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“Anda boleh menyebarkan e-book ini tanpa perlu ijin dari Penulis!” 

“Sebaiknya anda membaca e-book ini sambil Online karena banyak link yang dijabarkan di e-book ini 

yang terhubung langsung ke situs tertentu di internet!”
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PENDAHULUAN 

Melalui e-book panduan singkat ini saya akan mencoba menunjukkan cara bagaimana anda bisa 

membuat sendiri website dan atau blog menggunakan wordpress tanpa perlu bantuan atau 

membayar orang lain. Ya, anda sendiri yang akan membuat website anda dengan mudah. Dijamin 

dalam 1 hari jika anda serius kerjakan maka website anda sudah online dan bisa mendapatkan 

pengunjung dari berbagai penjuru.  

Batasan Pembahasan 

Mengingat wordpress bisa dimanfaatkan untuk membangun berbagai jenis website berdasarkan 

penggunaannya, maka pada tutorial ini saya hanya akan membahas tentang bagaimana membuat 

website sederhana untuk kepentingan tertentu saja.  

Nanti dengan mengikuti panduan ini maka anda juga bisa membangun website dan melakukan 

modifikasi terhadap website anda sesuai keinginan anda. Yang penting anda sudah tahu prinsip 

dasarnya, maka anda bisa ciptakan website jenis apa pun sesuai keinginan anda, misalnya web toko 

online, web reseller, situs iklan baris, website sekolah, blog pribadi, dll. 

Pada panduan kali ini saya mencoba mengangkat situs saya sendiri sebagai contoh kasus, yakni 

www.InfoLengkap.com dimana website ini ingin saya gunakan sebagai situs “url-redirect” untuk 

menyembunyikan link affiliasi penjualan produk atau bisnis online yang saya ikuti. 

Sebenarnya ada banyak situs yang menyediakan fasilitas redirect atau short-url untuk 

menyembunyikan link affiliasi atau menyingkat suatu link alamat web yang panjang, misalnya : 

- www.pendek.in 

- www.terus.in 

- www.lanjut.in  

- www.cektkp.com 

- www.klikdisini.com  

- www.ambil.info 

- Situs luar : www.tinyurl.com, www.bit.ly, www.clicklink2.com, dll. 

tetapi saya ingin membuat situs url-redirect menggunakan domain saya sendiri. 

Contoh penggunaan situs redirect atau short url : 

Misal saya ikut menjadi reseller atau affiliasi di http://www.rahasiasuksesclickbank.com dan 

mendapatkan link affiliasi atau web replika http://www.rahasiasuksesclickbank.com/?vip=559 maka 

saya bisa menyingkat atau menyembunyikan link tersebut menjadi www.cektkp.com/rscb.  

Sedangkan dengan menggunakan domain sendiri maka saya bisa menyembunyikan link affiliasi 

tersebut menjadi www.infolengkap.com/rahasia-sukses-clickbank atau www.infolengkap.com/rscb. 

Dengan cara yang sama saya juga bisa sembunyikan link asli tersebut menjadi 

www.ayolihat.info/cara-sukses-di-clickbank atau www.carapemula.com/kaya-raya-dari-clickbank.    
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Sekarang anda bisa lihat perbedaannya, jika anda mempromosikan link affiliasi Rahasia Sukses 

Clickbank menggunakan link standar yang anda terima dari pemiliki situs/produk seperti ini 

http://www.rahasiasuksesclickbank.com/?vip=559 maka besar kemungkinan anda sulit 

mendapatkan penjualan. Dengan kata lain anda akan mengalami kesulitan mendapatkan komisi 

karena sulit terjadi penjualan. 

Mengapa? Karena saat anda promosikan link asli maka pembaca akan langsung tahu kalau anda 

sedang menjual produk orang lain alias mempromosikan produk affiliasi. Mereka kemungkinan akan 

beli langsung di situs resmi tanpa embel-embel kode ID affiliasi anda sehingga otomatis bukan anda 

yang menerima komisi.  

