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Untuk instalasi drupal di hosting sangatlah mudah, yang perlu dipersiapkan adalah kita harus 

mempunyai space di hosting. 

Untuk memiliki space di hosting kita bisa menyewa disuatu perusahaan yang menyediakan 

layanan sewa hosting ini, tentu saja kita harus mengeluarkan biaya. Selain hosting kita juga 

harus membeli domain. Baik domain internasional yg berformat .com atau domain Indonesia 

yang berformat .id. 

Tapi bagaimanakah jika kita belum bermaksud untuk menyewa dan hanya untuk belajar? Jangan 

kuatir, Anda bisa menggunakan hosting yang gratis. Sebagai contoh di idhostinger 

 

Di idhostinger Anda akan mendapatkan Space 2GB, Bandwidth 100GB, hosting mendukung 

PHP dan MySQL, serta fasilitas aplikasi instalasi CMS/Site Builder dan yang menarik lagi 

adalah Tanpa iklan atau banner . oh ya, Anda juga akan mendapatkan subdomain 

namakamu.16mb.com 

 

Untuk mendaftar hosting gratis ini, silahkan klik di idhostinger.com 
 

 

Berikut langkah-langkahnya: 

Langkah 1. 

Setelah terbuka halaman web idhostinger, klik tombol daftar sekarang, perhatikan gambar dibawah ini. 

 

Lisensi Dokumen: 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Langkah 2: 

Berikutnya, isi form pendaftaran seperti dibawah ini. Jangan lupa masukkan alamat email Anda yang valid. 

Karena informasi account anda akan dikirim ke email tersebut. 

 

Selah lengkap dan anda sudah klik Buat Akun, maka akan tampil halaman informasi seperti berikut. 
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Langkah 3: 

Bukalah email anda, dan Anda akan memperoleh kiriman email dari admin-nya idhostinger 

 

Langkah 4: 

Klik link confirmasi yang dikirim ke email anda (lihat gambar berikut) 
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Langkah 5: 

Setelah anda, klik link confirmasi, maka anda diminta membuat sebuah account web. Sebagai contoh saya 

membuat subdomain dengan nama: lebar.16mb.com. Jika semua data yg anda buat sudah benar dan Anda 

sudah melakukan klik tombol Buat, maka hosting dan subdomain anda sudah siap anda gunakan. Lihat 

gambar berikut ini. 
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Langkah 7: 

Seperti judul yang saya buat diatas (Instalasi drupal di hosting), maka langkah berikut ini adalah untuk 

meng-instal drupal. 

Seperti gambar berikut, klik tombol Beralih. 
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Langkah 8: 

Maka akan terbukalah halaman Control panel hosting kita (versi idhostinger) 

 

Langkah 9: 

Pada halaman tersebut carilah icon atau link Penginstal Otomatis, maksudnya adalah kita akan membuka 

halaman instalasi semua CMS yang disediakan hosting tersebut. lihat gambar berikut 
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Langkah 10: 

Setelah terbuka, carilah CMS drupal, lihat gambar berikut 

Kemudian klik Install Drupal 7.10 

 

Langkah 11: 
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Isikan username dan password administrator website anda. 

Untuk yang Instal ke biarkan tetap kosong, ini bertujual drupal di install di root domain kita. 

 

Langkah 12: 

Berikut adalah tampilan detail informasi account website drupal kita. Sampai di langkah ini proses 

instalasai sudah selesai. 

 

Langkah 13: 
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Untuk melihat hasil instalasi website drupal kita, buka tab di browser kita kemudian tuliskan alamat 

website kita, sebagai contoh domain yang saya buat adalah http://lebar.16mb.com, dan hasil instalasi 

seperti gambar berikut: 

 

Semoga tutorial ini bermanfaat, untuk berikutnya saya akan membahas mengenai posting content di 

website drupal 7. 
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