WEBSITE GEREJA KRISTEN JAWA
(GKJ) KEBONAGUNG

URL: HTTP://GKJKEBONAGUNG.COM/

PETUNJUK PENGGUNAAN
Website GKJ Kebonagung

CARA AKSES HALAMAN WEBSITE
Website GKJ Kebonagung merupakan halaman website yang berisi profil dari
Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kebonagung dan dapat dimanfaatkan untuk
menyebarluaskan informasi tentang aktivitas gereja dan jemaat. Website ini
dapat diakses melalui halaman browser dengan alamat
http://gkjkebonagung.com/ untuk akses public dan
http://gkjkebonagung.com/wp-admin/ untuk akses administrator.
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1. LOGIN SEBAGAI ADMINISTRATOR
Langkah-langkah untuk dapat login sebagai administrator dan mengelola isi
dari website GKJ Kebonagung ini adalah sebagai berikut.
1. Akses alamat http://gkjkebonagung.com/wp-admin/ melalui halaman
browser. Jika berhasil mengakses alamat tersebut, maka akan muncul
form login seperti di bawah ini.

2. Masukkan username atau email address dan password yang sudah
terdaftar sebagai administrator, lalu klik button Log In. Jika data yang
dimasukkan adalah benar, maka akan muncul halaman Dashboard
yang dapat digunakan untuk mengelola konten website seperti di
bawah ini.
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2. MENAMBAHKAN BERITA GEREJA
Berita Gereja merupakan salah satu menu pada website yang berisi tentang
aktivitas gereja. Berikut adalah tampilan halaman Berita Gereja yang dapat
diakses dengan klik menu Berita Gereja pada halaman website.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menambahkan berita gereja.
1. Akses alamat http://gkjkebonagung.com/wp-admin/ dan login
sebagai administrator. Petunjuk login dapat dilihat pada Section 1:
Login sebagai Administrator.
2. Pada halaman Administrator terdapat menu pada sisi kiri layar. Klik
menu Posts, lalu akan tampil halaman seperti di bawah ini yang berisi
daftar post yang pernah dibuat.

3. Untuk menambahkan Berita Gereja, klik button Add New dari halaman
Posts ini, lalu akan tampil halaman seperti di bawah ini yang
merupakan form untuk menambahkan post baru.
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4. Isi form Add New Post ini dengan lengkap.
1. Title

: judul dari Berita Gereja

2. Content

: isi dari Berita Gereja

3. Categories

: pilihlah kategori yang sesuai dengan konten. Jika

pilihan Categories tidak ada yang sesuai, maka dapat
menambahkan Category baru. Petunjuk penambahan kategori
baru dapat dilihat pada Section 3: Menambahkan Kategori Berita
Gereja.
5. Setelah selesai mengisi form ini, maka klik button Save Draft untuk
menyimpan post yang telah diinputkan. Anda bisa melakukan preview
terlebih dahulu untuk melihat post Berita Gereja yang baru saja dibuat
dengan klik button Preview.
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6. Post yang Anda buat sekarang masih berstatus sebagai Draft dan
masih belum dapat diakses pada halaman non-administrator atau
public. Klik button Publish untuk mengubah status post menjadi
Published.

7. Setelah post berstatus Published, maka post sudah dapat diakses pada
halaman non-administrator atau public.
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3. MENAMBAHKAN KATEGORI BERITA GEREJA
Langkah-langkah untuk menambahkan kategori post Berita Gereja adalah
sebagai berikut.
1. Akses alamat http://gkjkebonagung.com/wp-admin/ dan login
sebagai administrator. Petunjuk login dapat dilihat pada Section 1:
Login sebagai Administrator.
2. Pada halaman Administrator terdapat menu pada sisi kiri layar. Klik
menu Posts > Categories, lalu akan tampil halaman seperti di bawah
ini yang berisi form untuk menambahkan kategori baru dan daftar
kategori yang pernah dibuat.

