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Pendahuluan
Jika kita membuat blog secara gratis, baik di blogger atau di 
wordpress kita akan memperoleh nama/domain blog kita seperti ini 
http://blabla.blogspot.com atau http://blabla.wordpress.com. 
Bagi yang punya banyak uang mungkin bisa langsung membayar 
dan bisa memiliki nama domain dot.com. Namun bagi kita yang 
miskin ini pasti malas jika harus merogoh uang jajan kita demi 
mendapatkan domain yang lebih simple yaitu http://blabla.com. 
Tapi jangan khawatir bos, saya punya tips menarik supaya nama 
web/blog kita menjadi lebih pendek, dan juga tidak perlu bayar. 
mau tahu caranya?

Ada beberapa layanan di internet yang yang bisa mempersingkat 
nama domain blog kita. Disini akan saya sebutkan tiga saja , 
karena selain gratis, cara daftarnya juga gampang, dan tidak ada 
iklannya. Berikut ini adalah layanannya:
1. co.cc nama blog kita akan menjadi http://namablog.co.cc
2. co.nr nama blog kita akan menjadi http://namablog.co.nr
3. uni.cc nama blog kita akan menjadi http://namablog.uni.cc

Nha jadi lumayan pendek kan? mau tahu caranya? gampang kok, 
tinggal kunjungi situs tersebut terus daftarkan web/blog kita 
registrasi truz tinggal next…next and finish 
Pengen dijelasin caranya? OK deh
kali ini saya akan menjelaskan satu aja, layanan tersebut yaitu . 
co.cc 
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Buka website ini http://co.cc maka tampilannnya akan seperti ini:

Gambar 1.1

ketik nama blog/web anda pada kotak yang disediakan sesuai 
keinginan anda (tuh yang dilingkarin merah) setelah itu klik Check, 
Jika domain yang anda minta ternyata sudah dimiliki orang lain 
maka anda akan diminta memasukkan kembali nama domain yang 
lain, kalau belum ada yang punya domain yang anda minta tinggal 
klik register now dan ketikan alamat email lalu Sign up !

Gambar 1.2
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Lalu akan muncul tampilan form seperti berikut:: (“semuanya wajib 
di isi !!!”)”pada Account Information anda boleh mengetikan secara asal hi hii…”

Gambar 1.3

Setelah mengisi form klik Sign up dan beri checklist pada kotak 
kecil yang disediakan yang menyatakan anda setuju pada 
persaratan yang diberikan

Gambar 1.4

Next akan muncul tampilan berikut , lalu  klik Set up Domain 

Gambar 1.5
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Selanjutnya muncul tampilan berikut :

Gambar 1.6

Kik Pada menu My Domain , lalu pilih Edit dan pilih Option 2 ,untuk 
setting Domain kita setelah selesai mengedit klik setup domain;

Gambar 1.7
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Keterangan :

Target URL : isi  {alamat blog/web anda yang akan dipersingkat domainnya}             

Title :  isi sesuai judul pada blog anda

Language: memilih bahasa 

Frame : URL Hiding {nama asli blog anda tidak terlihat di addressbar}/

                  Path Forwading {menampilkan nama asli blog anda di addressbar}

Lalu akan muncul tampilan konfirmasi seperti gambar berikut ;Bila 
terjadi  kesalahan  saat  mengedit  atau  ada  yang  tidak  sesuai 
anda bisa mengaturnya kembali dengan mengklik Edit 

Gambar 1.8

Setelah melakukan langkah-langkah diatas Web/blog anda akan 
diperiksa dulu oleh tim dari co.cc. masa tunggunya paling lama 24 
jam tetapi jika selama 2 hari Domain belum bisa digunakan berarti 
registrasi yang anda lakukan gagal/ tidak disetujui , tapi jika sudah 
di approve atau disetujui maka anda dapat langsung memakai 
nama domain anda yang baru. Oh ya, domain yang lama masih 
tetap bisa di akses.
Trus, catatan lagi nih, disini tidak menerima website yang 
mengandung unsur pornografi, spam, dan sesuatu yang ilegal.  

***Selamat Mencoba***
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