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A. PENDAHULUAN
Selamat kepada anda yang telah membaca modui ini, sebagai salah satu
bentuk dan wujud berbagi bagi semua orang, dalam rangka untuk
mempercepat proses penyebaran keahlian dalam bidang teknologi
informasi kepada khalayak luas.
Ada satu pertanyaan yang selalu saya terima ketika saya menulis artikel
dan dipresentasikan dalam suatu kegiatan workshop atau seminar, berapa
kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah domain dan
hosting sebuah blog, jika akan menggunakan nama domain sendiri?
Maka dengan setengah berseloroh, saya jawab kembali, seberapa banyak
uang yang anda miliki?, karena jika ditanya tentang biaya, maka sifatnya
akan sangat relatif, karena bisa saja menjadi besar, jika anda meminta
bantuan pihak ketiga dalam membangun site/ blog anda, kemudian
menyewa domain dan hosting, tapi juga akan menjadi gratis, jika anda
bersedia sedikit meluang waktu yang anda miliki untuk mengikuti tutorial
yang akan kita bahas beberapa saat lagi.
Gratiiiss…!! Adalah kata mukjizat yang senantiasa dinanti banyak orang,
bukan saja di Indonesia yang masih terimbas krisis ekonomi, tetapi juga di
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negara maju, orang akan berjubelan menanti slogan iklan “Sale for
free…!!”.
Untuk menampung orang-orang yang gila gratis ini, sebenarnya di internet
tersedia berbagai layanan dan afiliasi gratis, yang justru memungkinkan
anda untuk mendapatkan imbalan jasa karena menggunakan fasilitas
gratis yang mereka berikan.
Dalam tutorial kali ini, kita akan membangun sebuah blog dengan domain
sendiri, namun tanpa harus mengeluarkan uang satu sen pun…. Lets go..!!

B. MEMILIH LAYANAN FREE HOSTING DAN FREE DOMAIN
Langkah awal yang aka kita lakukan untuk bisa memperolah sebuah
domain gratis adalah dengan mencari layanan free domain yang ada di
Internet, namun pada kesempatan ini, saya tidak akan meminta anda
untuk mencarinya, namun berdasarkan pengalaman yang saya miliki,
anda akan langsung dibimbing untuk mendapatkannya, sekaligus memilih
jasa hosting yang juga gratisan, namun dengan layanan yang tidak kalah
dengan layanan hosting profit.

1. Free Domain with Your Own Domain
Free Domain yang akan kita gunakan saat ini adalah layanan yang
diberikan oleh situs http://www.co.cc/, yang sudah sangat pupuler bagi
pengguna jasa domain gratisan.

Gambar 1. Domain Gratis di http://www.co.cc
Di Co.cc ini anda bisa membuat domain sendiri dengan identitas nama
domain yang anda inginkan, dan bagaimana ketersediaan dari domain
yang anda inginkan dengan segera dapat anda ketahui dengan mudah.
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2. Free Hosting for Your Own Domain
Setelah menentukan domain apa yang akan anda gunakan sebagai
alamat akses yang akan digunakan oleh pengunjung site/blog anda,
maka selanjutnya anda tentukan dimana domain tersebut akan anda
hosting-kan, artinya dimana semua souce code site/blog anda akan
ditempatkan.
Terdapat banyak layanan hosting gratisan yang ada, namun seringkali
ditemukan dengan layanan yang tidak memuaskan, artinya layanan
yang ada hanya sekedarnya, sehingga seringkali pengguna jasa
layanan hosting gratis ini harus “pintar-pintar” dalam memenej
hotingannya.
Terdapat sebuah layanan hosting gratisan yang didukung oleh
teknologi control panel, sehingga mempermudah anda dalam
mengelola site/ blog anda, layanan yang saya maksud terdapat di
http://www.000webhost.com/

Gambar 2. Free Hosting di http://000webhost.com
Beberapa Kelebihan layanan free hosting di sini adalah :
1. Satu account user untuk multi domain.
2. Kapasitas Hardisk Hoting 1, 5 GB Free
3. Transfer Rate bulanan 100 GB/ bulan
4. Gratis 5 sub domain
5. Gratis 5 account email, dll
Pengalaman saya, ketika saya memilih sebuah layanan hosting lokal,
dengan paket Blog 160, saya hanya memperolah kapasitas disk 100
MB, Trasfer rate 1 GB/ bulan, tidak ada sub domain, 5 account email,
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saya membayar layanan sebesar Rp. 160.000,- sehingga kadangkala
sering saya harus menambah biaya bandwidth ketika blog saya
semakin ramai dikunjungi.
Rasanya dengan fasilitas bandwidth yang diberikan hingga
100GB/bulan dan disk space 1,5 GB, anda dapat dengan leluasa
mengembangkan aplikasi site/ blog anda.

