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PELATIHAN                
PENGELOLAAN WEBSITE 



PANDUAN PENGELOLAAN WEBSITE 

UNIT-UNIT DI LINGKUNGAN FEB – UMM 

 

A. PENDAHULUAN 

Website di lingkungan UMM dibawah kendali dan pengawasan Infokom. Admin 

di unit-unit yang ada di lingkungan UMM termasuk di lingkungan FEB hanya sebagai admin 

pengelola web, bukan pembuat web. Jadi aksesnya terbatas pada hal-hal yang bersifat 

umum, seperti membuat berita, membuat agenda dan membuat pengumuman. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, admin di unit-unit sudah dilengkapi dengan 

fasilitas atau form upload yang memadai dan mudah dioperasikan, sehingga cukup 

melengkapi informasi di kolom-kolom yang telah ditentukan, maka informasi yang dibuat 

akan langsung terupload ke website. Isi atau konten pada website diserahkan sepenuhnya 

kepada admin pengelola, maka tugas admin adalah melengkapi, menghias dan 

mempercantik tampilan web yang dikelola. 

 

B. LOGIN ADMIN 

Setiap admin seharusnya sudah mengetahui Nama User dan Password dari 

masing-masing website yang dikelolanya. Untuk membuka halaman login admin, maka 

ketikkan url nama website disertai dengan “/admin” (tanpa tanda petik) dibelakang nama 

website. Seperti contoh lkeb.umm.ac.id/admin, maka akan muncul halaman login admin. 

Masukkan Nama User dan Password, kemudian klik Login. 

 

Gambar Halaman Login 

 

C. HALAMAN HOME 

Ketika login berhasil dilakukan, maka akan muncul halaman admin, terdapat 

empat (4) menu utama bagi admin, yakni: 



1) Home: digunakan untuk mengatur tampilan utama website 

2) Berita: digunakan untuk menuliskan berita 

3) Agenda: digunakan untuk menuliskan agenda kegiatan 

4) Pengumuman: digunakan untuk membuat pengumuman 

 

Gambar Tampilan Halaman Home 

 

Halaman home adalah halaman yang selalu muncul di awal ketika website dibuka 

atau diakses. Pengelolaan halaman home sangat penting sekali, karena halaman ini 

menjadi wajah dari sebuah web. Tampilan yang bagus, menarik sangat dibutuhkan untuk 

menarik dan membuat nyaman pengunjung website. 

Pengelolaan halaman home sangat membutuhkan kreatifitas dari admin, 

dikarenakan tema web atau template web untuk seluruh unit di UMM adalah standar dari 

Infokom, sehingga admin harus bisa memanfaatkan area yang disediakan dengan sebaik-

baiknya dan sebagus mungkin. Untuk mengelola halaman ini, admin dapat memanfaatkan 

pemrograman html, flash, penggunaan gambar berformat jpg ataupun gif. 

Pada bagian bawah side bar yang terdapat di 

sebelah kiri halaman home, terdapat menu untuk 

menambahkan menu, refresh dan edit banner. 

Untuk menambahkan menu, klik icon tombol 

tanda plus berwarna hijau, untuk refresh klik icon 

refresh dan untuk edit banner klik icon gambar 

rumah di sebelah kanannya. 

 



Untuk membuat menu yang akan tampil di side bar sebelah kiri, bisa dilakukan 

dengan cara klik icon tanda plus, dan isikan kolom-kolom yang diperlukan untuk 

menyelesaikan langkah membuat menu. 

 

Gambar jendela untuk membuat menu 

 

Dari gambar di atas, terdapat kolom “urutan ke-“, kolom ini digunakan untuk 

menyusun menu sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Nomor kecil akan tampil di 

atas menu dengan nomor yang lebih besar. Kolom “Status Publikasi” dapat dimanfaatkan 

untuk mengelola, apakah suatu menu akan ditampilkan atau tidak. Terkadang ketika 

membuat menu untuk event tertentu, apabila event ini telah selesai dan suatu saat nanti 

akan ditampilkan lagi, maka lebih baik untuk tidak dipublikasikan dulu sementara yakni 

dengan memilih angka 0. Pada kolom “Aksi” terdapat pilihan update dan delete. Apabila 

ingin  menghapus, maka pilih pilihan delete. Klik tombol Submit, apabila telah selesai. 

