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Catatan Teknis

Smartphone yang digunakan pada panduan ini adalah Handphone dengan platform Android
dengan kamera 16 MP.
Media online yang dimaksud adalah Majalah Fakultas di Universitas Gunadarma yang
menggunakan platform wordpress
Sebelum membaca panduan ini, Anda sebaiknya membaca Pendoman Menulis di Majalah
Fakultas Online terlebih dahulu
Pengantar

Kita tidak selalu bisa, atau kurang praktis, membawa komputer desktop atau notebook ketika kita
meliput kejadian atau kegiatan di lapangan. Smartphone mungkin menjadi perangkat elektronik
yang relatif selalu dibawa kemana-mana oleh dosen atau mahasiswa. Spesifikasi smartphone yang
makin tinggi membuat aktivitas kita relatif mudah. Smartphone dapat mengakomodir mobilitas
penulis yang tinggi serta mengeliminir peluang kehilangan momen menarik. Smartphone menjadi
alat ampuh dan praktis untuk segera mendokumentasikan peristiwa yang terjadi begitu cepat, atau
untuk merekam data dan informasi dengan segera atau seketika agar tidak terlupakan nantinya.
Keunggulan smartphone tersebut dapat dimanfaatkan untuk menulis di media daring.
----ooOoo---Membuka Dashboard
Silakan Anda buka perambah internet pada smartphone Anda, misalnya Internet Explorer, Mozilla
Firefox, dll. Selanjutnya ketikkan alamat URL untuk wp-admin sesuai dengan situs Majalah Fakultas
yang sudah memberikan hak kepada Anda sebagai penulis. Alamat wp-admin untuk masing-masing
fakultas dapat dilihat pada tabel di halaman 3 pada Pedoman Menulis di Majalah Fakultas Online.
Dashboard versi mobile pun akan muncul di layar smartphone seperti disajikan pada Gambar 1 di
bawah ini.

Gambar 1. Tampilan akses akun Majalah Fakultas
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Setelah Anda masukkan akun, kata sandi, dan CAPTCHA dengan benar, tampilan dashboard pun
akan muncul di layar seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Tampilan dashboard bagian atas
Jika Anda scroll layar ke bawah pada halaman yang sama, maka Anda akan menemukan fitur untuk
menulis cepat atau “draft cepat” seperti terlihat pada Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3. Tampilan untuk “draft Cepat”
Fitur inilah yang dapat dimanfaatkan untuk menulis cepat ketika ada ide, kejadian yang perlu segera
dicatat informasinya, misalnya nama dan lokasi kejadian, nama orang, atau data penting lainnya.
Jangan lupa untuk membuat judul tulisan, yang pada saat waktu luang, judul tersebut bisa direvisi
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atau disempurnakan lagi. Jika sudah merekam atau mencatat seperlunya, kita segera simpan draft
tersebut dengan menekan tombol “simpan konsep”. Di lain waktu, atau ketika waktu luang, Anda
bisa membuka kembali tulisan tersebut untuk menambahkan informasi lain atau mulai merangkai
kalimat berdasarkan data atau informasi yang sudah dicatat sebelumnya. Untuk melihat daftar
tulisan sebelumnya, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang masih dalam bentuk draft, kita
dapat kembali membuka dashboard. Perhatikan pada pojok kanan atas, ada tanda seperti “tiga
baris”. Tekan tanda tersebut sehingga muncul menu pull-down seperti pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Menu pull-down pada dashboard
Tekanlah “Tulisan” pada menu di atas sehingga akan muncul pilihan berikutnya seperti disajikan
pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Sub menu tulisan
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Pilihlah “Semua Pos” sehingga akan muncul daftar semua tulisan yang pernah Anda buat, baik yang
sudah dipublikasikan maupun masih tersimpan dalam bentuk draft atau konsep. Semua tulisan
tersebut masih dimungkinkan untuk disunting atau ditambahkan kalimat lagi. Pilihlah tulisan yang
baru saja Anda buat melalui fitur “draft cepat” yang telah Anda simpan konsepnya. Tampilan yang
akan muncul adalah menu editor teks yang memungkinkan Anda menambahkan catatan dan narasi,
bahkan bisa menyisipkan foto dengan memanfaatkan kamera pada smartphone secara langsung.
Menulis melalui Menu “Tambah Baru” atau “Add New”
Salah satu kelemahan dari menulis cepat melalui menu “Draft cepat” adalah kita hanya bisa menulis
teks saja, baik judul maupun isi tulisan. Membuat format font (tebal,huruf miring, dll) dan
menyisipkan foto tidak bisa dilakukan melalui “draft cepat”. Untuk melakukan hal tersebut, Anda
harus menyunting kembali tulisan yang dibuat melalui “draft cepat” seperti dijelaskan di atas.
Misalkan Anda sekarang akan membuat tulisan baru melalui menu “Tulisan” dengan tampilan
seperti pada Gambar 5 di atas. Pilihlah “Tambah Baru” atau “Add New” sehingga akan muncul editor
teks seperti terlihat pada Gambar 6 berikut.

