
Instalasi Layanan Bilingual Website Berbasis Wordpress 

1. Cek Versi Wordpress 

Pada dashboard Wordpress versi terdahulu belum terdapat informasi mengenai versi Wordpress yang 

berjalan. Namun pada beberapa versi berikutnya, keterangan mengenai versi Wordpress dapat dilihat 

pada bagian footer dashboard sebagai berikut : 

 

Namun bagi versi wordpress yang belum terdapat keterangan versi pada footer dashboard, keterangan 

versi dapat dilihat melalui hosting file pada path /html/wrp-inc/version.php atau /html/wp-

includes/version.php. Buka file tersebut untuk mengetahui versi Wordpress yang berjalan seperti 

berikut : 

 

Dari file tersebut dapat diketahui bahwa versi wordpress yang berjalan adalah 3.0.4. 

2. Download Plugin 

Setelah mengetahui versi Wordpress yang berjalan, langkah selanjutnya adalah mengunduh plugin 

sesuai dengan versi Wordpress tersebut. Buka halaman http://template.ub.ac.id/bilingual untuk 

memperoleh plugin. Hindari menggunakan plugin dengan versi yang tidak sesuai. 

3. Install Plugin 

Setelah mengunduh plugin sesuai versi Wordpress, ekstrak file tersebut sehingga muncul folder 

‘qtranslate’. Selanjutnya upload folder tersebut pada hosting web dengan path /html/wp-

content/plugins/ atau folder /html/wrp-con/plugins/ sehinggal folder tersebut berada pada folder 

plugins. 

Setelah folder terupload, masuk ke halaman dashboard dan menuju ke menu plugins, dan aktifkan 

plugin qTranslate seperti gambar dibawah ini : 

 

Setelah berhasil mengaktifkan plugin tersebut, masuk ke halaman setting plugin tersebut seperti 

gambar dibawah ini : 

http://template.ub.ac.id/bilingual


 

Catatan : 

Apabila pada halaman setting plugin terdapat peringatan seperti dibawah : 

 

Mohon untuk menghubungi PPTI-UB : 

Gedung Rektorat Lt. 2 Universitas Brawijaya, Malang 

Telp. (0341) 551611 ext. 134 atau (0341) 575878 

Email : helpdesk[at]ub.ac.id 

YM : helpdesk_ppti 

Pada halaman setting plugin bagian bawah akan muncul form dan isilah form tersebut dengan isi 

sebagai berikut : 

 

Setelah library Bahasa Indonesia telah ditambahkan, aktifkan modul Bahasa Indonesia dan non-

aktifkan bahasa lain kecuali Bahasa Inggris seperti berikut : 



 

Sehingga tampilan pada halaman setting atas berubah menjadi seperti ini : 

 

Anda dapat menukar order bahasa prioritas dengan menggunakan arah panah dan memilih bahasa 

default pada web anda sehingga tampilan menjadi seperti berikut : 

 

Kemudian tekan tombol Save Change 

4. Periksa Format Permalink 

Pengaturan permalink ini digunakan untuk mengatur format link dari URL website anda agar lebih 

mudah dalam penggunaannya. Untuk memeriksa format permalink, anda dapat masuk pada opsi 

setting > permalinks sehingga muncul tampilan sebagai berikut : 



 

Apabila format permalink website anda masih pada mode default, ubah format permalink anda pada 

mode Post Name kemudian simpan perubahan tersebut. 

Apabila saat penyimpanan pengaturan tersebut muncul peringatan seperti berikut : 

 

Dan pada bagian bawah halaman terdapat tampilan seperti ini : 

 

Mohon untuk menghubungi PPTI-UB : 

Gedung Rektorat Lt. 2 Universitas Brawijaya, Malang 

Telp. (0341) 551611 ext. 134 atau (0341) 575878 

Email : helpdesk[at]ub.ac.id 

YM : helpdesk_ppti  

1. Kembali ke Setting qTranslate 

Setelah memastikan bahwa format permalink sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah kembali ke 

pengaturan qTranslate. Pada bagian Advance Settings, pastikan pilihan berada pada opsi Pre-Path 

Mode seperti dibawah ini. Setelah itu simpan penyimpanan. 

 

 

 

 



2. Buat / Perbaruhi Postingan Dan Page 

Setelah berhasil melakukan pengaturan plugin qTranslate, buatlah sebuah postingan dan page baru 

atau perbaruhi postingan dan page lama dengan format bilingual. Format bilingual ini menyediakan 

dua area untuk judul dan konten yang dapat diisi secara manual.  

Berikut adalah tampilan area tersebut : 

 

3. Terapkan Template Wordpress UB Extended 

Setelah mengatur postingan dan page, langkah selanjutnya dapat mengunduh Template UB Extended 

yang telah di perbaharui dengan mendukung fitur bilingual. Template UB Extended dapat diunduh 

pada halaman http://template.ub.ac.id/. Setelah mengunduh template tersebut, ekstrak dan upload 

template pada hosting anda pada path /html/wp-content/themes/ atau folder /html/wrp-

con/themes/ dan terapkan template tersebut melalui pengaturan theme dashboard. 

Dengan demikian, fitur bilingual telah berhasil diaktifkan pada website anda. 

http://template.ub.ac.id/

