masing 

Untuk memudahkan pengeditan, silakan tambah artikel ke dalam masing-masing kategori yang 

telah dibuat. Pada contoh ini saya akan menambah artikel untuk kategori akidah: 

 Masuk ke control panel dan klik langsung icon Add New Article 

 Jika editor artikel muncul, isi artikel dan edit yang rapi. Jika perlu tambah gambar agar 

lebih menarik. 

 Jika informasi yang ada telah terisi, lakukan save untuk menyimpan. Sebelumnya 

yakinkan bahwa status artikel Published. 

 

Pada tahap awal, silakan siapkan artikel masing-masing 3 untuk tiap kategori, untuk 

memudahkan seting layout. 

4.5 Menginstal Module Icetabs 

Maksud saya menginstal module ini karena IceTabs merupakan salah satu module gratisan yang 

mampu membuat tampilan situs anda menjadi lebih hidup. IceTabs dapat menampilkan 

informasi content/banner/images/K2/VirtueMart dengan antarmuka yang halus dan baik 

berdasarkan antarmuka tabular. Untuk lebih jelasnya silakan baca artikel reviewnya. 

Pada modifikasi ini kita ingin memasangnya di frontpage menggantikan gambar statis bawaan 

template: 

http://www.agussuwasono.com/artikel/mengenal-website/joomla-stuff/384-module-ice-tabs.html
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Caranya? Ikuti langkah singkat berikut: 

 Download module Icetabs di sini. Pilih yang untuk Joomla 1.6 

 Install module. Cara menginstal sama dengan menginstal komponen. Contohnya ada 

halaman 14. 

 Setelah terinstal arahkan ke extensions > Module Manager > pilih dan klik IceTabs 

Module  
 

Sebelumnya, lihat posisi module yang ada di link http://localhost/index.php/features/module-

positions.html atau seperti gambar di bawah (Posisi module untuk Yougrids). 
 

Kalo kita lihat di Module manager dan disesuaikan gambar posisi modul di bawah, maka kita akan 

melihat bahwa Introducing YJSG ada di adv1, klik lambang centang hijau untuk menonaktifkan dan 

kita akan menggantinya dengan module icetabs. Anda juga dapat menghapusnya, jika tidak 

memerlukannya lagi. 

 

 
 

 

 

http://www.icetheme.com/download-extensions/IceTabs/View-category.html
http://localhost/index.php/features/module-positions.html
http://localhost/index.php/features/module-positions.html
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Kemudian edit module icetabs: 
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Posisi module untuk Yougrids 
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Atur setingan sesuai gambar berikut: 

 

Anda dapat memilih juga untuk Autoplay dan interval animasi dalam milisecond. Dalam contoh 

ini interval 3000 dan Animation duration 1000. 

Untuk setingan lainnya silakan anda coba-coba, sampai pas sesuai layout yang ada. Untuk 

contoh silakan isi sesuai gambar berikut: 
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4.6 Seting Grid 2 dari Template 

Perlu anda ketahui, bahwa template inimenggunakan lebar 1000 pixel, sementara lebar Icetabs 

cukup sekitar 700-800 pixel, maka kita kan membagi grid 2 ini menjadi 2 kolom (maksimum 

kolom untuk grid 2 adalah 5 untuk module div). Lihat module position di atas. 
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Di mana posisi Adv1 sudah diisi Icetabs dan Adv5 akan kita isi static banner. Maka kita harus 

menseting ukuran grid: 

 Arahkan ke Extensions > Template manager > Klik Yougrids – Default 

 Kemudian klik tab Module Grid Settings. Isi 0 untuk Adv2, Adv3 dan Adv4., karena 

tidak akan kita pakai. Dan isi Adv1 78 (%) dan Adv5 22 (%). 

 

 Save jika telah siap. 

4.7 Menambah Static Banner 

Alhamdulillah, step awal telah siap, selanjutnya kita akan mengisi kolom Adv5 dengan static 

banner supaya Icetabs tidak terlalu lebar. Siapkan banner yang anda kehendaki dengan ukuran 

disesuaikan dengan kolom Adv5 yaitu sekitar 165x260 pixel. Dalam contoh ini kita gunakan 

banner seperti ini: 

 

Nantinya kita akan link untuk artikel „donasi‟.  

Caranya adalah sebagai berikut: 

 Arahkan ke extensions > Module Manager > pilih dan klik Adv5 yang terletak di posisi 

Adv5. 