3. Isi form Add New Category ini dengan lengkap.
1. Name

: nama kategori

2. Parent Category

: default None. Jika kategori yang diinputkan

merupakan sub kategori (anak) dari kategori tertentu, maka
pilih kategori induk tersebut pada dropdown list ini.
3. Description

: deskripsi yang menjelaskan kategori.

4. Setelah selesai mengisi form ini, maka klik button Add New Category.
Jika penambahan kategori berhasil, maka kategori akan tampil pada
daftar kategori.
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4. MENAMBAHKAN PRODUK DOL TINUKU
Dol Tinuku merupakan salah satu menu pada website yang berisi daftar
produk milik jemaat gereja (barang atau jasa) yang ingin dipromosikan
melalui website gereja. Berikut adalah tampilan halaman Berita Gereja yang
dapat diakses dengan klik menu Dol Tinuku pada halaman website.

Langkah-langkah untuk menambahkan produk pada halaman Dol Tinuku
adalah sebagai berikut.
1. Akses alamat http://gkjkebonagung.com/wp-admin/ dan login
sebagai administrator. Petunjuk login dapat dilihat pada Section 1:
Login sebagai Administrator.
2. Pada halaman Administrator terdapat menu pada sisi kiri layar. Klik
menu Products, lalu akan tampil halaman seperti di bawah ini yang
berisi daftar produk yang pernah dibuat.
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3. Untuk menambahkan produk Dol Tinuku, klik menu Add New
Product dari daftar sub menu Products pada sisi kiri layar.

Lalu, akan tampil halaman seperti di bawah ini yang merupakan form
untuk menambahkan produk Dol Tinuku.
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4. Isi form Add New Product ini dengan lengkap.
1. Product Name: nama produk barang atau jasa.
2. Product Short Description: deskripsi singkat produk.
3. Product Description: deskripsi produk.
4. Product Attributes: atribut yang menjelaskan produk, opsional.
5. Product Image: gambar produk.
6. Product Categories: pilih kategori produk yang sesuai dengan
produk. Jika pilihan Categories tidak ada yang sesuai, maka
dapat menambahkan Category baru. Petunjuk penambahan
kategori baru dapat dilihat pada Section 5: Menambahkan
Kategori Produk Dol Tinuku.
7. Product Details: rincian produk dalam satuan unit, opsional.
5. Setelah selesai mengisi form ini, maka klik button Save Draft untuk
menyimpan produk yang telah diinputkan. Anda bisa melakukan
preview terlebih dahulu untuk melihat produk Dol Tinuku yang baru
saja dibuat dengan klik button Preview.

6. Produk yang Anda buat sekarang masih berstatus sebagai Draft dan
masih belum dapat diakses pada halaman non-administrator atau
public. Klik button Publish untuk mengubah status menjadi Published.
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7. Setelah produk berstatus Published, maka post sudah dapat diakses
pada halaman non-administrator atau public.
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5. MENAMBAHKAN KATEGORI PRODUK DOL
TINUKU
Langkah-langkah untuk menambahkan kategori produk Dol Tinuku adalah
sebagai berikut.
1. Akses alamat http://gkjkebonagung.com/wp-admin/ dan login
sebagai administrator. Petunjuk login dapat dilihat pada Section 1:
Login sebagai Administrator.
2. Pada halaman Administrator terdapat menu pada sisi kiri layar. Klik
menu Products > Product Categories, lalu akan tampil halaman
seperti di bawah ini yang berisi form untuk menambahkan kategori
baru dan daftar kategori yang pernah dibuat.

12

3. Isi form Add New Product Category ini dengan lengkap.
1. Name

: nama kategori

2. Parent Category

: default None. Jika kategori yang diinputkan

merupakan sub kategori (anak) dari kategori tertentu, maka
pilih kategori induk tersebut pada dropdown list ini.
3. Description

: deskripsi yang menjelaskan kategori.

4. Category Image

: gambar yang mendeskripsikan kategori.

4. Setelah selesai mengisi form ini, maka klik button Add New Product
Category. Jika penambahan kategori berhasil, maka kategori akan
tampil pada daftar kategori.
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