Menurut statistik yang ada, para pembaca iklan (promosi) anda lebih kecil kemungkinan melakukan 

klik jika anda mencantumkan link affiliasi dibanding jika anda “menyamarkan” link anda seperti cara 

saya di atas. Coba perhatikan link mana berikut ini yang membuat anda penasaran untuk 

mengkliknya ? 

Bagaimana Cara Sukses Berbisnis di ClickBank 
Dan Menghasilkan Ribuan Dollar Per Bulan? 

Info Selengkapnya Kunjungi : 
http://www.rahasiasuksesclickbank.com/?vip=559 

atau  

Bagaimana Cara Sukses Berbisnis di ClickBank 
Dan Menghasilkan Ribuan Dollar Per Bulan? 

Baca Info Lengkapnya di : 
www.infolengkap.com/rahasia-sukses-clickbank 

Sekilas tidak ada perbedaan, tapi kalau anda menemukan hal seperti ini maka besar kemungkinan 

anda lebih merasa “nyaman” mengklik link yang di bawah, bukan? 
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APA ITU WORDPRESS ? 

Wordpress adalah suatu aplikasi berbasis web yang memudahkan siapa pun untuk membangun dan 

memiliki website sendiri. Wordpress merupakan salah satu CMS (Content Management System) 

yang lebih banyak digunakan para webmaster untuk membangun website dinamis yang 

menitikberatkan kronologi artikel (post) di dalamnya atau dikenal juga sebagai blog.  

Sebagai seorang pemula sekali pun, anda tidak perlu khawatir kesulitan menggunakan wordpress. 

Meski wordpress menggunakan bahasa pemrograman PHP dan mendukung system basis data 

MySQL, tetapi wordpress sudah dirancang memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh 

siapapun. Anda tidak perlu jago bahasa pemrograman untuk bisa menggunakan wordpress ini. 

Pada awalnya wordpress hanya digunakan untuk membangun blog yaitu semacam diari online yang 

penulisannya berurutan berdasarkan kronologi waktu. Melalui blog mereka gunakan untuk berbagi 

cerita, pengalaman, ilmu, dan informasi lainnya. Pengunjung blog bisa berinteraksi dengan 

meninggalkan komentar atas tulisan yang dimuat di blog. 

Lama kelamaan penggunaan CMS wordpress semakin berkembang, apalagi dengan banyaknya 

plugin yang dibuat khusus untuk memaksimalkan fungsi wordpress maka saat ini wordpress sudah 

bisa digunakan untuk membuat web toko online, web affiliasi/reseller, web iklan baris, portal 

berita, web profil perusahaan, dll. 

Untuk urusan tampilan atau penampakan web anda, telah tersedia pula ribuan themes yang bisa 

dipilih dan digunakan dengan sedikit modifikasi agar sesuai dengan tampilan desain yang anda 

inginkan. Dan kabar baiknya anda tidak perlu jago ilmu desain untuk mengatur themes website anda. 

Sudah banyak yang berbaik hati menyediakan themes gratis yang bisa didownload di internet. 

Selain itu terdapat satu kelebihan utama wordpress dibanding CMS lainnya, yakni sifatnya yang Seo 

Friendly. Ya, website yang dibangun menggunakan wordpress sangat bersahabat dengan mesin 

pencari sehingga mudah terindeks dan ditemukan melalui mesin pencari seperti Google, Bing, 

Yahoo, dll. 

Hebatnya lagi, dengan berbagai fitur-fitur canggih tersebut namun kita tetap bisa mendapatkan 

script wordpress ini dengan GRATIS. Kita hanya perlu menyediakan domain dan hosting untuk 

menginstall script CMS wordpress tersebut. 
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BELI DOMAIN DAN HOSTING 

Sebenarnya anda bisa memiliki blog wordpress tanpa perlu beli domain dan hosting, yaitu dengan 

memanfaatkan layanan gratis dari www.wordpress.com. Namun alamat website anda nantinya 

terkesan tidak professional karena ada embel-embel wordpress.com di belakang nama domain 

pilihan anda. Contoh www.asnawist.wordpress.com.  Selain itu, anda tidak bisa dengan bebas 

mengutak-atik dan memodifikasi website sesuai keinginan anda. 

