
LOGIN CPANEL (Kelola Core Engine Web) 

 hargabatamerah.com/cpanel 
Username : hargab1 

Password : abcde12345 

 

LOGIN FTP (Upload & Kelola File Core Engine Web) 

 hargabatamerah.com  

 Username : hargab1 

 Password : abcde12345 

 Port : kosongi 
 

LOGIN WEBMAIL  

 hargabatamerah.com/webmail 
Username/ Email : info@ hargabatamerah.com (harus lengkap, tidak boleh info 

saja atau @ hargabatamerah saja 

Password : abcde12345 

 

 

 

 



LOGIN EDIT WEBSITE 

 Url : www.hargabatamerah.com/login 

Username :  Harga Murah Batu Bata Merah Genteng Loster Berkuaitas  (Harus 

sama besar kecil dan spasi nya, bisa langsung dicopy dari sini) 

Password : abcde12345 (jangan centang pilihan REMEMBER ME jika menggunakan 

komputer public karena akan otomatis menyimpan password dan pihak lain bisa 

login) 

EDITING 

Menambah News/ Tips Informasi – Post 

Untuk menambah/ mengedit/ menghapus halaman, sekaligus foto, bisa dilakukan dengan 

masuk pada menu POST yang terdapat bebrapa pilihan di dalamnya. 

 

1. Post : Semua tips/ berita/news yang sudah pernah ditulis, kelika di mouse over pada 

judulnya terdapat pilihan : 

 1A. Edit : mengedit konten di dalam berita tsb 

 1B. Quick Edit : Hanya menampilkan judul, untuk mengganti judul, atau mengganti 

ketegori 

 1C. Trash : menghapus postingan yang telah usai, mungkin kadaluarsa, atau untuk 

menghemat space hosting 

sehingga postingan lama sebaiknya dihapus 

 1D. View : menampilkan postingan dari dalam login 

2. Add new: Fitur menambahkan halaman baru 

Sedangkan untuk menghapus konten kata di dalam halaman yang sudah ada,tinggal diedit/ 

dihapus dan diganti bagian yang diinginkan.



Menambah Halaman dan Foto Produk – Page 

Untuk menambah/ mengedit/ menghapus halaman, sekaligus foto, bisa dilakukan dengan 

masuk pada menu PAGE 

yang terdapat bebrapa pilihan di dalamnya 

 

 

1. Page : Semua halaman yang sudah pernah ditulis, kelika di mouse over pada judulnya 

terdapat pilihan : 

 1A. Edit : mengedit konten di dalam berita tsb 

 1B. Quick Edit : Hanya menampilkan judul, untuk mengganti judul, atau mengganti 

ketegori 

 1C. Trash : menghapus postingan yang telah usai, mungkin kadaluarsa, atau untuk 

menghemat space hosting 

sehingga postingan lama sebaiknya dihapus 

 1D. View : menampilkan postingan dari dalam login 

2. Add new: Fitur menambahkan halaman baru 

Sedangkan untuk menghapus konten kata di dalam halaman yang sudah ada,tinggal diedit/ 

dihapus dan diganti bagian yang diinginkan. 

1&2 

1a, 1b, 1c, 1d 



MENGEDIT KATA & GAMBAR DI DALAM 

HALAMAN 

 Pilih halaman yang akan diedit gambarnya 
 Klik Edit (contoh : halaman BATA EXPOSE) 

 

Untuk editing kata dibawah gambar tinggal diganti, ditulis, atau dihapus 

sesuai kebutuhan. Semua tools sudah lengkap termasuk Bold, Italic, atur 

ukuran huruf, atur alignment posisi tulisan (semudah menggunakan 

Ms.Word). Jika diperlukan bisa menggunakan fitur INSERT 

SHORTCODE dan BACK END EDITOR. Jangan lupa klike UPDATE 

setiap selesai mengedit. 

Edit JUDUL 

Mode Visual 

Klik gambar, 

Pilih X untuk 

menghapus, 

Pilih pensil 

untuk mengedit Bagian ini 

dibiarkan 

Klik update jika 

edit sudah selesai 



MENAMBAHKAN HALAMAN BARU 

Masuk Page, Add New 

 

 

Memberi  JUDUL 

Space untuk menuliskan konten 

halaman. Pastikan Mode Visual. 

Klik Add Media untuk 

menambahkan gambar 
Pilih default template 

utk menggunakan 

sidebar. 

Fullwidh utk tanpa 

sidebar 

KLIK PUBLISH 



MENAMBAHKAN MENU 

Halaman BARU tidak otomatis muncul front web, haru disetting terlebih dahulu agar 

bisa muncul, sesuai dengan kategori menu yang Anda 

Klik Appearance > Menu 

 

Langkah pertama, pilih menu yang akan diedit (Select a menu to edit), yaitu apakah bagian 

PRODUK atau SEMUA. 

 Menu Produk di select jika HALAMAN BARU ingin ditampilkan pada menu 

bagian sidebar web, isi nya berupa produk  

 Menu Top di select jika HALAMAN BARU ingin ditampilkan pada menu bagian 

ATAS web, isi nya berupa keseluruhan halaman  



1. Setelah memilih menu yang akan diedit ditambahkan 

2. Perhatikan menu pada bagian kanan. Klik View All sehingga akan muncul Menu 

baru, klik ADD NEW.  

3. Ketika klik add new, menu di posisi kiri akan bertambah di posisi kanan 

 

 

1.Pilih Menu 

2.Klik View All. 

Centang halaman yg 

akan ditambahkan, 

Klik Add to menu 

3. Jika halaman baru 

sudah bertambah di 

bagian kanan ini, Klik 

Save Menu 



MENAMBAHKAN TESTIMONI 

Testimoni bisa di tambahkan dari front web di halaman TESTIMONI, form tinggal diisi. 

Testimoni baru tidak otomatis tampil, tetapi perlu disetujui admin untuk tampil. Untuk 

menampilkan testimoni baru atau menambahkan sendiri dari dalam web, setelah login 

silahkan masuk menu TESTIMONIAL 

 All testimonials : mengedit testimoni yang ada atau menghapus testimoni baru 

dan lama yang tidak dikehendaki 

 Add testimonial : menambahkan testimoni baru secara manual. Jika 

ditambahkan dari dalam, maka testimoni baru otomatis tampil. Bagian 

testimoni yanng harus diisi adalah : Judul (Nama Pelanggan), Feature Image 

(Foto Pelanggan), Subtittle (Lokasi Pelanggan), Tittle for Short Testimoni 

(Ringkasan isi Pelanggan), Short Testimoni (Ringkasan isi Pelanggan) 

 Jangan lupa klik publish untuk testimoni baru. Atau update untuk testimoni 

lama yang diupdate 
 

 



MENGEDIT PASSWORD 

 Masuk menu User -> Your Profile 

 
 

 

 

 

 

 

Beberapa tools tidak kami tampilkan, demi menjaga database yg sudah ada. Editing php/ html 

tidak kami tampilkan dan sarankan, kecuali EDITO MEMILIKI PENGETAHUAN MEMADAI dan 

DEMI RAPI NYA DATA YANG SUDAH ADA. HAPPY EDITING! 

 


