PANDUAN MENULIS DI MAJALAH FAKULTAS ONLINE

MOHON DIBACA DENGAN SEKSAMA:
1. Menulis di Majalah Online merupakan keharusan bagi mahasiswa yang mengikuti mata
kuliah dengan metode Project Based Learning (PrBL).
2. Tulisan di Majalah Online merupakan hasil observasi lapangan atau reportase kegiatan
yang berhubungan dengan materi kuliah dengan PrBL
3. Tulisan harus bebas plagiat, menghormati Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari
pihak lain, serta tidak melanggar pornografi, SARA, dan larangan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
4. Isi dan tanggung jawab hukum yang mungkin muncul sebagai akibat dari tulisan di
Majalah Online merupakan tanggung jawab penulis.
5. Pengelola jurnal mempunyai hak untuk menghapus akun dari penulis atau menghapus
tulisan yang melanggar peraturan perundang-undangan

Pengantar
Majalah Online di Universitas Gunadarma merupakan media informasi dan komunikasi yang dapat
dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa yang terdaftar aktif di Universitas Gunadarma. Majalah
online juga dapat dimanfaatkan untuk penyebarluasan gagasan dan IPTEKS yang dapat menambah
sumber ajar dan informasi yang bermanfaat bagi civitas akademika dan masyarakat. Masyarakat
umum dapat membaca majalah fakultas tersebut dengan bebas.
Tulisan yang sudah dipublikasikan saat ini merupakan tulisan yang dibuat oleh penulis yang sudah
terdaftar atau sudah mempunyai akun. Dosen yang akan menulis di majalah online tersebut harus
mengajukan permohonan membuat akun ke pengelola majalah. Pendaftaran akun untuk mahasiswa
dapat melalui dosen pengampu dari mata kuliah yang mengharuskan mahasiswanya menulis di
majalah tersebut.
Majalah Fakultas Online di Universitas Gunadarma sudah dibuat untuk masing-masing fakultas
dengan alamat internet (URL) dan tampilan halaman muka pada Gambar 1.

Fakultas Ekonomi
http://fe.gunadarma.ac.id/majalah

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
http://filkom.gunadarma.ac.id/majalah
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Fakultas Teknologi Informasi
http://fti.gunadarma.ac.id/majalah

Fakultas Sastra dan Budaya
http://fsastra.gunadarma.ac.id

Fakultas Psikologi
http://fpsi.gunadarma.ac.id/majalah

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
http://ftsp.gunadarma.ac.id/majalah

Fakultas Ilmu Komunikasi
http://fikom.gunadarma.ac.id/majalah

Gambar 1. Alamat dan tampilan majalan online di 7 Fakultas
Tulisan Anda akan tampil di Majalah Online di atas jika Anda telah mempunyai Akun dan membuat
tulisan yang dimasukkan melalui sistem pengelolaan konten atau Content Management Systems
(CMS).

