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TTwweeaakkiinngg  WWoorrddpprreessss  ##  11  
 
 

Mohamad Iqbal 
ciebal@mugi.or.id  

http://ciebal.web.id dan http://indoblogger.web.id   
 

 

 

Pendahuluan 

Wordpress merupakan Content Managemen System (CMS) blog yang sangat populer dan powerfull untuk 
dijadikan website pribadi, toko online, portal berita, dll. Dukungan wordpress begitu banyak dengan 

ditambah para developer wordpress yang selalu update membuat para penggunanya mudah untuk 

mengatur konten serta tampilannya. 

 

Bagi anda yang ingin memulai membuka toko online, website pribadi, website perusahaan, dll. Anda bisa 

memulainya dari wordpress karena wordpress sangat mudah untuk digunakan orang awam dan yang 

paling penting adalah dukungan SEO yang relatif mudah ter-index oleh search engine. 

 

Ebook Tweaking Wordpress ini merupakan kumpulan tutorial modifikasi wordpress untuk mempercantik 

tampilan blog serta memberi obat kuat pada wordpress anda agar tidak lagi terlihat biasa. Ebook ini di 

bagi atas 11 file dengan 10 Bagian terpisah dan 1 cover. Agar proses download lebih cepat serta bisa 

nenambahkan update-update artikel secara berkala. 
 

Dengan ebook ini diharapkan para blogger bisa lebih ber expresi dengan mencoba memodifikasi blognya 

agar terlihat menarik, menambah trafik pengunjung, dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang 

lain dan diri sendiri. 

 

Selamat Membaca.  

 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2009 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 

http://ciebal.web.id/
http://indoblogger.web.id/
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1. Ubah Bahasa Wordpress Dengan Mudah 

Apabila anda meng-install Wordpress melalui Fantastico Installer di Cpanel hosting anda pasti 

bahasa pada wordpress anda adalah English. Kecuali anda mendownload versi indonesianya lalu 
menguploadnya. Untuk yang baru belajar membuat blog dari wordpress tentu ini sangat 

menyusahkan (seperti saya) kecuali memang jago bahasa inggrisnya. :P 

 
Lalu bagaimana cara untuk merubah bahasa yang tadinya inggris menjadi indonesia..? Sangat 

mudah, berikut langkah-langkah singkatnya : 

 
1. Download File bahasanya di http://ciebal.web.id/files/language.zip  

2. Upload pada folder wp-content 

3. Buka File wp-config.php 

4. Tekan CTRL+F lalu ketikan code berikut ini : 
define ('WPLANG', ''); 

5. Lalu ubah kode tersebut menjadi : 

define ('WPLANG', 'id_ID'); 
6. Lalu coba anda login. 

7. Congrutulation!! Wordpress anda udah berubah menjadi bahasa indonesia. :D 

 

Sebenernya saya cuma iseng menerjemahkan kata-kata : 
 

* WordPress Localized Language, defaults to English. 

* Change this to localize WordPress.  
* A corresponding MO file for the chosen language must be installed to wp-content/languages. 

*For example, install de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable 

German language support. 
 

Hasil Terjemahan (Kurang lebih) :P 

 

* Bahasa Lokal WordPress. Secara standar Bahasa Inggris. 
* Ubah ini untuk melokalkan WordPress.  

* Berkas MO yang bersangkutan harus diinstal di wp-content/languages.  

* Sebagai contoh, instal de.mo ke wp-content/languages dan tentukan WPLANG ke "de" untuk 
mengaktifkan dukungan Bahasa Jerman. 

 

Dan ternyata memang bisa dan terbukti berjalan. 
 

Selamat mencoba..  

http://ciebal.web.id/files/language.zip
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2. PDF Converter pada Wordpress 

PDF Converter adalah aplikasi untuk 

menconvert atau merubah file HTML to PDF 

atau proses pengkoversian halaman HTML 
menjadi dokumen PDF. Ini memang merupakan 

hal yang biasa, tapi bagaimana aplikasi ini di 

aplikasikan pada halaman wordpress atau 
website kita ? 

 

Pada bab ini membuat HTML to PDF pada halaman Wordpress kita. Dan contohnya bisa dilihat 

di blog saya www.ciebal.web.id.  
 

Baiklah berikut langkah-langkah pembuatnnya : 

1. Download File pendukungnya di http://ciebal.web.id/files/html2pdf.zip (hanya 6.03 KB) 

2. Upload file yang tadi anda download pada hosting anda, lalu extract filenya dan otomatis akan 

membuat folder baru pada file manager kau yaitu “html2pdf“. 

3. Setelah selesai, anda buka file singel.php yang ada di theme anda dan sisipkan script berikut ini 
setalah code <?php the_content(); ?>  
 

<hr /> 

<script src="http://www.blog-anda.com/html2pdf/pdfbutton.js" 

type="text/javascript"> 

</script><a href="javascript:savePageAsPDF()"><img 

src="http://http://www.blog-anda.com/html2pdf/save_as_pdf.gif" 

target="_blank" alt="Save web page to PDF" width="128" border="0" 

height="26"></a> 

 

4. Simpan hasil kerjaan anda dan coba buka wordpress anda. Selamat Wordpress anda telah 

ditambahkan aplikasi HTML to PDF atau Web to PDF..  

Penjelasan 
Rasanya kurang pas kalau saya hanya memberi tutorial tanpa memberikan penjelasan mengenai 

ini semua.  

http://www.ciebal.web.id/
http://ciebal.web.id/files/html2pdf.zip
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File singel.php = File ini berfungsi jika postingan anda yang di tampiklan (Seperti yang anda 

baca sekarang). Anda bisa menyisipkan script di atas pada file page.php jika anda ingin 

menyisipkan aplikasi ini pada halaman wordpress anda. 

<?php the_content(); ?> = Code ini merupakan function untuk memanggil posting, maka saya 
sarankan javascript yang di atas di sisipkan setelah <?php the_content(); ?> karena nanti 

aplikasi ini akan tampil setelah posting selesai. 

File yang anda download berisikan 2buah file yaitu gambar dan javascript, dan pada aplikasi ini 

saya dibantu oleh freepdfconvert.com yang menyediakan aplikasi online untuk menyimpan 

halaman web menjadi dokumen PDF. 

pada script diatas, tinggal anda sesuaikan aja URLnya sehinggal kedua file yang anda download 

bisa di akses. 

Bagaimana cara menggunakannya..? 

Caranya gampang kok, anda tinggal klik tombol Save Page As PDF lalu akan muncul gambar 

seperti ini : 

 

Setelah proses  loading untuk mengconvert ke PDF maka akan disediakan untuk mendownload 

filenya seperti gambar dibawah ini : 

 

http://freepdfconvert.com/
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Anda klik aja link downloadnya, kalau anda menggunakan IDM, maka akan muncul IDM untuk 

membanu anda mendownload filenya. 

 

Setelah selesai download maka akan muncul file PDF duplikat web anda..  
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Hobinya adalah menulis artikel dan bercita-cita menjadi penulis 

buku profesional, bidang yang saat ini digeluti oleh ciebal adalah bisnis internet marketing 

sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup di bandung dengan 
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http://indoblogger.web.id/
http://perpus-online.co.cc/
http://ciebal.web.id/