Nah, sesuai tujuan awal yang saya uraikan di awal tulisan ini bahwa saya ingin membuat website 

yang berfungsi sebagai url-redirect maka tentu saya perlu memiliki atau menyewa domain dan 

hosting sendiri. Untuk itulah saya membeli domain www.InfoLengkap.com terlebih dahulu.  

Beli Nama Domain 

Saya membeli domain infolengkap.com ini di NameCheap, sebuah tempat untuk membeli domain 

dengan harga cukup murah dan prosesnya tidak berbelit-belit. Salah satu alasan yang membuat saya 

senang beli domain di NameCheap adalah metode pembayaran bisa menggunakan PayPal. 

Kabar baik buat anda pembaca panduan ini, anda bisa memiliki domain pilihan anda dengan GRATIS 

di NameCheap. Bagaimana caranya? 

Sebelumnya saya ingin perjelas bahwa GRATIS di sini bukan berarti benar-benar gratis. Tetapi di sini 

saya akan perlihatkan cara paling sederhana dan mudah yang saya lakukan untuk mendapatkan 

“DOLLAR GRATIS” dari internet. Dollar gratis inilah yang saya gunakan untuk membeli domain di 

NameCheap. 

Dari mana mendapatkan DOLLAR GRATIS nya ? 

Salah satu cara paling mudah dan sederhana terutama untuk pemula adalah dengan mengikuti 

program Paid To Click (PTC) di internet. Anda hanya dituntut untuk rajin-rajin mengklik iklan 

advertiser dan setiap klik anda dibayar antara $0,001 - $0,01 per klik. 

Kecil? Tenang, ada caranya sehingga anda bisa dapatkan dalam jumlah besar… hanya perlu usaha, 

komitmen dan sikap konsisten aja. Kalau mau yang santai-santai aja, ya silahkan aja… toh cepat atau 

lambat duit gratis dari hasil klik-klik anda ini pasti akan cukup untuk beli nama domain yang 

harganya berkisar $10 saja. 

Program PTC yang mana saja yang direkomendasikan? 

Saya memilih 5 situs PTC yang bisa anda ikuti agar anda bisa mengumpulkan duit gratis $10 untuk 

beli domain segera. Sebenarnya ada ratusan bahkan mungkin ribuan jumlah PTC yang bertebaran di 

internet, tetapi kebanyakan tidak membayar alias scam.  

Nah, di sini anda hanya perlu buat target untuk mendapatkan $2 dari setiap PTC. Ketika anda 

withdraw (tarik) semua komisi anda maka di rekening PayPal anda sudah terkumpul 5 x $2 = $10. 

Dengan dana segitu berarti sudah cukup dipakai untuk beli domain. 

http://infolengkap.com/namecheap
https://www.paypal.com/id/mrb/pal=UUC6MH237PV3J
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5 (lima) program PTC yang saya rekomendasikan adalah : 

1. NeoBux 

2. OnBux 

3. PalmBux 

4. IncraseBux 

5. InfinityBux 

Bagaimana cara mendaftar dan mendapatkan dollar gratis di PTC tersebut ?  

Baik, saya akan tunjukkan sekilas caranya dan saya ambil contoh di NeoBux saja. Pada dasarnya 

semua situs PTC memiliki cara kerja yang sama, jadi ketika anda sudah tahu salah satunya maka anda 

bisa aplikasikan di situs PTC lainnya. 