Langkah-Langkah Pembuatan Tulisan
Majalah Fakultas di Universitas Gunadarma bisa disebut blog keroyokan atau community blog. Jadi,
Anda yang sudah mempunyai blog, apalagi dengan platform wordpress, relatif tidak memerlukan
pedoman ringkas ini. Namun untuk pemula yang belum pernah membuat blog, Anda perlu
mencermati langkah-langkah pembuatan tulisan di Majalah Online ini, dan sebaiknya dicoba
langsung sembari membaca pedoman ini, tahap per tahap.
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Proses pembuatan tulisan di majalah online secara umum terdiri dari beberapa tahap yaitu: (1)
Permohonan/pendaftaran akun agar dosen dan mahasiswa dapat memasukkan tulisannya; (2)
Mengakses majalah online sebagai penulis/kotributor yaitu dengan memasukkan akun (account) dan
kata sandi (password) ke alamat CMS (Content Management System) dari masing-masing majalah;
(3) Membuat tulisan yang mencakup penulisan judul, isi tulisan, pengelolaan format atau
penyuntingan, serta menyisipkan foto, video, atau bentuk nonteks lainnya; serta (4)
Mempublikasikan tulisan tersebut sehingga dapat dibaca oleh umum. Penjelasan lengkap untuk
masing-masing tahapnya disajikan sebagai berikut.
Pendaftaran Akun
Dosen dan mahasiswa dapat mengajukan permohonan akun beserta kata sandinya sebagai penulis
dengan mengirimkan email ke wsilfi@staff.gunadarma.ac.id. Pengirim email menuliskan
“Permohonan Akun Majalah Online” pada subyek emailnya dan menyampaikan nama lengkap dan
identitas lainnya pada isi emailnya, serta majalah di Fakultas mana yang diinginkan. Pendaftaran juga
dapat dilakukan dengan mendatangi Media Center-BAPSI untuk mengisi formulir yang sudah
disediakan di Kampus D Gedung 2 Lantai 3. Pemohon dapat mengajukan akun dan kata sandinya
sesuai dengan keinginan namun tetap harus mengikuti kebijakan dan peraturan yang berlaku di
Universitas Gunadarma. Setelah permohonannya disetujui, pengelola majalah dapat menyampaikan
akun dan kata sandinya melalui email atau media komunikasi lainnya, berikut alamat untuk
mengakses ”halaman admin” atau wp-login dari majalah onlinenya.
Masuk ke Halaman Admin atau CMS (wp-admin)
Setelah memperoleh akun dan kata sandi, Anda dapat mulai menulis dengan terlebih dahulu
mengakses atau masuk ke sistem admin (Content Management System), atau sering disebut alamat
wp-admin. Penulis mempunyai satu akun untuk satu majalah, atau dengan kata lain, satu akun yang
diberikan pengelola hanya untuk satu majalah. Jika Anda ingin mempunyai akun lain di majalah lain
maka Anda harus mengajukan permohonan lagi. Alamat wp-admin untuk semua majalah fakultas di
Universitas Gunadarma disajikan pada Tabel 1.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Majalah
Majalah FE
Majalah FIKTI
Majalah FTI
Majalah FSB
Majalah FPsi
Majalah FTSP
Majalah FIKOM

Alamat URL untuk wp-admin
http://fe.gunadarma.ac.id/majalah/wp-admin
http://filkom.gunadarma.ac.id/majalah/wp-admin
http://fti.gunadarma.ac.id/majalah/wp-admin
http://fsastra.gunadarma.ac.id/majalah/wp-admin
http://fpsi.gunadarma.ac.id/majalah/wp-admin
http://ftsp.gunadarma.ac.id/majalah/wp-admin
http://fikom.gunadarma.ac.id/majalah/wp-admin

Untuk masuk ke sistem admin majalah (CMS), Anda harus masuk ke alamat tersebut melalui
perambah web atau web browser. Setelah Anda membuka alamat wp-admin tersebut, maka akan
tampil halaman seperti pada Gambar 2 dengan contoh untuk Majalah Fakultas Ilmu Komunikasi.
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Gambar 2. Tampilan halaman wp-admin
Anda masukkan nama akun beserta password-nya pada kotak yang tersedia. Jangan lupa untuk
mengisi kotak kecil sesuai hasil perhitungan matematis, yang dalam contoh ini 45 yaitu nine x 5.
Sebagai catatan, mekanisme otoritasasi oleh sistem tersebut sering disebut dengan CAPTCHA
(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) untuk memastikan
bahwa yang mengakses adalah orang. Setelah Anda berhasil masuk ke alamat wp-admin tersebut
maka tampilan yang akan muncul adalah halaman papan instrumen atau dashboard ( seperti terlihat
pada Gambar 3. Pada papan instrumen itulah nantinya kita bisa memasukkan tulisan ke majalah
beserta berbagai menu untuk penyuntingan (editing) dan pengelolaan format tulisan.