 Ganti Judul misalnya Infak 

 Isi Menu Assignment Only on the selected pages dan klik Home pada Main Menu tab. 

 Simpan untuk menutup pengaturan modul. 
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4.8 Mengganti Static dan Featured Articles 

Yang saya maksud Static Articles di sini adalah artikel pembuka di front page yang ada di 

default template yaitu: 
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4.8.1 Static Articles Grid 8 

Kalo kita lihat Posisi module untuk Yougrids maka kolom 1,2 dan 3 ada di Grid 8 dengan posisi 

User6, User7 dan User8. Kalo kita lihat di Module Manager akan terlihat seperti berikut: 

 

Klik pada Fast and Secure, edit artikelnya (tambah gambar) untuk memperindah dan ganti nama 

modul yang sesuai.  

Lakukan hal yang sama untuk User7 (Ease to use) dan User8 (Powerful Template Manager). 
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4.8.2 Mengganti Featured Articles 

Cukup nonaktifkan featured symbol di Article Manager dan pilih artikel yang akan 

menggantikan artikel pada kolom 4,5,6 dan 7 gambar di atas. 
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Karena menu bawaan Yougrid terdiri dari dua kolom, maka isi featured artikel harus diatur 

banyaknya huruf yang diputus dengan read more. 

Atau jika anda tidak mau repot, buang aja dua kolom menjadi satu kolom dengan mengatur 

setingan main menu: 

 Arahkan pada Menus > Main Menu * > klik Home  

 Lakukan seting seperti berikut: 
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4.9 Modifikasi Menu 

Sekarang saatnya merubah menu, biar nggak repot, kita langsung saja memakai menu yang ada 

tanpa harus membuat yang baru. Cukup mengganti nama dan arahkan ke link yang tepat. 

Sementara menu lain yang tidak terpakai cukup dinon-aktifkan atau dihapus. 

Cukup saya contohkan satu, misalnya menu About YJSG kita ganti dengan Artikel dan sub 

menunya kita ganti dengan child category. 

 Arahkan ke Menus > klik About YJSG  

 Ganti Menu Item Type > klik select > Pilih Category Blog 
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 Ganti Menu title dengan Artikel dan kosongi alias. 

 Pada tab Required Setting : Choose a category Artikel 

 

 
 Pada YJ Menu ganti sesuai keinginan: 

 

 
 Save untuk menyimpan perubahan. 

 

4.10 Modifikasi Layout Kategori Global 

Berfungsi membuat setingan tampilan blog kategori dari menu di atas. Secara default, Yougrids 

menseting tampilan menjadi 2 kolom, memang baik kalo kita punya waktu untuk mengatur 

kerataan artikel, akan tetapi ini merepotkan jika kita setiap saat harus berusaha mengeditnya. 

Cara termudh adalah menseting tampilan blog layout dibuat satu kolom saja seperti cara berikut: 

 Arahkan ke Content > Article Manager > pada pojok kanan atas klik Options 

 

 
 

 Masuk Tab Blog/Featured layouts Ganti #Coloumns : 1 
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4.11 Delete Module, Menu dan Article yang tidak berguna 

Daripada membikin pusing, saya menyarankan delete saja poin tersebut sesuai letaknya. Jika kita 

memerlukan referensi lebih baik kita melihatnya secara online dari demo Yougrids. 

4.12 Setingan Template 

Yougrids sebenarnya memiliki banyak fitur, kalo kita mau mengeksplorenya: 

 Arahkan ke Extensions > Template manager > Klik Yougrids – Default 

 Kemudian klik tab Additional Features maka kita bisa mensetingnya sesuai kehendak 

kita, termasuk: Google Analytics, SS Compression, Site description, Site keywords dan 

lainnya. 

Saya kira ini dulu hal pokok yang harus kita modifikasi. Karena tidak mungkin saya menulis 

setiap hal dalam e-book ini. Akhirnya kembali kepada kreatifitas dan imajinasi kita masing-

masing. 

Komponen pokok pada hakikatnya sama dalam pensetingan dan assign menu. Saya kira semua 

contoh di atas cukup mewakili. Prinsip yang harus dilakukan adalah: 

 Unduh komponen (yakinkan untuk Joomla 1.6) dan menginstalnya. 

 Seting komponen dan isi materinya, misalnya pada phocadownload buat section dan 

kategori. Isi file pada masing-masing kategori dan publikasikan. 