Cara mendaftar di NeoBux 

1. Buka situs www.NeoBux.com 

 

2. Klik link “Register” atau tombol “register now ” maka akan terbuka formulir pendaftaran 

untuk member baru. 

http://infolengkap.com/neobux
http://infolengkap.com/onbux
http://infolengkap.com/palmbux
http://infolengkap.com/incrasebux
http://infolengkap.com/infinitybux
http://infolengkap.com/neobux
http://infolengkap.com/neobux
http://infolengkap.com/neobux
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3. Isi dan kirimkan formulir pendaftaran : 

 Username : pilih nama user anda (digunakan untuk login dan mereferensikan orang 

lain) 

 Password : masukkan kata sandi anda 

 Password confirmation : masukkan ulang kata sandi anda 

 Email : masukkan alamat email anda 

 Alertpay/Paypal : masukkan alamat email yang anda gunakan sebagai rekening 

Alertpay/Paypal. 

 Referrer : masukkan nama username yang mereferensikan anda bergabung di 

NeoBux, dalam hal ini adalah saya sendiri  masukkan “asnawicom” di kotak isian 

tersebut. 

 Birth Year : masukkan tahun kelahiran anda 

 Verification Code : masukkan kode acak yang muncul 

 Centang kotak depan tulisan “I declared to have read blab bla bla …” 

 Klik tombol “Continue ” untuk mengirimkan pendaftaran anda. 

4. Selanjutnya anda diminta untuk mem-verifikasi pendaftaran anda. Cek email anda dan 

temukan email verifikasi dari NeoBux. Salin kode verifikasi yang dikirimkan NeoBux dalam 

email tersebut dan masukkan di kotak isian yang sudah disediakan. (Sayangnya saya tidak 

bisa tunjukkan dengan gambar di sini karena saat saya mendaftar tidak sempat menyimpan 

screenshot-nya) 

5. Nah, setelah itu anda secara resmi telah terdaftar sebagai member. Anda diwajibkan 

melakukan klik ads/iklan paling lambat 3 hari setelah mendaftar. Kalau anda tidak pernah 

klik iklan di member area anda dalam 3 hari tersebut maka otomatis keanggotaan anda akan 

diblokir atau dihapus oleh NeoBux. 

Cara Klik Iklan dan Menghasilkan Dollar dari NeoBux 

1. Login ke member area NeoBux anda dengan mengklik menu “Login” 
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2. Masukkan Username, Password, Secondary Password (boleh tidak diisi tergantung 

pengaturan yang anda lakukan di member area anda) dan Verification Code. Untuk 

amannya silahkan gunakan virtual keyboard untuk memasukkan data-data tersebut. Klik 

tombol “send“ untuk masuk ke member area anda. 

3. Saat di member area, klik menu “View Advertisements” untuk melihat daftar iklan yang bisa 

diklik. 

 

4. Klik salah satu iklan, misalnya iklan yang judulnya “How to Hack the Stock Market” maka 

tampilan iklan menjadi seperti berikut ini : 
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5. Klik lingkaran bulat berwarna merah, maka akan terbuka jendela baru yang terdiri dari 2 

frame. Bagian atas menunjukkan proses perhitungan waktu tampilnya iklan dan bagian 

bawah menampilkan situs si pengiklan (advertiser). 

 

6. Tunggu beberapa detik sampai keluar pesan “Advertisement validated!” dan itu artinya 

anda sudah mendapatkan komisi, misalnya $0.01 (gampang, kan?!) 

 

7. Tutup jendela tersebut lalu kembali lagi ke halaman “View Advertisements” (lihat poin 3 di 

atas) dan lakukan prosedur di atas satu per satu hingga semua iklan telah anda klik. 

Nah, hanya itu yang perlu anda lakukan setiap hari untuk mengumpulkan recehan dollar hingga 

suatu saat cepat atau lambat akan terkumpul $10 untuk membeli domain.  

Berapa lama ya kira-kira terkumpulnya? 

Rata-rata setiap hari anda mendapatkan minimal 4 iklan senilai $0.01. 

4 x $0.01 = $0.04 per hari 

$0.04 x 30 = $1.2 per bulan  

Anda membutuhkan 8 sampai 9 bulan baru terkumpul $10 di rekening PayPal anda. Lama juga ya  

Bagaimana mempercepatnya? 

