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MMeemmbbuuaatt  WWeebbssiittee  UUnnttuukk  UUssaahhaa  AAnnddaa   
 
Juhaeri 
info@juhaerisusanto.com 
http://juhaerisusanto.com 
 

 
 
 

Website adalah media yang paling efektif untuk pemasaran produk pada saat ini. 
Beberapa tahun yang lalu untuk mencari produk atau informasi kita mencarinya 
disebuah buku database produk, koran, majalah, dan media cetak lainnya. Seiring 
dengan perkembangan teknologi untuk pencarian informasi tersebut semakin 
berkembang, sekarang ini kita sering menggunakan mesin pencarian di internet seperti: 
google, yahoo, dll, sebagai media pencarian informasi yang efektif. Karena selain 
mudah digunakan juga sangat informatif.  

Salah satu agar produk kita bisa masuk dalam mesin pencarian adalah dengan memiliki 
toko online atau memiliki sebuat website, sehingga dapat dengan mudah menampilkan 
produk-produk atau memperkenalkannya.  

Skarang pertanyaannya.... Bagaimana membangun sebuah website untuk usaha 
Anda? 

Nah... kalau yang itu jawabannya ada disini. 

Apa saja yang dibutuhkan dalam membuat website ? 
Sebenarnya simple saja yang dibutuhkan dalam membuat website. Awalnya dulu pas 
mulai belajar website saya juga mengira bahwa harus memiliki uang banyak atau 
peralatan yang banyak, nyatanya? Hanya beberapa perangkat dan kebutuhan yang harus 
disediakan. 

 
 

 
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 izin 
terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Lalu apa saja yang diperlukan ? 
• Komputer/laptop 
• Koneksi internet 
• Domain (nama website) 
• Hosting (tempat penyimpanan data online) 
• Produk jualannnya. 

 
Saya pikir dengan sedikit saja keperluan Pembuatan Website seperti yang sudah saya 
sampaikan maka proyek pembuatan website sebagai sarana memasarkan barang dan 
jasa milik anda, sudah bisa dilaksanakan. Awalnya dengan memiliki komputer/laptop, 
ada koneksi internet, kemudian daftarkan nama domain yang diinginkan berikut hosting 
sebagai tempat penyimpanan data. Sangat mudah, tinggal kita tentukan barang dan jasa 
yang ingin dipasarkan onlinenya, bisa produk sendiri, teman, saudara, orang tua, dll. 
Untuk detail penjelasan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat website bisa dibaca 
pada artikel saya sebelumnya yang berjudul: “Yang Dibutuhkan Dalam Membuat 
Website”  
 
Belajar Membuat website ada 3 bagian utama yang perlu Anda pahami yaitu: 
1. Domain 
2. Hosting 
3. Software Website 
 
Untuk memilih nama domain Anda bisa menggunakan website yang menyediakan jasa 
registrasi nama domain atau dengan menggunakan software domain tools untuk 
membantu memilih nama domain untuk website Anda. Bila Anda mengunakan website 
yang menyediakan jasa registrasi nama domain, contohnya penulis sering 
menggunakan: masterweb.net, Anda tinggal masukkan nama domain yang Anda sukai 
untuk mengecek apakah masih tersedia atau tidak. 
 
Usahakan untuk memilih nama domain dengan extension .com karena lebih umum dan 
lebih banyak dikenal orang. Registrasi domain ini akan dilakukan pertahun, setahun 
sekali Anda harus membayar biaya registrasi domain tersebut bila Anda ingin tetap 
memiliki dan menggunakannya. 
 
Dan bila Anda tidak melakukan perpanjangan registrasi untuk tahun berikutnya, maka 
setelah domain Anda expired, domain tersebut akan terbuka kembali untuk umum 
sehingga orang lain bisa mendaftarkan dan menggunakannya. 
 
Langkah selanjutnya adalah membeli hosting. Hosting adalah tempat Anda 
meletakkan file-file website Anda di sebuah server yang terhubung dengan jaringan 
internet. Jadi agar website Anda bisa ditampilkan, maka file-file website perlu Anda 
simpan di sebuah server hosting. Anda perlu membeli paket hosting. 
 
Bila Anda belum tahu software website yang akan Anda gunakan, Anda bisa 
googling di internet, untuk melihat website-website lain yang sudah ada, dan lihat 
contoh website yang Anda rasa cocok sebagai website yang Anda inginkan. 
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Anda dapat mengecek pada website yang sudah ada tersebut, websitenya menggunakan 
software apa? Bila website tersebut menggunakan software website open source seperti 
blog wordpress, joomla, phpbb, dan lainlainnya, tentunya Anda bisa membuat website 
yang sama. Tetapi harap di ingat yang Anda contoh adalah jenis websitenya, bukan 
mencopy tampilan, dan isi (content) websitenya, hal tersebut tidak diperbolehkan. 
 