 Assign menu supaya komponen bisa diakses. 

Beberapa komponen yang baik untuk diinstal antara lain: 

 Download Manager: Phocadownload 

 Image Gallery: Phocagallery atau Simple Image Gallery plugin. 

 Komentar/Buku Tamu: yvComment  

 Even kegiatan: GCalendar connects google calendars 

 Search Situs: Module Rokajax search 

Alhamdulillah, jika situs anda sudah siap, kita akan mempublikasikannya dengan mengupload ke 

server hingga bisa diakses oleh seluruh manusia di jagat maya. 

 

 

 

 

 

http://joomla-16-templates.youjoomla.info/yougrids/
http://www.phoca.cz/download/category/4-phoca-download-component
http://www.phoca.cz/download/category/1-phoca-gallery-component
http://www.joomlaworks.gr/content/view/17/42/
http://joomlacode.org/gf/project/yvcomment/frs/?action=index
http://g4j.laoneo.net/content/extensions/download/cat_view/20-joomla-15x/21-gcalendar.html
http://www.rockettheme.com/extensions-downloads/club/1004-rokajaxsearch
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BAB 5 

 Membuat Alamat Domain 

Jika website anda telah siap untuk dipublikasikan atau mungkin banyak rekan yang sudah 

mencoba meramu komposisi website lain, misalnya wordpress yang cocok sesuai dengan 

seleranya. Selanjutnya, setelah proses pembuatan website kita telah selesai, tiba saatnya kita 

publikasikan ke 'dunia luar'. Ada tiga hal yang perlu dipersiapkan untuk mencapai tujuan 

tersebut: 

1. Sebuah domain yang merupakan alamat dari website. 

2. Webserver sebagai rumah untuk menyimpan segala file dan database website. 

3. Software ftp untuk mempermudah upload file ke server. 

Membuat Nama Domain 

Domain merupakan website address yang biasa ketik pada saat browsing di internet. Ibarat 

sebuah rumah, nama domain adalah alamat rumah itu dan  web hosting adalah rumahnya. 

Sedangkan isi website adalah perabotnya. Nama domain inilah yang menyebabkan website kita 

dapat diakses oleh banyak orang. Akhiran dari alamat itu bermacam-macam. Yang paling 

terkenal seperti .com (untuk commercial), .net (jasa internet) maupun .org (organisasi). 

Ada beberapa kategori domain yang biasanya ditentukan oleh isi dari website tersebut. Untuk 

domain Indonesia biasanya berakhiran dengan ID. Seperti contoh berikut : 

 .AC.ID akademik, universitas, perguruan tinggi dan sejenisnya 

 .CO.ID komersial, badan usaha dan sejenisnya 

 .NET.ID penyedia jasa telekomunikasi yang berlisensi 

 .WEB.ID pribadi atau komunitas 

 .SCH.ID sekolah 

 .GO.ID institusi pemerintah dan sejenisnya 

 .MIL.ID instansi militer 

 .OR.ID organisasi selain organisasi di atas 

Untuk membuat sebuah domain, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada penyedia 

bisnis domain. Biasanya, untuk mendapatkannya kita harus menyewanya dengan harga tertentu. 

Semakin terkenal semakin mahal, seperti .tv lebih mahal daripada .com, .web misalnya. 

Untuk membuat domain .id kita harus melakukan pendaftaran dengan syarat dan tarif tertentu. 

Silakan register ke Pandi.id. Prosedur Pedaftaran Domain ada di : Prosedur Pendaftaran. 

 

Mau yang gratis?  Ada! Hanya anda tidak bisa memilih jenis domain sesuka hati anda. 

Penyedia domain gratisan yang cukup populer adalah .co.cc. Untuk mendapatkan domain 

gratisan tersebut, silakan kunjungi www.co.cc  Berikut panduan singkat untuk mendapatkannya : 

1. Buka website : www.co.cc  

https://register.pandi.or.id/
https://register.pandi.or.id/
http://www.pandi.or.id/prosedur-pendaftaran-baru/
http://www.pandi.or.id/prosedur-pendaftaran-baru/
http://www.co.cc/
http://www.co.cc/


45 
 

2. Masukan nama domain yang anda inginkan dan Check Availability. Misalnya pesantren-

assunnah.co.cc 

 

3. Jika nama domain anda belum dipakai orang lain, klik Continue to registration. 

4. Klik Create an account now dan isi semua data yang diperlukan. 

 

 
  

5. Sekarang account anda sudah siap dan klik setup untuk menyeting domain anda. 

 

 
 

   

 

 

6. Klik Name Server dan isi name server seperti berikut : 

Server 1 : ns01.000webhost.com 

Server 2 : ns02.000webhost.com 
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 Kemudian klik setup. 