Gambar 3. Tampilan dashboard majalah online
Catatan, tampilan dashboard akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kewenangan dari akun, yaitu
apakah sebagai Admin, Penulis, atau Kontributor biasa. Anda biasanya memperoleh hak akses
sebagai penulis yang bisa memasukan dan mempublikasikan tulisan di majalah online.
Sebelum kita menulis dan, misalnya Anda baru pertama masuk ke wpa-admin, Anda sebaiknya
mengganti kata sandi (password) yang sebelumnya dibuat oleh pengelola jurnal. Menu penggantian
4

password ada pada sub menu “users” yang ada di kumpulan menu di sebelah kiri seperti terlihat
pada Gambar 3 di atas. Anda juga bisa melengkapi profil Anda sebagai penulis, termasuk foto diri.
Mengenal Editor Teks (Text’ Editor)
Kini Anda siap membuat tulisan Anda di majalah online. Pilihlah menu “posts” yang terletak di
bagian kiri-atas pada halaman dashboard. Setelah Anda meng-klik “Posts” dilanjutkan pilih “Add
New” karena Anda akan membuat tulisan baru. Pada menu “Posts” ini Anda dapat juga mengedit
tulisan sebelumnya, baik yang masih disimpan dalam bentuk draft atau yang sudah tayang. Jika
Anda memilih “All Posts” pada Menu “Posts” maka akan ditampilkan daftar semua tulisan yang
pernah Anda buat sebelumnya. Jika Anda ingin mengedit salah satu diantaranya, Anda tinggal mengklik tulisan tersebut dari daftar tulisan.
Tampilan yang akan muncul, setelah memilih Add New adalah seperti terlihat pada Gambar 4 di
bawah ini. Tampilan tersebut sering disebut dengan Text Editor yaitu tempat menulis, mengedit, dan
memformat tulisan dengan beberapa fitur seperti aplikasi pengolah kata lain, meskipun fiturnya
relatif terbatas.

Gambar 4. Tampilan halaman text editor untuk memasukkan tulisan baru
(gambar ini hanya menampilkan bagian atas dari text editor)
Sebelum memulai menulis, Kita lihat sekilas beberapa fungsi dari menu atau kotak dialog yang
tersedia di halaman dashboard, khususnya untuk proses penulisan standar. Fitur text editor terdiri
dari kotak kecil untuk menuliskan judul, kotak besar untuk menulis, dan beberapa opsi atau menu
untuk format teks (font, paragraf, dll), format tulisan (standard, image, dll), pemilihan kategori
tulisan, dan tombol “publish” untuk menayangkan tulisan sehingga dapat muncul di majalah online.
Tata letak dan keterangan berbagai menu pada text editor tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 di
bawah ini dengan menggunakan Majalah Online Fakultas Ekonomi dengan hak akses akunnya
sebagai penulis.
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Gambar 5. Fungsi menu atau ikon pada Text’s Editor
Menu-menu standar di atas diperlukan minimal untuk penulis yang pertama kali menulis di Majalah
Online. Beberapa fitur lainnya perlu dipelajari lebih lanjut, misalnya, “mode visual” cukup untuk
penulis pemula, sedangkan “mode teks” untuk penulis yang sudah memahami bahasa html.
Mulai Menulis
Mari kita mulai menulis pada teks editor. Tahap pertama, menuliskan judul tulisan dengan pemilihan
frase atau kalimat judul yang menarik namun tetap bisa merangsang pembaca untuk melihat isi
tulisan lebih lanjut. Tahap kedua, mengisi tulisan di text’s body dengan isi tulisan kita yang bisa satu
paragraf atau beberapa paragraf tergantung jenis tulisan, misalnya apakah berita singkat, opini, atau
reportase. Khusus untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang menggunakan metode Project
Based Learning, jenis tulisannya sebaiknya berupa reportase yaitu hasil liputan atau kunjungan
secara langsung ke sasaran orang, lembaga, obyek alam, atau sasaran lainnya sesuai dengan materi
kuliah. Contoh tampilan editor teks yang sudah ada judul dan sebagian isinya dapat dilihat di
Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan editor teks yang sudah diisi judul dan isi tulisan
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Perhatikan dalam gambar di atas. Ada ini tulisan yang tampil di tengah dan huruf tebal, yaitu
“MOHON DIBACA DENGAN SEKSAMA TERLEBIH DAHULU”. Tampilan seperti itu dapat dihasilkan
dengan memblok tulisan tersebut, kemudian menekan ikon huruf besar dan rata-tengah yang ada di
atas text’s body, yaitu baris ini:
Contoh lain, tulisan yang berupa nomor-nomor dan huruf miring juga menggunakan fitur
pengelolaan teks tersebut. Jika Anda ingin melihat tampilan yang dilihat oleh publik setelah Anda
terbitkan, tekan tombol “pratampil” atau “preview”. Tampilan jika sudah terbit dapat dilihat pada
Gambar 7.