Pembuatan 
1. Cara Instal WordPress di Hosting cPanel (Softaculous) 

 
Sebelum mulai menjalankan website/blog, sudah pasti Anda harus melakukan instalasi 
terlebih dahulu. Jika Anda ingin menggunakan WordPress sebagai softwarenya, maka di 
halaman ini Anda menemukan tutorial melakukan instalasi WordPress di hosting Anda 
(cPanel). 
 
Terdapat beberapa software yang bisa digunakan untuk meng-instal WordPress di 
hosting, bahkan untuk menginstal jenis-jenis CMS yang lain. Anda cukup memilih salah 
satu yang menurut Anda nyaman untuk digunakan. 
 
 

 
 
Di atas adalah beberapa software yang biasanya terdapat pada hosting. Yang paling 
sering digunakan adalah Softaculous dan Fantastico. 
 
Pada tulisan kali ini, saya akan menuliskan tutorial instalasi WordPress menggunakan 
Softaculous. Untuk instalasi menggunakan software lain akan dituliskan secara terpisah 
di artikel lain. 
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Instal WordPress Menggunakan Softaculous 
 

Untuk melakukan instalasi WordPress menggunakan software Softaculous, berikut 
adalah langkah-langkahnya: 

1. Masuk ke akun cPanel hoting Anda. Ketik cpanel.domainanda.com atau 
domainanda.com/cpanel pada browser Anda, kemudian masukkan user dan 
password. Setelah itu Anda akan dibawa ke panel Home cPanel.  

2. Pada bagian Software (seperti gambar di atas), pilih Softaculous. 

 

Setelah itu Anda akan masuk ke panel Softaculous. Di 
dashboard bagian kiri, akan terdapat sangat banyak 

pilihan software yang bisa Anda instal. Untuk 
menginstal WordPress, pilih kategori Blog dan 

kemudian pilih WordPress. 

Setelah masuk ke dashboard WordPress, pilih Install pada tab 
bagian atas. 

Sekarang adalah tahap inti, yaitu proses instalasi. Pada bagian 
ini, Anda akan mengatur setting dasar website/blog WordPress 
Anda. 

Berikut adalah keterangan-keterangan berdasarkan nomor yang 
terdapat pada gambar di bawah: 

1. Choose Protocol – Pilih jenis protocol alamat website/blog Anda, apakah ingin 
menggunakan alamat dengan www atau tanpa www.  Terdapat http://; 
http://www.; https://; dan http://www. 

2. Choose Domain – Pilih di domain mana Anda ingin menginstal website/blog 
Anda. 

3. In Directory – Ini adalah direktori tempat Anda meletakkan blog Anda. 
Misalnya Anda ingin menjalankan blog pada direktori lain, misalnya 
http://domainanda.com/blog atau http://domainanda.com/archive, maka isilah 
dengan blog atau archive.  

Namun jika Anda tetap ingin menginstal dengan direktori utama, maka biarkan 
kolom ini kosong, sehingga blog Anda akan terintall di alamat utama domain 
Anda (seperti halnya pada blog ini). 
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4. Database Name – Ini adalah nama database yang akan terbentuk di hosting 
Anda setelah proses instalasi WordPress selesai. Biarkan sesuai default, atau isi 
dengan nama domain Anda (tanpa .com) untuk memudahkan Anda 
menemukannya pada File Manager atau untuk keperluan lainnya. 

5. Table Prefix – Biarkan saja seperti semula, biasanya wp_. Ini adalah awalan 
yang digunakan pada database blog Anda. 

6. Site Settings – Terdapat Site Name dan Site Description. Isi saja sesuai 
keinginan Anda, yaitu Nama dan Deskripsi blog Anda. Setting ini juga dapat 
diubah nanti melalui dashboard WordPress Anda. 

7. Admin Account -  Pada bagian ini Anda akan mengatur Username, Password 
dan Email admin blog ini. Isikan semuanya dengan  benar. Anda akan 
menggunakan data ini untuk bisa masuk ke blog WordPress Anda 
(http://domainanda.com/wp-admin) 

 

Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di bawah (klik gambar untuk memperbesar). 

 

 

Pengaturan selesai. Pada bagian bawahnya terdapat Language, pilih saja sesuai dengan 
keinginan Anda. Setelah itu, klik Install dan proses instalasi akan berjalan. 

Prosesnya biasanya sangat sebentar, hanya beberapa detik. 