Apabila ingin mengedit menu, maka klik tombol edit menu yang terdapat disebelah kanan 

nama menu yang akan di edit. 

 

D. HALAMAN BERITA 

Untuk menuliskan berita, klik tombol Add Berita maka akan muncul jendela untuk 

menuliskan berita. Masukkan gambar pada tempat yang telah disediakan, dikarenakan 

gambar ini nantinya akan dijadikan sebagai thumbnail secara otomatis. Sisipkan juga 

gambar yang lain dibagian isi berita, sekaligus nantinya dapat dijadikan sebagai media 

untuk mengumpulkan galery foto. Apabila telah selesai klik Submit. 

 



 

Gambar tampilan Halaman Berita 

 

 

Gambar jendela untuk menuliskan berita 

 

Sebagai catatan atau tips untuk menulis berita yang sebelumnya telah di ketikkan 

di MS Word, lebih baik teks dikopikan terlebih dahulu ke notepad, jangan dari MS Word 

langsung dikopikan ke penulisan berita, tujuannya adalah agar penulisannya standar dan 

terlihat bagus. Dalam satu peliputan berita, biasanya dilakukan lebih dari satu kali 

pengambilan gambar (foto) maka lebih baik kalo foto juga ditampilkan di bagian isi berita, 



manfaatkan tabel dengan 3 kolom tanpa border untuk meletakkan gambar, dan ukuran 

gambar buat lebarnya sebesar 300 pixel. Tujuannya adalah media berita dijadikan 

sekaligus sebagai media galery dari hasil peliputan berita. 

 Dalam penulisan berita terdapat kolom Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, 

apabila belum ada translate beritanya, lebih baik berita dengan teks Bahasa Indonesia 

dikopikan ke tab Bahasa Inggris. Tujuannya adalah ketika ada yang membuka web dalam  

Bahasa Inggris, berita yang telah dibuat bisa terbaca juga. 

 

E. HALAMAN AGENDA 

Terdapat juga fasilitas untuk menuliskan agenda yang direncanakan oleh suatu 

unit. Tampilan halaman agenda adalah sebagai beriikut: 

 

Gambar Halaman Agenda 

  
Untuk menuliskan agenda klik Add New, maka akan muncul jendela penulisan 

berita yang telah disediakan. Lengkapi kolom yang disediakan, dapat menggunakan teks 

maupun disisipkan dengan gambar juga. Apabila telah selesai klik tombol simpan. Agenda 

yang telah dituliskan, selain muncul di sidebar web unit, juga akan muncul di situs 

umm.ac.id apabila hari pelaksanaan (hari-H) dari agenda telah tiba. 

 

Gambar Jendela Pengisian Agenda 



 

F. HALAMAN PENGUMUMAN 

 

Gambar Halaman Pengumuman 

 

Pada halaman pengumuman terdapat juga info lowongan pekerjaan dan info 

beasiswa. Bagi unit yang memiliki informasi lowongan pekerjaan maupun beasiswa dapat 

mengumumkannya melalui menu ini. Untuk membuat pengumuman, klik Add New, 

kemudian akan muncul jendela pengisian pengumuman. Lengkapi kolom yang disediakan, 

dapat menggunakan teks maupun disisipkan dengan gambar juga. Apabila telah selesai 

klik tombol Submit.  

Pengumuman yang telah dibuat, akan langsung muncul di situs umm.ac.id, akan 

tetapi karena keterbatasan tampilan, apabila ada pengumuman yang baru dibuat lagi, 

maka pengumuman sebelumnya akan tergeser, dan bisa jadi tidak muncul lagi di situs 

umm.ac.id. 

 

Jendela pengisian pengumuman 



 

Tampilan Info Pengumuman di umm.ac.id 

 

G. LOGOUT 

Jangan lupa untuk selalu logout apabila telah selesai masuk ke menu admin. 

Kerahasiaan nama user dan password sangat penting dan harus dijaga dari pengguna 

yang tidak bertanggungjawab. Admin bertanggung jawab atas web yang dikelolanya 

masing-masing. 