Gambar 7. Tampilan tulisan jika sudah terbit dan dibaca oleh umum
Pada tampilan tersebut, di atas judul tulisan tertulis: “Tak Berkategori” karena kita belum memilih
jenis tulisan yang pilihannya (Artikel, Berita, Cerita Sukses, dll) ada pada menunya di bagian bawahkiri editor teks. Kategori tulisan atau sering disebut rubrik dibuat oleh Admin dari Majalah Online.
Menyisipkan Tautan (link) ke Web atau Sumber Online Lainnya.
Salah satu keunggulan tulisan online adalah kita bisa menautkan (membuat link) ke website atau
situs onoine lainnya. Misalnya, Kita ingin menautkan website atau alamat internet dari sumber
referensi, tulisan sebelumnya, atau sumber online lainnya. Ketika publik membaca tulisan kita,
mereka dapat meng-klik pada kata atau kalimat tertentu yang sudah ditandai sehingga mereka dapat
membuka website lain melalui tulisan kita. Cara menyisipkan tautan tersebut dapat dilihat pada
Gambar 8.

Gambar 8. Cara menyisipkan tautan ke website atau sumber online lain
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Setelah menekan tombol “sisipkan” atau “insert” di atas, maka kotak dialog akan muncul seperti
terlihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Kotak dialog untuk menyisipkan tautan ke situs lain
Masukkan atau salin alamat online yang dimaksud, yang dalam contoh ini adalah alamat Majalah
Online Fakultas Ekonomi, yaitu dengan alamat URL: http://fe.gunadarma.ac.id/majalah. Tulis atau
salin alamat URL tersebut ke isian URL. Untuk isian judul, kita bisa mengisi dengan, misal : “Majalah
Online FE”. Anda bisa juga meng-klik pilihan: “Buka Tautan di Jendela/Tab baru” agar pembaca
membuka tautan yang dimaksud pada jendela atau tab baru di browsernya. Tampilan yang dapat
dibaca oleh publik dapat dilihat pada Gambar 9 dengan keterangan tambahan untuk lokasi yang
dapat di-klik oleh pembaca sehingga akan terbuka jendela baru yaitu situs Majalah Online Fakultas
Ekonomi.

Gambar 9. Tampilan tulisan yang menautkan ke situs lain
Menyisipkan Foto
Tulisan reportase akan lebih menarik – meskipun memerlukan media penyimpanan besar – jika
dilengkapi dengan beberapa foto atau video hasil karya sendiri. Foto atau video tersebut dapat
dibuat ketika kita melakukan liputan atau observasi lapangan. Tulisan reportase mengenai profil
orang, reviuw produk, obyek wisata, gedung bersejerah, atau obyek fisik lainnya sebaiknya
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dilengkapi dengan, minimal video. Bahkan, kita sering mendengar kiasan: “Bicaralah dengan bahasa
gambar atau visual”.
Setelah Anda membuat tulisan, Anda bisa menyisipkan gambar pada posisi yang Anda inginkan.
Langkah awal untuk menyisipkan foto atau video ini adalah menempatkan kursor pada posisi di
mana foto atau video tersebut akan disisipkan. Kedua, meng-klik tombol: “Tambahkan Media” atau
“Add Media” yang terletak di bagian bawah judul atau di atas text’s body. Ketiga, mengunggah file
foto atau video yang ada di harddisk kompoter atau di alamat URL. Penjelasan langkah-langkah,
khusus untuk menyisipkan foto, dapat dilihat pada Gambar-Gambar berikut.