Note: kita langsung setup dns server kita dengan 000webhost.com, karena kita juga akan 

mencoba menggunakan server gratisan dari 000webhost.com tersebut. 

7. Jika pengubahan dns server sudah selesai, maka proses pembuatan domain kita telah berhasil. 

Selamat anda sudah memiliki alamat di dunia maya. Anda perlu membikin rumah, supaya kita 

bisa tinggal di alamat yang dimaksud. Itulah yang disebut Hosting. Pengen mencoba? Ikuti BAB 

selanjutnya. 
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BAB 6  

Memilih dan Mempersiapkan Web Hosting 

 

Sekarang ini banyak sekali perusahaan web hosting yang bermunculan dan saling bersaing. 

Untuk memenangkan persaingan, mereka berlomba menjaring pelanggan dengan berbagai 

macam penawaran. Seperti harga yang murah, bahkan gratis, kapasitas yang unlimited, domain 

gratis dan yang lainnya. Namun, anda dituntut bijak untuk memilih diantara yang terbaik, 

sehingga kita tidak menyesal dikemudian hari. 

Memilih Web Hosting 

Berikut tips singkat yang dapat dipakai sebagai acuan dalam memilih webhosting yang 

dipercaya: 

 Fasilitas yang ditawarkan 

Fasilitas adalah syarat utama dalam memilih webhosting yang baik. Banyak perusahaan yang 

menawarkan segala fasilitas yang tidak terbatas, padahal secara logika, kapasitas yang tidak 

terbatas sangatlah tidak mungkin. Pasti ada batasan untuk setiap hard disk.Demikian juga traffic 

dan database yang tidak terbatas, sangatlah tidak mungkin. Pastikan anda memilih sesuai dengan 

kebutuhan anda di kemudian hari. 

 Harga yang ditawarkan 

Sudah merupakan hukum ekonomi, bahwa kualitas pelayanan dan fasilitas, biasanya sebanding 

dengan harga yang ditawarkan. Untuk itu jangan memilih webhosting yang memiliki fasilitas 

tidak terbatas, tapi memiliki harga yang murah. Pilihlah yang proporsional. 

 Perusahaan yang Profesional 

Periksalah perusahaan penyedia hosting, apakah dikelola oleh perusahaan yang memang 

berpengalaman dibidangnya atau hanya milik perorangan yang sedang coba-coba bisnis 

sambilan, jangan harap web anda berumur panjang. Anda bisa memanfaatkan fasilitas whois 

kunjungi http://www.whois.net/ dan ketik nama web perusahaan dimaksud. 

 Layanan Konsumen 24 Jam 

Salah satu ciri perusaahn yang bonafide adalah tersedianya full support terhadap pelanggan. 

Biasanya tersedia fasilitas chat online, email maupun hotline telepon. Coba anda tanyakan 

masalah-masalah teknis dan mereka meresponya dengan baik. 
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 Kualitas hardware, software dan koneksi internet 

Layanan yang prima memerlukan tools yang baik pula, koneksi yang cepat dan dapat diakses di 

mana saja merupakan dambaan setiap webmaster. Untuk itu perhatikan segala device yang 

mereka pakai dan pastikan terupdate dengan tingkat keamanan yang tinggi. 

6.1 Mencoba Web Hosting Gratis 

Untuk mendapatkan hosting gratisan, kita perlu mendaftar account baru ke dalamnya. Ada 

beberapa provider yang memberikan layanan hosting gratisan. Misalnya : 

 Zymic 

 Trap17 

 BlueChip Hosting 

 000webhost  

Kali ini kita kan mencoba layanan gratisan dari www.000webhost.com Berikut panduan singkat 

untuk mencobanya : 

1. Buka alamat www.000webhost.com Klik sign up. 

2. Isi domain anda yang telah anda buat di atas : pesantren-assunnah.co.cc atau jika anda 

mau, 000webhost juga menyediakan domain gratis dengan akhiran yang berbeda 

misalnya .site90.com, comxa.com  atau .web44.net.  

