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BUKU PANDUAN  

 

Selamat datang di website #kalbarBisa PIK REMAJA & MAHASISWA 
Kalimantan Barat. Keberadaan website ini sangatlah penting karena sebagai 
salah satu media “kampanye” untuk menyuarakan program-program serta 
dukungan-dukungan para remaja di Kalimantan Barat dalam mewujudkan 
“Generasi Berencana”. 

Mari berpartisipasi dalam mendukung Gerakan Cinta Nusantara untuk 
Perubahan dan Perdamaian. Untuk itu kami mengundang rekan-rekan 
remaja untuk dapat berkontribusi dalam sebuah tulisan yang memuat ide, 
gagasan, saran, harapan, serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan 
untuk perubahan. 

Tidak hanya remaja yang kami undang disini, andapun bisa berkontribusi 
disini untuk menulis. Semoga tulisan-tulisan yang telah kita buat dapat 
mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Amin… 

 

 Salam GenRe 
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Untuk bergabung bersama #kalbarBisa ikuti langkah-langkah berikut. 

 

 Buka website #kalbarBisa di alamat: http://www.kalbarbisa.com 
 Klik kolom Register disebelah kanan website 
 Isikan username dan email anda, isi kolom captcha dan klik Register 

 
Gambar: 1 Kolom untuk mendaftar 

 
Gambar: 2 Pesan jika pendaftaran berhasil 

 
Gambar: 3 Password anda dikirim ke email yang telah didaftarkan tadi 
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Gambar: 4 Copy password dan klik link dibawahnya 

 Masukan Username dan password sesuai dengan yang dikirim ke email, 
jangan lupa untuk menggantinya sesuai dengan keinginan anda. 

 

 

 

 

 

Gambar: 5 Klik "Yes take me to my profile page" untuk mengisi profil penulis dan mengganti password 

 
Gambar: 6 Isikan Nama Depan dan Nama Belakang anda 

Tips: 
 Jika di kota email / Inbox tidak ada email dari #kalbarBisa, periksa kotak SPAM 
 Pastikan email yang dimasukan adalah email yang valid  
 Jangan lupa mengganti password setelah berhasil login di website #kalbarBisa 
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Gambar: 7 Isikan Biografi serta password baru yang mudah di ingat lalu klik update 

 

  

Melihat jumlah artikel pada website yang diterbitkan 

Membuat artikel baru 

Membuat /merubah/melihat Kategori yang ada 

Melihat Tags-tags pada masing-masing artikel 

Melihat file-file yang terdapat di Library 

Mengupload gambar-gambar yang akan diterbitkan diwebsite 

Melihat jumlah halaman pada website yang diterbitkan 

Membuat Halaman Baru 

Melihat Komentar dari pembaca 

Melihat/merubah detil profil 

Mengimport dan Export script terkait maintenance 

FUNGSI MENU 
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 Membuat Artikel Baru 

Untuk membuat artikel baru klik Add New dan akan tampil halaman kerja 

 

Gambar: 8 Tampilan pada kertas kerja 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan: 

1. Judul Artikel 
2. Isi Artikel 
3. Kategori artikel 
4. Tags (masukan minimal 5 tags yang digunakan terkait dengan artikel yang dimuat) 
5. Publish (menerbitkan artikel) 
6. Lihat contoh dibawah ini 
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Gambar: 9 Contoh penerbitan artikel dengan Judul Hastag #kalbarBisa 

Tips: 

Untuk menambahkan tags, sesuaikan dengan kata kunci yang ada pada 
artikel untuk memudahkan pengindexan pada google 

 

Memasukan Gambar Pada Artikel 

Klik tombol Add Media dan ikuti langkah-langkah berikut: 

 
Gambar: 10 Klik Select Files 
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Gambar: 11 Pilih file gambar pada komputer yang akan disisipkan di artikel dan klik open 

 

 
Gambar: 12 Proses Loading Gambar ke Server Website 



http://www.kalbarbisa.com  #kalbarBisa 

 
Gambar: 13 Tampilan Upload berhasil dan masukan Judul, Caption, Alt Text, Descrpt Gambar yang terkait 

 

Setelah gambar berhasil di upload masukan keterangan terkait gambar yang 
telah di upload. Lalu klik Insert into post. 



http://www.kalbarbisa.com  #kalbarBisa 

 
Gambar: 14 Tampilan Halaman Kerja sebelum di Publish 

 

Setelah pengaturan selesai, klik Publish untuk menerbitkan artikel yang 
dimuat. 

 

 

 

 

 

 

***SELESAI*** 

 