Caranya dengan banyak mereferensikan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Anda akan 

memperoleh 50% komisi per klik dari setiap referral anda tanpa mengurangi sedikit pun komisi dari 

referral anda tersebut.  

Bagaimana cara mendapatkan link referral anda dan banner untuk anda promosikan ? 
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Klik link username anda lalu klik menu “Banner” di sebelah kiri maka akan tampil link referral dan 

banner anda. Gunakan link dan banner tersebut untuk promosi. 

 

Cara lain untuk mempercepat terkumpulnya dollar anda seperti yang sudah saya uraikan di atas 

yakni dengan mengikuti minimal 5 PTC dan target mendapatkan $2 dari setiap situs PTC. Jika bekerja 

sendiri dan rajin klik-klik setiap hari maka anda hanya perlu sekitar 2 bulan saja (bahkan bisa kurang) 

untuk mengumpulkan $10.  

Silahkan ikuti 5 PTC yang saya rekomendasikan di atas. Anda bisa langsung buka 5 situs tersebut dan 

klik-klik iklan secara bersamaan. Anda hanya butuh waktu sekitar 10 – 30 menit setiap hari untuk 

mengumpulkan dollar gratis dengan cara yang paling simpel ini. 

Cara Withdraw (Menarik) Dollar 

Sebagai contoh saya ingin menarik komisi saya sebesar $9.047 (=$9.05) dari akun NeoBux ke 

rekening Paypal saya. 

 

 

Cara menarik komisi dari NeoBux ke rekening PayPal sebagai berikut : 

1. Klik menu “Summary” untuk masuk ke halaman detail akun anda seperti pada gambar 

berikut. Selanjutnya klik tombol “your payment ” untuk masuk ke halaman permintaan 

pembayaran. 
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2. Pilih salah satu metode pembayaran yang anda inginkan, dalam hal ini saya memilih 

permintaan pembayaran ke rekening PayPal sehingga saya mengklik tombol “PayPal ”. 

 

3. Selanjutnya akan keluar konfirmasi dari NeoBux tentang jumlah total komisi yang akan 

tertransfer setelah dikurangi biaya transfer. Contoh untuk jumlah transfer $9.05 dikenai 

biaya transfer sebesar $0.18 sehingga nantinya yang masuk ke rekening PayPal saya hanya 

sebesar $8.87. Klik tombol “Yes ” untuk melanjutkan proses transfer komisi.  
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4. Selanjutnya akan muncul keterangan bahwa komisi anda telah berhasil ditransfer ke 

rekening PayPal anda. Transfer ini berlangsung secara otomatis dan instan, tidak perlu 

menunggu lama sampai dana masuk di rekening PayPal anda. 

 

5. Selanjutnya silahkan cek rekening PayPal anda untuk memastikan dana benar sudah masuk 

atau belum. Dan ternyata benar sudah masuk saat itu juga (instan). 
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Cara Membeli Domain Murah di NameCheap 

Simpan dana anda di NeoBux sampai terkumpul minimal $10 agar langsung cukup untuk dipakai beli 

1 domain di NameCheap. Setelah anda memiliki dana sekitar $10 di NeoBux maka anda sudah bisa 

menariknya ke rekening PayPal anda seperti yang saya contohkan di atas. Sebelum membeli domain 

maka anda harus mendaftar dulu sebagai member di NameCheap. Pendaftarannya gratis tanpa 

keluar biaya koq.   

Mendaftar Gratis Sebagai Member  

Cara mendaftar sebagai member NameCheap : 

1. Buka situs NameCheap dan klik menu “Signup”. 

 

2. Isi formulir pendaftaran lalu klik tombol “Create Account” 

 

Setelah itu cek email dari NameCheap untuk memastikan pendaftaran anda sudah diterima. 

