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Mulai bulan ini Univ. Gunadarma mewajibkan mahasiswanya untuk mempunyai website / blog dengan domain dan 
hosting berbayar.
Bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk mencarinya sendiri(diluar) maka Kampus menyediakan domain 
dan hosting dengan domain .Web.id dan .Info dengan harga yang cukup murah. Banyak mahasiswa yang 
membeli di kampus.

Tapi masalahnya setelah punya domain tidak semua mahasiswa bisa menggunakan domain tersebut(kesulitan 
menggunakan), Nah di artikel kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya menggunakan domain agar 
dapat digunakan untuk membuat sebuah blog.

Ikuti langkah - langkah berikut : 

1. Buku cPanel : www.namadomain.info/cpanel atau www.namadomain.web.id/cPanel.
contoh saya menggunakan domain teman saya untuk mempraktekannnya.
www.imammulya.info/cPanel.

2. Masukan username & password yang diberikan maka akan tampil halaman cPanel sebagai berikut.
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3. Klik Fantastico De Luxe di bagian Software and Services.

 
4. Di Halaman Fantastico anda bisa memilih Blog / CMS apa yang ingin anda pakai di website kamu.

Dalam contoh ini saya menggunakan Wordpress.
Klik menu Wordpress di bagian kanan.

 
5. Lalu klik Install Baru.
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6. Selanjutnya adalah pengaturan yang cukup penting yaitu lokasi domain serta username dan password.

Pada bagian Lokasi Install masukan alamat URL kamu, contoh Imammulya.info.
——–
Tapi Jika kamu ingin menginstall di direktori lain maka masukan imammulya.info di bagian Install di 
Domain dan nama direktorinya di bagian Install in directory,
<< saran saya lebih baik install di domain saja >>. Tapi jika anda memang ingin maka pengaturannya 
sebagai berikut.
misal :
Install di domain : imammulya.info.
Install in directory : blog
Dengan begini jika orang lain ingin melihat blog kamu maka harus membuka www.imammulya.info/blog.
lebih baik install di domain saja, karena untuk meliha blog tinggal buka www.imammulya.info saja.
———
Selanjutnya masukkan username dan password yang diinginkan di bagian Admin Accsess data.
Serta Nama Blog nya di bagian Konfigurasi dasar.
———
Lalu klik Tombol Install Wordpress di bagian bawah.

( –> Klik gambar untuk memperbesar ) 
7. Selanjutnya tinggal menunggu proses Installasi, setelah selesai maka klik tombol Installasi Selesai. 
8. Pada halaman berikutnya masukan alamat email kamu ( alamat bebas ) lalu klik tombol Kirim Email.

Hal ini berguna untuk anda yang sering lupa Username dan Password, maka kamu bisa melihatnya di 
email kamu. Karena semua setingan yang kamu lakukan tadi akan dikirim semua ke Email.
Selanjutnya klik tombol Kembali ke Wordpress ikhtisar. 
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9. Proses Installasi selesai. 
10.Klik tulisan Kunjungi situs untuk melihat tampilan situs kamu.

 
11.Untuk memulai menulis maka klik tombol Log In yang ada dibagian Meta di sebelah kanan. 
12.Masukan Username & Password yang kamu tulis seperti di Langkah ke 6. 
13.Maka kamu akan di giring ke halaman Admin.

Klik menu Write untuk mulai menulis. 
14.Setelah itu klik tombol Publish untuk menampilkan Tulisan kamu di halaman depan situs. 
15.Untuk melihat halaman depan situs kamu klik Visit Site.

 
16.Selesai…….. 

Jika ada pertanyaan maka silahkan tinggalkan komentar anda, atau ikuti Forum nya disini, karena semua akan 
kita bahas lebih banyak di bagian Forum

http://izulcybercafe.com/forum
http://izulcybercafe.com/forum
http://izulcybercafe.com/wp-content/uploads/2008/12/13.jpg
http://izulcybercafe.com/wp-content/uploads/2008/12/15.jpg

	Sudah punya domain, trus di apakan? (http://izulcybercafe.com/?p=276)