 

 

http://www.zymic.com/
http://www.trap17.com/
http://www.bluechiphosting.com/
http://www.000webhost.com/
http://www.000webhost.com/
http://pesantren-assunnah.co.cc/
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3. Jika anda belum  memiliki account, perlu diisi details data anda dan klik Create  My 

Account. 
4. Selanjutnya, anda sudah dapat memiliki account gratis dalam webhosting. Data yang 

penting yang perlu anda catat adalah: 

 

Data tersebut, biasanya dikirim melalui email yang telah anda daftarkan atau dapat di lihat di 

control panel dengan mengeklik View Account Details. 

  

5. Klik Enter Control Panel, maka akan tampil halaman kontrol panel. 

 

Tahap selanjutnya adalah mengupload file Joomla dan database ke server webhosting yang telah 

kita setup.Untuk mengupload file Joomla kita ke webhosting ini diperlukan software untuk 

menguploadnya yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. 
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BAB 7  

Mengupload File dan Database  
 

 

7.1 Konfigurasi Software FTP 

 

Software yang populer dan gratis yang sering digunakan untuk mengupload file dari lokal 

komputer ke webserver adalah filezilla. Untuk mendapatkannya cukup unduh http://filezilla-

project.org sesuai dengan OS komputer kita. Pada saat tulisan ini dibuat, update terakhir sudah 

pada versi 3.5 sebesar 4.3 mb. 

 

Lakukan penginstalan sesuai dengan standar penginstalan software biasa, cukup ikuti step by 

step sesuai dengan instruksi yang ada.  

 

Kemudian buka email yang anda daftarkan pada saat melakukan registrasi di 000webhost.com 

pada contoh ini berjudul: Account pesantren-assunnah.co.ccis ready! Informasi ini sangat 

penting untuk mengetahui konfigurasi ftp server. Detil Isinya sama dengan seperti gambar 

sebelumnya. 

 

Kemudian lakukan konfigurasi server kita, dengan cara sebagai berikut : 
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1. Klik File Site Manager atau (ctrl+S). Kemudian akan muncul jendela Site Manager. 

2. Klik tombol New Site dan isi nama domain yang telah anda buat, pada contoh terdahulu 

kita buat pesantren-assunnah.co.cc 

3. Isi nama Host dengan : pesantren-assunnah.co.cc atau 31.170.160.95 

4. Kemudian isi : logon Type : Normal, user dan password sesuai email yang kita dapat. 

5. Kemudian klik Connect. 

 

7.2 Upload File 
 

Setelah koneksi kita berhasil (biasanya ditandai kalimat pada log : Status: Directory listing 

successful dan semua log yang ada berwarna hijau) tiba saatnya untuk mengupload file Joomla 

yang telah kita buat di lokal server. 

 

So,file mana yang harus diupload? File yang akan diupload adalah file yang berada di folder 

www jika kita menggunakan WampServer atau di folder htdocs jika kita menggunakan XAMPP. 

Pastikan seluruh file yang ada akan terupload dengan baik, sebagai referensi berikut daftar file 

yang harus diupload : 

   

 
 

Kemudian, pada jendela FileZilla akan kita jumpai 4 bagian file explorer, pastikan pada bagian 

sebelah kiri (local site) berada di folder www yang berisi seluruh file Joomla. Sedangkan bagian 

kanan (remote site) berada di folder public_html seperti instruksi pada email yang kita dapat. 

(Files must be uploaded to 'public_html' folder). 
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Setelah itu Select all (ctrl+A) seluruh file yang ada di www kemudian klik kanan dan pilih 

Upload. Maka proses upload akan segera dimulai. Tunggu sampai beberapa lama (tergantung 

koneksi internet anda). Pastikan tidk ada daftar file di Failed Transfer jika upload selesai, 

artinya seluruh file terupload dengan baik. Jika ada yang fail ulangi lagi hanya untuk file yang 

tidak berhasil, dengan cara yang sama seperti di atas. 

 

Jika semua sukses, maka di bagian kanan (remote site) pada folder public_html akan berisi 

seluruhnya 22 file (folder dan data), dan tinggal selangkah lagi website anda dapat dinikmati 

oleh pembaca. Apa itu?... Upload Database dan Seting configuration.php yang ada di file 

direktori yang telah diupload.  