Gambar 10.Langkah awal untuk menyisipkan gambar atau video
Setelah Anda meng-klik tombol “Tambahkan Media” atau “Add Media” maka tampilan berikutnya
akan muncul seperti pada Gambar 11.

Gambar 11. Tampilan sisipkan berkas
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Tampilan di atas untuk mengunggah gambar yang filenya ada di komputer. Pilihan “Pustaka Media”
atau “Media Library” digunakan jika filenya sudah tersimpan di Majalah Online. Jika Anda pilih “Pilih
Berkas” maka tampilan berikutnya adalah direktori penyimpanan di komputer kita. Silahkan dipilih
file foto yang akan disisipkan. File tersebut akan muncul di tampilan berikut seperti pada Gambar 12.

Gambar 12. Proses terakhir menyisipan foto atau video
Setelah tombol “sisipkan ke pos” di-klik maka foto terpilih akan masuk ke tulisan pada lokasi kursor
yang dimaksud. Tampilan setelah foto masuk ke text editor dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Foto sudah masuk ke Editor teks
Setelah selesai menyisipkan foto, jangan lupa untuk menyimpan konsep/draft, atau langsung
“Terbitkan” jika Anda mengaggap tulisan sudah siap dan lengkap. Untuk menghemat kapasitas
penyimpanan, Anda sebaiknya tidak mengunggah banyak foto. Pilihlah beberapa foto yang menarik
dan relevan.
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Menyisipkan Video dari Youtube
Dengan pertimbangan kapasitas penyimpanan di Majalah Online, khusus untuk menyisipkan video,
Anda sebaiknya mengunggah filenya di Youtube terlebih dahulu, lalu link di Youtube-nya dimasukkan
ke editor teks di majalah online. Video tersebut sebaiknya hasil rekaman sendiri dan Anda harus
mempunyai Akun di Youtube untuk mengunggahnya. Misalkan kita Akan menyisipkan video yang
sudah terunggah di Youtube pada Gambar 14 di bawah ini.

Gambar 14. Video di Youtube yang akan disisipkan
Proses menyisipkan video dari Youtube menggunakan menu yang sama denga menyisipkan foto
yaitu “Sisipkan Media”. Bedanya, pada Gambar 11 di atas, pilihlah menu: “Sisipkan dari URL”
sehingga akan muncul tampilan seperti pada Gambar 15 di bawah ini.

Gambar 15. Menu menyisipkan video yang diambil dari link di Youtube
Anda tinggal mengisi alamat URL dari video dan youtube dan judul videonya yang akan ditampilkan
di tulisan. Untuk mengcopy tautan di Youtube-nya, perhatikan kembali Gambar 14 yang
menunjukkan video di Youtube. Perhatikan anda tombol:
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yang terletak di bawah video.

Silakan di-klik tombol “share” tersebut sehingga muncul tampilan seperti pada Gambar 16 di bawah
ini.

Gambar 16. Meng-copy tautan video di Youtube
Setelah Anda meng-copy tautan di atas, lalu di-paste pada kotak “sisipkan dari URL” pada Gambar
15. Setelah disisipkan link tersebut maka video sudah masuk ke naskah tulisan seperti disajikan pada
Gambar 17 di bawah ini.

Gambar 17. Video di Youtube sudah disisipkan di tulisan
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