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Selamat Sore , hmm siapasih yang gak tau sama yang namanya Jejaring
Sosial ? Terkenal banget pasti tuh , apalagi Jejaring social kita pakai dalam
kehidupan sehari-hari ya? Seperti apasih jejaring sosial itu, ya seperti
Facebook , Twitter , Friendster , dan yang lagi terkenal banget dan Trend
banget itu ya ...

Selamat Sore , hmm siapasih yang gak tau sama yang namanya Jejaring Sosial ?
Terkenal banget pasti tuh , apalagi Jejaring social kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya?
Seperti apasih jejaring sosial itu, ya seperti Facebook , Twitter , Friendster , dan yang lagi terkenal
banget dan Trend banget itu ya Instagram.
Nah kali ini aku sebagai Mahasiswa semester 1 di Kampus Pelita Bangsa mau ngajarin hal penting
nih , masa iya sih kita mau jadi User terus, iya engga mungkin kan
Jadi niat aku disini mau ngajarin ke kalian caranya buat Jejaring Sosial sendiri dengan menggunakan
Humhub Open Source
Gini sebelumnya kalian udah tau kan Jejaring Sosial? Kalau belum nih aku jelasin.
Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya
adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik
seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll.
Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul
adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut.
Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah
menunjukkan bahwa jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai
dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan
masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai
tujuannya.
Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang
relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal

sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang
mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya.
Nah udah ngerti kan? Sekarang mari kita mulai belajar, belajar apa?

Sebelum kita memulai ke pembuatan jejaring social humhub ada kalanya kita mempersiapkan
peralatannya dulu, berikut peralatan yang wajib di pasang.
1. Localhost / Cpanel [Cpanel lebih Disarankan]
2. Humhub Open Source [Download Disini]
3. Koneksi Internet [Jika Pakai Cpanel]
Oke itu dia alat yang wajib ada , selanjutnya kita masuk ke tahap pertama yaitu
1. Upload Open Source Humhub yang sudah kalian download tadi di cpanel

1. Kemudian Extract file tersebut : Klik kanan – Extract

1. Kemudian buka Domain kalian , maka akan muncul seperti ini, dan klik Next

1. Nah disini kenapa saya sarankan menggunakan Cpanel karena terkadang Localhost seperti
Xampp atau Appserver tidak support akan PHP-INTL, bisa dilihat digambar ada tanda strip
merah disana

1. Kalau di Cpanel masalah ini dapat diatasi dengan cara pergi ke Home Cpanel , Pilih Select Php
Version

1. Kemudian Ceklis INTL dan Save

1. Selanjutnya buka kembali domain anda dan , Tara sudah bisa silahkan klik Next

1. Selanjutnya isi Database sesuai Database yang anda miliki , sample dibawah

Note : biarkan Hostname tetap Localhost

1. Next Selanjutnya maka akan muncul tampilan seperti ini dan beri nama social media anda

1. Selanjutnya akan muncul Configuration , silahkan pilih Skip

1. Kemudian Next dan isikan data diri sebagai Admin Sosial media , Lalu klik Create

1. Tara sekarang anda sudah selesai , mari coba fiture humhubnya ya

1. Nah tinggal Login tuh , sampai sini jelas ?

Nah kalau sudah jelas silahkan dicoba sendiri ya , jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom
komentar atau bisa kalian tanyakan via Contact Person

Name : Muhammad Fiqih
Wa

: 08995739201

Email : muhfiqih6@gmail.com or muhammadfiqih@mhs.pelitabangsa.ac.id

Terima Kasih telah membaca dari awal sampai habis , semangat terus belajar jangan pernah bosan.

“Never Stop Learning & Researching” & Salam Open Source !!!

Tentang Penulis
Muhammad Fiqih
Mahasiswa Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa |
Website Developer | Ceo & Founder Sekampus | Koordinator PHP
Indonesia

