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Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 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.Org. 

 
BismiLLahi aRRohman aRRohim 
 
Dunia blogging memang sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga pengguna internet, bahkan 
bagi sebagian besar netter merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai media aktualisasi diri. 
Dengan blog kita bisa saling berbagi dengan ilmu yang kita miliki, dengan blog pula kita bisa 
memberikan inspirasi ke banyak orang, dengan engine blog pula IlmuKomputer dapat 
disebarkan keseluruh penjuru dunia. 
 
 
Pendahuluan 
 
Kebanyakan blogger (sebutan bagi pemilik / pembuat blog) menggunakan Wordpress sebagai 
engine blognya, entah yang dihost sendiri ataupun menggunakan fasilitas gratis 
dari Wordpress.Com.  
 
Memang Wordpress menawarkan banyak kemudahan dan kelebihan dalam pembuatan dan 
pengelolaan blog, juga tampilan (themes) dan fungsi tambahan (plugins) yang sangat variatif. 
Tapi apakah tidak ada alternative yang bisa kita pakai untuk berblogging ria? 
 
Ternyata banyak, salah satunya yang akan kita bahas disini adalah Serendipity. Bagi yang baru 
mendengar makhluk yang satu ini, mungkin inilah penjelasan apa itu Serendipity? 
 

“Serendipity adalah PHP-powered aplikasi weblog yang memberikan 
pengguna cara yang mudah untuk memelihara sebuah buku harian online, 
weblog, atau bahkan homepage yang lengkap. Sedangkan paket standar 
dirancang untuk kasual blogger, Serendipity menawarkan fleksibel, dapat 
dikembangkan dan mudah digunakan dengan kerangka kuasa untuk 
aplikasi profesional.” 

 
Oke, mari kita kupas blog engine yang satu ini. 
 
 
 

mailto:aku@ndri.info
http://ndri.info/
http://ilmukomputer.org/
http://wordpress.org/
http://wordpress.com/
http://www.s9y.org/
http://www.s9y.org/
http://ilmukomputer.org/
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1. Persiapan 
- [Kopi 1 cangkir] (jangan lupa 1 lagi buat ãñÐrî) 
- [Brownies Kukus secukupnya] (jangan lupa juga beberapa potong buat ãñÐrî) 
- Heheee, 2 diatas itu optional. 
- Download Serendipity dari : http://www.s9y.org/12.html (pilih yang versi terakhir) 
- Bagi yang belum familiar dengan MySql / database & phpmyadmin pelajari 

artkelnya di : http://ilmukomputer.org/category/database/  
 

2. Installasi 
Untuk artikel kali ini, percobaan kita lakukan di komputer local karena pada 
dasarnya sama saja (biasanya saya membuat blog dengan menginstalnya di 
komputer local dulu, setelah selesai dipoles baru diupload dengan ftp) 
 
Extract paket Serendipity ke direktori web server, beri / nama direktori dengan nama 
yang disukai. 
 
Setelah selesai, luncurkan browser kesayangan lalu buka phpmyadmin untuk 
membuat satu database yang digunakan untuk menampung data web blog nantinya. 
 

 
 

http://www.s9y.org/12.html
http://ilmukomputer.org/category/database/
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/
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Setelah database telah dibuat, berikutnya instalasi Serendipity. Ketik alamat web 
blog pada addres, misalnya : http://localhost/andri/  
 

 

http://localhost/andri/
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Tahap diatas adalah tahap pengecekan webserver. Pilih salah satu metode installasi, 
untuk yang belum terbiasa menggunakan Expert Installation, pilih Simple 
Installation. Berikutnya adalah konfigurasi web blog, perhatikan gambar berikut : 
 

 
Untuk isian konfigurasi bisa dilihat pada gambar diatas, sesuaikan dengan konfigurasi 
database maupun web server yang digunakan. Setelah yakin semua pengaturan telah 
terisi, klik Complete Installation. 
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Layar selanjutnya yang akan kita lihat adalah : 
 

 
 
Ya! Sampe disini sebenarnya kita udah selesai menginstall Serendipity, Mudah 
bukan? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pengelolaan 
Web Blog. Klik Visit your new blog here terlebih dahulu untuk memasuki halaman 
utama web blog serendipity. 
 

3. Pengelolaan 
 
Pengelolaan web blog Serendipity ini sebenarnya tergolong mudah, namun mungkin 
temen-temen harus sedikit menguasai bahasa Inggris minimal pasif karena antar 
muka web blog yang satu ini belum mendukung bahasa Indonesia, mudah-mudahan 
kedepan ada pemerhati open source dari Indonesia yang mau menterjemahkan antar 
muka Serendipity ini kedalam bahasa Negeri Tercinta ini. 
 
Oke, setelah halaman depan (front page) terbuka yang akan kita temui adalah web 
blog yang kosong (ya iyalah, kan belum pernah ditulisi sebelumnya) maka untuk 
mengelola web blog yang baru diinstall ini kita harus masuk ke halaman 
administrasi (blog administration), gulung halaman kebawah dan klik link Open 
Administration seperti gambar berikut ini : 



 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2009 IlmuKomputer.Com 

6

 
 
Jangan lupa ID & Password Administrator yang telah dibuat pada waktu menginstall 
tadi untuk dimasukkan kedalam form login berikut ini : 
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Dari halaman pengelolaan (administration) kita dapat mengelola seluruh bagian dari 
web blog Serendipity ini, seperti mengisikan tulisan, merubah, menambahkan 
gambar / file, merubah tampilan, mengubah pengaturan web blog dan lain-lain. 
 

 
 

Skrinsyut dibawah ini adalah hasil pekerjaan kita hari ini  
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4. Ini Dia Muka Serendipity 
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Penutup 
 
Sampai disini dulu artikel singkat Tentang Membuat Blog dengan Seredipity ini, 
mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi temen-temen yang tertarik dalam dunia blogging.  
 
Mari kita wujudkan Citra Blogger yang Positif dengan membangun Blog yang dapat memberi 
Manfaat dan Inspirasi bagi banyak orang. 
 
Apabila ada pertanyaan dapat dikirim via surat elektronik ke : say@andri.mp  
 
 
Referensi 
1. http://www.s9y.org  
2. http://www.phpmyadmin.net  
3. http://ilmukomputer.org  
4. http://ndri.info  
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