 

7.3 Upload Database 

Setelah selesai mengupload file Joomla anda, kini tiba saatnya mengupload database anda yang 

masih berada di lokal server(komputer anda). Caranya? Buka browser anda dan ketik 

http://localhost/xampp/ kemudian pilih tools --- klik phpMyAdmin  atau langsung saja buka 

http://localhost/phpmyadmin/, sama saja jika anda menggunakan WampServer buka 

http://localhost/phpmyadmin/. 
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Kemudian akan muncul main menu dari phpMyAdmin, pilih nama database kita dan klik. 

kemudian klik Export: 

 

 
 

Langkah selanjutnya, pilih database Joomla anda dan isi beberapa parameter yang penting seperti 

gambar berikut : 
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 Pilih SQL 

 Centang Save as file dan namai database yang akan disimpan 

 Biarkan pilihan yang lain apa adanya dan klik Go untuk menyimpan file database anda. 

 Jika anda menggunakan browser firefox, langsung saja klik OK. 

 

Kini database anda telah tersimpan dalam bentuk SQL di hard disk anda. Selanjutnya akan kita 

pindahkan ke dalam server hosting yang telah kita siapkan. 

Kita buka lagi browser kita dan login ke www.000webhost.com kemudian masuk ke control 

panel dan pilih ikon MySQL. 

 

Kemudian jendela seting mysql akan muncul, bikin database baru, Isikan nama database anda 

dan password user yang anda kehendaki dan klik create database. 

 Jika database anda berhasil, akan muncul jendela informasi seperti berikut : 

 

 

http://www.000webhost.com/
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Catat baik-baik informasi ini misalnya copy ke dalam notepad, ini akan kita gunakan untuk 

mengkonfigurasi configuration.php. 

Jika sudah siap, kembali ke kontrol panel dan pilih (klik) phpMyAdmin. Maka anda akan masuk 

ke phpMyAdmin akses dan klik Enter phpMyAdmin. Maka anda akan masuk ke halaman 

phpMyAdmin Server  anda. Klik database yang anda buat tadi, dalam contoh ini 

a8419161_sunnah kemudian klik import seperti gambar berikut. 

 

 

 

Pilih database file yang sudah tersimpan di hard disk anda dengan mengeklik browse. Tunggu 

hingga proses selesai, jika tidak ada peringatan masalah, maka upload database kita berhasil.  



56 
 

7.3 Seting File configuration.php 

Langkah terakhir yang perlu dilakukan agar publikasi Joomla berhasil adalah mengedit file 

configuration.php Kita gunakan lagi Filezilla dan masuk ke folder public_html. Kemudian klik 

kanan configuration.php dan pilih View/Edit. 

 
 

Maka file tersebut akan terbuka dengan notepad. Dan siap untuk diedit, lakukan pengeditan 

seperti gambar di bawah. Isi data sesuai informasi yang didapat pada gambar di atas. 
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Jika edit file telah selesai, save file tersebut dan seketika akan muncul peringatan untuk 

mengupload ulang, Uncheck delete jika anda ingin menyimpan file tersebut di lokal server dan 

klik Yes. 

Alhamdulillah,...proses terakhir publikasi website telah kita lalui. Jika semua berjalan normal 

InsyaAlloh, jika anda buka website anda akan muncul sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang 

tinggal anda berusaha untuk menjaga dan mengisinya dengan konten yang bermanfaat. 
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Penutup 

 

Demikian e-book tutorial Joomla yang dapat saya buat, semoga bermanfaat bagi  pembaca semua 

terutama bagi pemula yang ingin mendalami lebih jauh tentang dunia website.  

Saya yakin dengan kemauan yang keras dan usaha untuk belajar, apapun hal itu akan menjadi 

mudah, termasuk dalam mempelajari Joomla. Sebagai gambaran, saya pun tadinya tidak paham 

akan komputer, setelah membaca dengan belajar sendiri hanya ditemani „mbah‟ google 

meskipun tanpa seorang guru, alhamdulillah akhirnya bisa membuat tulisan yang tidak seberapa 

ini. 

Jika anda ingin ikut berdiskusi tentang masalah ini, ataupun anda seorang web developer yang 

ingin membantu sesama silakan berdiskusi di link berikut:  

http://www.agussuwasono.com/forum/ 

Tiada gading yang tak retak, tiada sempurna karya manusia, segala kesalahan maupun kekeliruan 

dalam tulisan ini mohon kiranya untuk dimaafkan dan sudilah kiranya untuk memberi masukan. 

Alhamdulillahirobbil’aalamiin… 

 

 

 
 

http://www.agussuwasono.com/forum/