WordPress Anda telah selesai di-instal. Untuk membukanya, langsung saja menuju 
http://domainanda.com/wp-admin dan masukkan user dan password sesuai yang Anda 
isikan pada proses sebelumnya. 
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2. Cara Edit dan Mengganti Template Wordpress 

 
Mungkin para pengguna wordpress pernah merasa kesal ketika akan mengganti atau 
mencoba merubah template wordpress tetapi diharuskan membayar dulu kira-kira 
sebesar $50 - $150. Tapi ternyata ada cara supaya kita bisa mengedit atau mengotak-atik 
template wordpress dengan tanpa mengeluarkan dana sepeserpun alias gratis.  
 
Syaratnya yaitu harus memiliki domain dan hosting terlebih dulu. Untuk domain kamu 
bisa memakai domain gratis dari co.cc atau membeli domain .com/.net/.org pada 
penyedia domain dan hosting. Selain domain kamu juga harus memmiliki hosting. 
Kamu bisa memakai hosting gratis di 000webhost atau bisa juga menggunakan yang 
berbayar. 
 
Langkah awalnya yaitu kita harus mensetting domain dan hosting kita. Langkah 
berikutnya yaitu kita cari atau download template wordpress yang ada dipasaran, dan 
tentunya cari yang gratisan dong. Coba cari lewat google dengan memakai kata kunci 
misal "Free Template wordpress" atau "Free Wordpress Themes" dll. Biasanya hasil 
downloadnya akan berupa file "zip" atau "rar". Extract dulu file tersebut sehingga 
menjadi folder yang didalamnya terdapat beberapa file. 
 
Langkah berikutnya yaitu login ke cpanel hosting Anda. Kemudian pilih "File Manager". 
Kemudian masuk ke folder "Public_html --> ...wp-content¥themes¥". Upload file-file 
yang sudah di ekstract tadi ke folder tersebut. Kemudian buka alamat 
"http://namadomainanda.com/wp-admin" untuk login ke wordpress administrator 
(Jangan lupa ganti namadomainanda.com dengan nama domain anda). Lalu pergi ke 
menu "Design --> Themes". Maka disitu Anda akan menjumpai template yg telah Anda 
upload tadi. Untuk mengaktifkannya tinggal diklik aja template yg anda suka kemudian 
"Activate". Trus coba buka blog wordpress anda. 
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2. Membuat Menu Halaman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk menambahkan menu halaman dapat dilakukan dengan cara:  

1. Masuk ke halaman admin dengan mengetik alamat : 
www.NamaDomainAnda.com/wp-admin 
 
 

 

Menu / Halaman 
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2. Masukan user nama dan pasword admin website, kemudian login 
3. Kemudian akan tampil dashboard seperti dibawah ini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Begitu seterusnya untuk menambah menu halaman yang lain seperti : Tentang 
Kami | Produk | Galleri | Harga | Kontak. 

Pilih Add New

1. Isi dengan nama menu

2. Isi Menu

3. Klik Publis
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3. Membuat Artikel/Post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk membuat artikel/post caranya adalah sebagai berikut:  

1. Masuk ke halaman admin seperti biasa, karena untuk merubah-rubah kita harus 
masuk melalui halaman admin dengan mengetik alamat : 
www.NamaDomainAnda.com/wp-admin 
 

2. Pilih menu add new pada post 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu / Halaman

Pilih Add New
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3. Kemudian isi halaman judul, isi artikel, dll 
 

 
 

Demikian cara memasukan artikel pada webite, begitu seterusnya untuk mengupdate 
artikel/berita. Karena artikel ini sebagai salah satu cara untuk menjadikan website 
semakin terkenal, oleh karena itu isi/informasi dari website harus terus diupdate dan 
relevan. 
 
 
 
 
 
Biografi Penulis 

Juhaeri adalah alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta, jurusan Teknik Informatika, peminatan desain grafis, tahun 2008, 
dan melanjutkan S2 pada Universitas Pamulang, jurusan Magister 
Manajemen, peminatan Pemasaran, lulus 2012.   
 
Hobinya adalah Desain grafis dan internet marketing. Penulis aktif, dalam 
pembuatan tutorial dan CD company profil perusahaan. Memiliki beberapa 
jualan online seperti: www.PagarKanopi.com, www.PlangNama.com, 
www.TamanKu.com, www.RangkaBaja.com, www.BikinGerobak.com,  

www.ModelGorden.com, dll.  
 
Misinya adalah TURUT MENCERDASKAN BANGSA INDONESIA melalui teknologi 
multimedia yang menarik, berkualitas dan terjangkau. Optimalkan segala apa yang kita punya. 
 
Kontak  
Website : www.juhaerisusanto.com  
 
Email  : juhaerisusanto@gmail.com 
FB  : http://facebook.com/juhaeri   
YM  : juhaerisusanto@yahoo.com 

   : @juhaerisusanto 

2. Isi dengan nama menu

2. Isi Menu

3. Klik Publis

4. Ceklist pilihan 