Isi Saldo 

Sebelum membeli domain, maka sebaiknya isi saldo di akun  NameCheap anda. Saldo diambil dari 

dana di rekening PayPal anda. Tidak ada batasan jumlah uang yang boleh anda simpan sebagai saldo 

di NameCheap. Dengan saldo tersebut, anda bisa gunakan sewaktu-waktu bila anda mau membeli 

atau memperpanjang domain. 

http://infolengkap.com/namecheap
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Cara mengisi saldo di akun NameCheap anda 

1. Buka situs NameCheap dan login ke member area anda dengan memasukkan “Username” 

dan “Password” pada kotak yang tersedia lalu klik tombol “LOGIN”. 

 

2. Setelah login, perhatikan available balance (saldo yang tersedia) di akun anda. Jika anda 

masih baru, berarti saldo anda masih $0.00. Klik link “Add Funds to your account” 

 

3. Klik tombol “Add Funds Using PayPal” untuk memasukkan dana dari PayPal anda.  

 

4. Masukkan jumlah dana yang ingin anda transfer dari PayPal anda. Misal di sini saya 

menambahkan $9 karena di akun saya masih tersisa $1.53 jadi nanti total saldo saya menjadi 

$10.53. Jangan lupa isi data pribadi untuk alamat pembayaran (billing address) anda. 

Masukkan data-data sesuai dengan data yang sebenarnya. 



Asnawi ST © 2011 |  www.InfoLengkap.com  Halaman 15 

 

 

5. Selanjutnya NameCheap akan menghubungkan anda ke rekening Paypal anda. Tunggu 

beberapa detik sampai muncul halaman situs Paypal, atau langsung klik tombol “Proceed to 

Paypal”. 

 

6. Silahkan login ke akun area rekening PayPal anda. Masukkan email PayPal dan password 

PayPal anda. Perhatikan baik-baik di halaman tersebut tertulis “Unified Registrar”, itu 

menandakan bahwa anda benar akan membayar NameCheap. 
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7. Lihat dan periksa kembali data-data pembayaran dan jika sudah benar silahkan klik tombol 

“Pay Now” untuk melakukan pembayaran. 

 

8. Ucapan terima kasih akan muncul setelah pembayaran anda sukses dilakukan. Klik tombol 

“Return to UnifiedRegistrar” untuk kembali ke akun NameCheap anda. 

 

9. Nah, perhatikan bahwa dana dari PayPal anda sudah masuk ke saldo NameCheap anda dan 

siap digunakan untuk beli domain. 
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Cara Membeli Domain di NameCheap 

1. Masih di member area NameCheap anda, klik menu “DOMAINS” lalu pilih sub menu 

“Register a Domain” seperti pada gambar berikut : 

 

2. Masukkan nama domain yang anda inginkan untuk mengecek apakah domain tersebut 

masih tersedia (available) atau sudah diklaim orang lain lebih dahulu. 

 

3. Ketik nama domain yang anda inginkan pada kotak isian yang tertulis “Enter Domain to 

Search” pilih extensi (.com, .net, .org, .info, .co, .me, dll) lalu klik tombol search. Pada saat 

saya membeli domain infolengkap.com maka saya cukup ketik “infolengkap” pada kotak 

tersebut. Sayangnya saya tidak membuat screenshot saat membeli domain tersebut 

sehingga pada panduan ini saya contohkan untuk nama domain lainnya (maaf, untuk privasi 

nama domain tersebut saya kaburkan). 
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4. Terlihat bahwa nama domain dengan extensi .com yang saya inginkan masih tersedia. 

Selanjutnya klik tombol “Add to Cart” untuk mengklaim domain tersebut. 

 

5. Terlihat harga grand total yang muncul sebesar $10.16, agar dapat harga lebih murah maka 

kita mesti gunakan kupon kode. Silahkan cari kupon kode di www.namecheapcoupons.com, 

cari sesuai bulan saat anda membeli domain. Misalnya saya mencari kupon kode untuk 

bulan Februari 2011 dan saya mendapatkan kupon kode = NCSMILES. 
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6. Masukkan kupon kode tersebut pada kotak isian “Coupon Code” lalu klik tombol “APPLY” 

maka otomatis harga domain akan mendapatkan diskon seperti pada gambar berikut. 