Gambar 6. Tampilan editor teks untuk tulisan baru
Anda dapat menuliskan judul dan isi tulisan pada editor teks tersebut. Cara pengelolaan format dan
berbagai pilihan lainnya relatif sama dengan menulis di komputer deskstop atau notebook. Kita
memang relatif terbatas dalam mengetik tulisan melalui smartphone. Namun, ada penulis di media
daring hanya menggunakan handphone saja. HP-nya pun berspesifikasi yang rendah. Penulis
tersebut tetap produktif meskipun tulisannya berupa teks saja tanpa disisipkan foto atau gambar.
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Menyisipkan Foto dari Kamera Smartphone
Kita akan menyisipkan foto pada tulisan baru dengan dengan tampilan editor teks-nya seperti pada
Gambar 7 di bawah ini. Catatan: Kita pun bisa menyisipkan foto pada tulisan sebelumnya, baik yang
sudah terbit maupun baru disimpan dalam draft atau konsep. Cara menyunting atau menambah foto
atau narasi pada tulisa sebelumnya sudah dijelaskan di atas.

Gambar 7. Tampilan tulisan sebelum menyisipkan foto
Pada gambar di atas, kita sudah membuat judul dan sebagian isi tulisan. Kita akan menyisipkan foto
di bagian bawah yang ditandai lokasinya dengan kursor. Setelah kursor berada pada lokasi tempat
foto, silakan ditekan tombol “Tambahkan Media” atau “Add Media” yang ada di atas text’s body
atau tempat kita mengetik isi tulisan. Tampilan yang akan muncul setelah menekan “Tambahkan
Media” dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah.
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Gambar 8. Tampilan setelah menekan “Tambahkan Media”
Tampilan di atas menunjukkan daftar gambar atau foto yang sudah disisipkan sebelumnya, atau
“Pustaka Media”. Kita akan menyisipkan foto baru sehingga harus menekan menu “Unggah Berkas”
yang terletak di pojok kanan atas pada gambar 8 tersebut. Tampilan layar berikutnya disajikan pada
Gambar 9 berikut.

Gambar 9. Tampilan “Unggah Berkas”
Selanjutnya pilih atau tekan “Pilih Berkas” pada Gambar 9 di atas sehingga akan muncul tampilan
berikutnya seperti disasjikan pada Gambar 10 di bawah ini.
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Gambar 10. Tampilan setelah “Pilih Berkas”
Gambar 10 menunjukkan beberapa pilihan menu untuk sumber fotonya, bisa yang sudah tersimpan
di Smartphone Anda, atau yang baru akan diambil fotonya secara langsung melalui kamera pada
smartphone. Kita akan mencoba yang terakhir, yaitu foto langsung dari smartphone, yaitu dengan
memilih atau menekan “Android System”. Tampilan yang muncul selanjutnya dapat dilihat pada
Gambar 11 berikut.

Gambar 11. Tampilan setelah memilih “Android System”
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Setelah menekan “Camera” pada gambar 11 maka kamera pada smartphone Anda secara otomatis
langsung aktif atau menyala seperti terlihat pada Gambar 12 berikut.

Gambar 12. Kamera smartphone otomatis aktif
Silakan arahkan pada obyek atau sasaran yang akan diambil fotonya, seperti biasanya Anda
mengambil foto pada smartphone. Misalnya hasil fotonya terlihat pada Gambar 13 di bawah ini.

Gambar 13. Tampilan setelah pengambilan foto
Silakan tekan “OK” pada layar (Gambar 13) sehingga fotonya akan masuk ke “Pustaka Media” seperti
disajikan pada Gambar 14 berikut.
Project Based Learning – Student Journalism-8

Program Hibah General Education – Universitas Gunadarma

Gambar 14. Tampilan foto di pustaka media
Tambahkan, minimal, keterangan foto seperti terlihat pada pada Gambar 14, yaitu “Kalender
Kampus”. Selanjutnya tekan “Sisipkan ke Pos” sehingga foto tersebut akan masuk ke dalam tulisan
kita seperti terlihat pada Gambar 15 di bawah ini.

Gambar 15. Foto sudah disisipkan di tulisan
Tahap terakhir, jika Anda masih mau melengkapi tulisan Anda di lain waktu, Anda bisa menyimpan
tulisannya dalam bentuk draft dengan menekan “Simpan Konsep”. Jika tulisan sudah lengkap dan
rapi, Anda bisa langsung mempublikasinya dengan menekan “Terbitkan” atau “Publish”. Jika ingin
melihat terlebih dahulu tampilan di Majalah Online sebelum diterbitkan, Anda bisa menekan
“Pratampil” atau “Preview”.
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