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PLUGIN WORDPRESS 

MULTIBAHASA 

Selain Mendapatkan lebih banyak traffic salah satu keuntungan membuat Website 

Multibahasa adalah menjangkau lebih banyak Audiens. Berikut adalah cara untuk 

membuat multi language WordPress dengan menggunakan plugin. 

1. Polylang 

Polylang merupakan salah satu plugin multibahasa yang paling popular dan banyak 

di gunakan serta memiliki rating dengan nilai bagus. Elemen-elemen yang terdapat 

pada wordpress seperti post, sticky post, widget, dan RSS feeds dapat diterjemahkan 

dengan plugin. Selain itu Polylang akan secara otomatis membuat salinan (copy) dari 

meta konten sehingga kita tidak perlu memasukan meta satu per satu ke terjemahan 

konten yang dibuat. 

 

Untuk fitur gratis, kita perlu mengalihbahasakan elemen website secara mandiri. 

Sedangkan, untuk mendapatkan hasil terjemah profesional atau otomatis, kita perlu 

menginstall add-on tambahan, yaitu Lingotek Translation. 

 

Untuk kelebihan plugin ini yaitu adanya dokumentasi dan FAQ lengkap jika kita 

membutuhkan informasi mengenai penggunaan plugin serta terdapat komunitas 

support jika kita membutuhkan bantuan ketika menemui kendala saat menggunakan 

plugin. Kekurangannya yaitu jika menggunakan versi gratis, kita perlu melakukan 

translasi secara mandiri. Sedangkan untuk mengoptimasi permalink atau slug konten 

translasi secara otomatis kita harus menggunakan versi premium. 

Untuk cara install : https://polylang.wordpress.com/documentation/setting-up-a-

wordpress-multilingual-site-with-polylang/ 
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2. Transposh 

Transposh mampu melakukan translasi ke 117 bahasa. Termasuk di dalamnya 

adalah Bahasa Indonesia dan Basa Jawa. Transposh cocok digunakan untuk kita 

yang membutuhkan translasi ke banyak bahasa dalam waktu singkat. Jika ada bagian 

yang kurang sesuai, kita dapat menyuntingnya ke hasil alih bahasa yang lebih tepat. 

 

Jika menginginkan hasil alih bahasa yang profesional, terdapat One Hour Translation 

yang terintegrasi ke dalam plugin. Dengan adanya jasa translasi profesional ini, Anda 

tak perlu direpotkan dengan memeriksa hasil translasi satu per satu. 

 

Kelebihan dari Transposh diantaranya bisa dapatkan hasil translasi dengan cepat dan 

mudah, terintegrasi dengan jasa alih bahasa professional, hasil translasi bisa 

ditemukan di Google dan mesin pencari lainnya, memiliki alternate hreflang yang 

direkomendasikan oleh Google. 

 

Untuk cara install : http://transposh.org/id/tutorial/  
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3. Weglot 

Weglot Translate memiliki lebih dari 60 pilihan bahasa. Plugin ini dapat membantu kita 

untuk melakukan translasi secara otomatis dengan beberapa bahasa hanya dalam 

hitungan menit saja. Weglot memiliki versi gratis untuk digunakan tapi juga memiliki 

versi berbayar (premium). Dengan menggunakan plugin Weglot Premium kita akan 

mendapatkan alat yang dapat menerjemahkan secara profesional dengan hasil 

terjemahan yang berkualitas. Selain itu Weglot Translate ramah untuk SEO (SEO-

friendly), setiap versi terjemahan dari situs kita akan diindeks oleh mesin pencari 

Google. 

 

Kelebihan dari Weglot diantaranya yaiutu kita dapat membuat website multibahasa 

dengan kualitas baik serta waktu yang cepat, SEO-friendly, Weglot memiliki 

dashboard yang memudahkan untuk penyuntingan teks, media, dan meta. 

Kekurangannya yaitu fitur hanya tersedia ketika kita menggunakan versi Premium. 

 

Untuk cara install : https://weglot.com/documentation/setup-guides/wordpress/ 

 

4. WPML 

WPML merupakan plugin multilanguage WordPress yang berbayar. WPML 

memungkinkan kita untuk mengatur posting multibahasa dalam satu posting per 

bahasa. WPML hadir dengan lebih dari 40 bahasa selain itu kita dapat menambahkan 

varian bahasa sendiri menggunakan editor bahasa WPML. Kita juga dapat mengatur 

isi konten bahasa yang berbeda dalam domain yang sama di bawah direktori bahasa 

yang berbeda, di sub-domain atau di domain yang berbeda. 

 

Untuk cara install : https://wpml.org/faq/install-wpml/ 