C. MENDAFTARKAN DIRI DI LAYANAN FREE HOSTING DAN FREE
DOMAIN
Langkah awal untuk dapat memiliki domain dan hosting gratis, adalah
dengan meregistrasikan data anda ke penyedia jasa layanan domain dan
hosting gratis tersebut.
Sebelum anda mendaftarkan diri, sebaiknya anda pastikan beberapa hal
terlebih dahulu, antara lain :
1. Anda sudah mempunyai koneksi ke Internet dengan kualitas koneksi
yang cukup bagus, minimal rata-rata kecepatan tranfer anda sekitar 5
Kbps, untuk menjamin agar jangan sampai terjadi lost data pada saat
anda mengup-laod source code site anda.
2. Anda memiliki account email yang valid dan masih aktif hingga saat ini,
karena email inilah yang dijadikan sebagai referensi komunikasi oleh
mereka dengan anda. Jika tidak segera anda daftarkan diri untuk
memiliki sebuah account email gratisan di Yahoo atau di Google… up
to you…!!
Selanjutnya, jika semua persyaratan di atas telah anda miliki, maka anda
suda berhak untuk melanjutkan tutorial ini…..!

1. Registrasi Free Domain
Langkah awal yang perlu anda lakukan untuk memperoleh sebuah
domain dengan nama domain anda sendiri, adalah melakukan
registrasi ke penyedia layanan domain gratis. Sebagaimana yang telah
kita bahas sebelumnya, maka yang akan kita gunakan adalah domain
gratis dari http://www.co.cc.
Lakukanlah langkah-langkah berikut ini :
a. Ketikkan alamat http://www.co.cc di address bar web browser anda,
sehingga akan muncul halaman utama, seperti terlihat pada
Gambar 1.
b. Kemudian cek ketersediaan domain yang anda inginkan dengan
mengetikkan nama domain tersebut di textbox yang telah
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disediakan, kemudian klik tombol Check Availability, misalnya kita
akan mengecek ketersediaan domain www.muhammadadri.co.cc.

Gambar 3. Cek ketersediaan domain
c. Jika domain tersebut tersedia, maka akan ditampilkan informasi
ketersediaannya seperti terlihat pada Gambar 4.

d. Selanjutnya untuk melakukan registrasi klik tombol Continue to
Registration
e. Kemudian akan muncul halaman registrasi sekaligus berfungsi
untuk halaman sign-in, masukkan alamat email dan password yang
telah anda miliki, kemudian masukkan kode acak verifikasi ke
dalam textbox yang telah tersedia, seperti terlihat pada Gambar 5.
f. Kemudian klik tombo Sign In untuk melanjutkan proses.
g. Kemudian, jika data yang anda masukkan valid dan benar, maka
akan muncul halaman informasi tentang keberhasilan anda dalam
mendaftarkan nama domain baru di co.cc.
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Gambar 5. Halaman Sign In registrasi

Gambar 6. Proses registrasi berhasil dilakukan
h. Langkah selanjutnya yang anda lakukan adalah mensetting domain
tersebut dengan hostingnya, sehingga domain tersebut akan dapat
digunakan sebagai identitas DNS website/ blog anda.
i. Proses konfiguasi ini harus anda lakukan segera dalam waktu 48
jam, agar hak domain anda tidak di hapus.
j. OK, sekarang kita anggap selesai dulu proses registrasi domainnya,
mari kita lanjutkan dengan berburu space untuk menempatkan
dokumen site/ blog melalui layanan hosting gratis. Tapi jangan anda
tutup dulu jendela web browsernya, karena beberapa saat lagi kita
akan kembali lagi ke halaman ini, untuk melakukan setup domain
dan hosting nantinya.
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2. Registrasi Free Hosting
Langkah berikutnya adalah memperoleh lokasi yang tepat bagi
dokumen web/ blog yang akan anda kembangkan sebagai personal
site/ blog.
Seperti yang telah kita bahas pada bagian memilih layanan free domain
dan free hosting, maka untuk hosting gratis kita akan pilih layanan free
hosting dari 000webhost.com.
Untuk memperolah layanan free hosting tersebut, tentunya anda perlu
melakukan registrasi ke server layanan free hosting, dengan langkah
sebagai berikut :
1. Ketikkan alamat http://www.000webhost.com pada address bar web
browser anda, sehingga tampil halaman utama seperti terlihat pada
Gambar 2.
2. Pada halaman utama, klik tombol Sign Up untuk memulai proses
registrasi.
3. Isi lengkap semua data yang diminta pada form isian registrasi
hosting, seperti terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Halaman form registrasi hosting
4. Setelah semua data di isi dengan lengkap dan benar, maka
selanjutnya klik tombol Create My Account untuk melanjutkan
proses.
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5. Kemudian akan tampil halaman informasi tentang proses registrasi
yang telah dilakukan

6.

