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Lisensi 
Dokumen: 
Copyright © 2003-2006 
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. 

 
 
 
 
 
 

Pendahuluan 
 
 
 

Siapa sih yang gak kenal joomla atau wordpress. Sebagai seorang web 

designer tentu udah gak asing lagi dengan dua CMS ini. Dua CMS ini 

sudah nggak diragukan lagi kehandalannya. Dari sisi fitur sangat lengkap, 

dan dari penggunaan kedua CMS ini sangat user friendly sehingga 

memudahkan untuk transfer knowledge ke klien mereka. Dari sisi keamanan, banyak 

modul atau plugin yang bisa di download secara gratis di internet. Sehingga membuat 

kedua CMS ini sangat populer di kalangan web designer. 

Kadang kala untuk seorang pengelola web dengan kesibukan si pengelola sehingga dalam 

waktu yang beberapa lama tidak melakukan login ke halaman login ke wpadminnya 

wordpress ataupun administratornya joomla sehingga melupakan password untuk 

loginnya. Bagi pemilik web yang memiliki akses ke cpanel seharusnya hal ini tidak 

masalah karena kita bisa mengakses database CMS tersebut melalui PHPMyadmin 

sehingga bisa melakukan update pada user admin kit. 
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Untuk melakukan hal ini tidak berbeda jauh antara yg 

dilakukan di CMS joomla / wordpress karena prinsipnya 

sama yang kita lakukan hanya mencari table dimana user 

admin & password kita disimpan. 

 

Untuk WordPress user dan password admin di simpan di dalam  table wp_users silahkan 

masuk ke bagian SQL query dengan perintah berikut : 

UPDATE  ‘wp_users’ SET ‘password’= MD5( ‘new_password‘ ) WHERE 

‘jos_users’.’username’ = ‘admin‘ ; 

dengan ketentuan 

new_password = diisi dengan password baru anda 

admin = diisi dengan user anda 

 

sedangkan untuk user Joomla disimpan di table jos_users silahkan masuk ke bagian SQL 

query dengan perintah berikut : 

UPDATE ‘jos_users’ SET ‘password’ = MD5( ‘new_password‘ ) WHERE 

‘jos_users’.’username’ = ‘admin‘ ; 

dengan ketentuan 

new_password = diisi dengan password baru anda 

admin = diisi dengan user anda 

 

ataupun bisa di edit row tablenya dengan bantuan md5 Hash Generator di 

http://www.miraclesalad.com/webtools/md5.php rubah field password dengan serangkaian 

md5 hash yang telah di generated dari situs yang disebutkan barusan 

mudah2an bisa membantu ya… 
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Efid Dwi Agustono. Lahir di Blitar sebagai anak yang lucu pada 
tanggal 25 Agustus 1985 kini telah tumbuh dan berkembang 
menjadi sosok yang dewasa dan mapan. 
Saat   ini   pria   yang   biasa   dipanggil   mas   efid   ini   sedang 
mengabdikan dirinya sebagai tenaga Fungsional Pranata 
Komputer  di  Kementerian  Keuangan,  tepatnya  di  Direktorat 
Sistem Perbendaharaan - Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
Kegemarannya  dalam  bidang  Teknologi  Informasi  tidak  lagi 
diragukan.   Beberapa   website,   blog,   dan   e-commerce   telah 
dikembangkannya. 
Jika berkenan bisa mengunjungi blog saya di JalanHidup.com 
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