 

7. Jadi anda hanya perlu membayar $9.28 saja untuk domain tersebut. Klik tombol 

“CHECKOUT” untuk melanjutkan proses pembelian domain. Selanjutnya akan muncul 

halaman yang menunjukkan data-data registrant contact, administrative contact, technical 

contact, dan billing contact yang merujuk kepada data-data yang sudah anda masukkan saat 

pendaftaran. Data-data ini akan muncul sebagai data registrant domain jika domain anda 

dicari “whois”-nya. Karena keterbatasan halaman, maka saya hanya tunjukkan contoh data 

registrant contact aja yang sebenarnya panjang ke bawah   

 

8. Klik tombol “NEXT STEP” maka akan muncul halaman untuk setting domain anda. Centang 

pilihan “Enable WhoisGuard” untuk menyembunyikan data whois anda dan masukkan kode 

name server (dns) dari hosting yang anda gunakan. Misalnya anda menggunakan hosting 

dari www.sewahost.com maka masukkan kode : ns1.sewahost.com dan ns2.sewahost.com.  

Jika anda menggunakan Hostgator sebagai server hosting  anda maka masukkan kode name 

server yang diberikan hostgator yang bisa ditemukan di email dari hostgator saat akun 

hosting anda diaktifkan. Atau jika anda gunakan hosting lainnya, maka masukkan kode name 

server dari hosting yang anda gunakan di sini.  
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Domain dan hosting anda tidak akan terhubung jika anda tidak memasukkan kode name 

server dari hosting yang anda gunakan. Ini harus benar-benar diperhatikan agar website 

anda bisa segera online ! 

 

9. Klik tombol “NEXT STEP” untuk melanjutkan ke proses pembayaran domain menggunakan 

saldo anda. Klik tombol “Pay with funds” untuk segera membayar domain anda. 
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10. Tunggu proses dari NameCheap hingga muncul Order Summary anda seperti pada gambar 

berikut. 

 

Selamat! Anda sudah memiliki domain pilihan anda.  

Sewa Paket Hosting 

Setelah anda memiliki sebuah nama domain, maka anda memerlukan sebuah paket hosting sebagai 

tempat untuk menampung file-file web anda. Anda bisa bisa memilih hosting yang server-nya US 

(internasional) atau server IIX (lokal) tergantung target pengunjung website anda. Jika anda 

menargetkan pengunjung berasal dari luar negeri (terutama Amerika Serikat) maka sebaiknya pilih 

hosting yang pakai server US. Jika target pengunjung hanya dari Indonesia, maka pilih hosting yang 

pakai server IIX. 

Tetapi ini bukan aturan baku yang mesti diikuti. Saya sendiri banyak menggunakan server US 

padahal pengunjung website saya 99% berasal dari netter Indonesia saja, dan tidak jadi masalah. 

Situs www.infolengkap.com juga saya gunakan server US dan anda tetap bisa akses dengan baik, 

bukan? 
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Situs penyedia layanan hosting server IIX dengan harga murah : 

1. www.dijaminmurah.com 

2. www.websasdesign.com 

3. www.jogjahost.com 

Situs penyedia layanan hosting server US dengan harga murah : 

1. www.hostgator.com 

2. www.sewahost.com 

Di dalam panduan ini saya hanya akan bahas bagaimana cara memiliki paket hosting termurah di 

www.sewahost.com (layanan hosting yang saya kelola sendiri ). Ada 3 pilihan paket yang bisa anda 

pilih sesuai kebutuhan : 