7.
8.

9.

Gambar 8. Status domain dan hosting
Silahkan klik domain anda yang telah terdaftar dalam daftar site
yang terdapat di 000webhost.com, dengan status masih Building
untuk melihat halaman konfigurasi yang nanti dibutuhkan untuk
melink-kan domain dengan hostingnya.
Maka akan diperoleh informasi lengkap hosting seperti terlihat pada
Gambar 9.
Sebaiknya anda simpan halaman informasi ini sebagai Bookmark
Site, karena halaman ini untuk mempermudah anda dalam
melakukan konfigurasi selanjutnya.
Beberapa hal yang perlu anda lakukan setelah proses registrasi
selesai anda lakukan, antara lain :
a. Catatlah nama server anda yang telah dikonfigurasi oleh webhost
untuk hosting anda pada : ns01.000webhost.com dan
ns02.000webhost.com. Nama server ini nanti akan digunakan
pada saat melakukan set up nama server di domain.
b. Catatlah nama account ftp anda, karena account ini akan
berguna pada saat anda akan mengupload dokumen site dengan
menggunakan ftp client seperti Filezilla, karena tentunya anda
tidak ingin mengupload dokumen secara manual dengan cPanel
File Management dengan satu persatu file, oleh sebab itu sebab
itu catatlah segera….!, seperti contoh pada Gambar 9, kita
peroleh :
• FTP host name : muhammadadri.co.cc
• FTP username : xxxxxx (nama yang anda peroleh)
• FTP Password : Password saat anda daftar
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Gambar 9. Halaman informasi domain anda
c. Untuk mengetahui status dari proses hosting anda, yang semula
dalam status building, menjadi aktif, silahkan anda klik tab menu
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List Account, sehingga akan muncul halaman informasi account
anda di 000webhost.com, seperti terlihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Status active domain anda di 000webhost.com
d. Sampai di sini selesai sudah proses registrasi hosting anda

D. SETUP DOMAIN DAN HOSTING GRATIS
Setelah berhasil memperoleh sebuah domain gratis dan sebuah web
hosting yang juga gratis, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah
melakukan setup terhadap domain dan hosting tersebut, agar halaman
website/ blog yang dibangun dapat diakses berdasarkan domain oleh
pengunjung nantinya.
Untuk melakukan konfiagurasi, dapat diikuti langkah-langkah berikut ini :
1. Kembali ke halaman hosting, seperti diperlihatkan pada Gambar 6,
kemudian klik tombol Setup, untuk menampilkan halaman manage
domain.

Gambar 11. Halaman Manage Domain
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2. Pada halaman manage domain muhammadadri.co.cc atau domain anda
sendiri, klik tombol setup,
3. Pilih Manage DNS, kemudian masukkan nama server 1 dan 2 yang
telah diberikan oleh 000webhost.com sebelumnya, seperti terlihat pada
Gambar 12.

Gambar 12. Melakukan Manage DNS
4. Akhiri dengan mengklik tombol Set Up. Kemudian akan muncul
halaman konfirmasi anda telah berhasil melakukan konfigurasi.

Gambar 13. Informasi perubahan konfigurasi domain
5. Dengan demikian setup domain telah selesai dilakukan.

E. UJI COBA KONFIGURASI DOMAIN
Pada dasarnya oleh pengunjung site/ blog yang perlu mereka ketahui
hanyalah alamat dari domain, tanpa harus peduli dengan aturan nama
server yang digunakan, berapa alamat IP Address yang digunakan.
Demikian juga halnya dengan anda, harus anda yakini bahwa domain
yang barusan telah anda konfigurasi telah berjalan dengan baik atau tidak,
karena jangan sampai pengunjung domain anda justru kecewa setelah
mengunjungi alamat site/ blog anda ternyata belum aktif atau belum
dikonfigurasi dengan baik.
Untuk melakukan ujicoba nama domain yang telah anda setup di
www.co.cc tadi cukup anda buka alamat tersebut dengan menggunakan
web browser, sehingga muncul informasi halaman default yang telah
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disiapkan oleh penyedia layana hosting, seperti terlihat pada Gambar 14
berikut ini :

Gambar 14. Domain dan hosting anda jalan dengan baik
Selanjutnya anda tinggal mengisi konten site/ blog anda dengan CMS,
Blog Engine, Joomla atau yang anda desain sendiri. Dalam tutorial
berikutnya anda akan berkenalan dengan Blog Engine WordPress yang
akan kita jadikan sebagai basis site/ blog di domain yang telah didaftarkan
tadi.
Selamat Berkarya dan bertemu kembali di tutorial selanjutnya.
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