SPESIFIKASI PAKET MULA PAKET MINI PAKET MAXI 

Space/Kuota 150 MB (0,15 GB) 1000 MB (1 GB) unlimited 

Bandwidth/Traffic 500 MB (0,5 GB) 10.000 (10 GB) unlimited 

Addon Domain 3 10 unlimited 

Sub Domain 10 10 unlimited 

Webmail 5 10 unlimited 

MySQL Database 3 10 unlimited 

FTP Access 3 10 unlimited 

Fitur 

cPanel 11 

Fantastico De Luxe 

Softaculous 

CGI 

Frontpage Extension 

dll 

Harga  Rp.35.000,- Rp.75.000,- Rp.355.000,- 

Sebagai contoh saya memilih paket MULA yang harganya hanya Rp.35.000,- atau $4 saja. Untuk 

memesan paket hosting, silahkan kirim data domain dan alamat email anda melalui form konfirmasi 

online di http://sewahost.com/hubungi-kami/konfirmasi-order atau melalui SMS ke 081524164371.  

Paket hosting pesanan anda akan diproses setelah transferan anda dicek kebenarannya. Untuk 

mempercepat proses, sebaiknya gunakan rekening bank BCA atau bank Mandiri untuk melakukan 

transfer (boleh menggunakan rekening keluarga/teman bila anda belum punya rekening sendiri). 

Anda juga bisa memesan menggunakan dana di rekening PayPal anda. Jadi kumpulkan aja komisi 

sebanyak-banyaknya melalui program PTC untuk membiayai domain + hosting anda. 

Data paket hosting anda akan dikirimkan ke alamat email anda. Anda akan memperoleh data untuk 

login ke cpanel hosting anda untuk mengatur website dan webmail anda.  

Misal nama domain yang didaftarkan adalah www.infolengkap.com maka data akses cPanel-nya 

adalah www.infolengkap.com:2082 atau www.infolengkap.com/cpanel. Silahkan login ke cpanel 

anda menggunakan username dan password khusus yang diberikan oleh admin hosting.  

http://infolengkap.com/dijaminmurah
http://infolengkap.com/websasdesign
http://infolengkap.com/jogjahost
http://infolengkap.com/hostgator
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Berikut tampilan cPanel hosting paket MULA untuk domain saya infolengkap.com. 
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INSTALLASI WORDPRESS 

Setelah anda memiliki nama domain dan hosting serta sudah terhubung keduanya, langkah 

selanjutnya untuk membangun website adalah dengan menginstallasi script Wordpress ke hosting 

anda. 

Cara Menginstall Wordpress 

1. Login ke cPanel hosting anda 

2. Geser layar ke bawah sampai menemukan menu Fantastico De Luxe atau Softaculous. 

Keduanya bisa dipakai menginstall wordpress, namun di panduan ini saya hanya akan 

mencontohkan bagaimana menginstall wordpress menggunakan Fantastico De Luxe. 

 

3. Klik icon Fantastico De Luxe maka akan terbuka halaman baru dengan tampilan seperti pada 

gambar berikut. 

 

4. Klik tulisan Wordpress yang ada di sebelah kiri seperti terlihat pada gambar di atas, maka 

akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut. 
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5. Klik link “New Installation” untuk memulai proses installasi script Wordpress ke hosting 

anda. Selanjutnya akan terbuka tampilan seperti pada gambar berikut : 

 

6. Pilih nama domain yang ingin anda installkan wordpress (dalam hal ini infolengkap.com). 

Kosongkan saja kotak isian “Install in directory” kecuali kalau anda ingin menginstall 

wordpress di directory baru, misalnya anda ingin membuat website dengan alamat 

www.infolengkap.com/bisnis maka anda ketik “bisnis” di kotak isian install in directory.  

Sekadar intermezzo, hal ini dulu saya lakukan di blog saya www.asnawi.com/blog padahal 

sebenarnya saya ingin install wordpress di domain utama asnawi.com tapi karena 

ketidaktahuan saya waktu itu sehingga mengisi kotak isian install in directory dengan kata 

“blog” maka jadilah blog saya dengan alamat tersebut. 

Untuk bagian “Admin access data” silahkan isi kotak isian “Administrator username” 

dengan username yang ingin anda gunakan login. Demikian juga pada kotak isian 

“Password” silahkan isi dengan kata sandi anda yang akan anda gunakan untuk login. 

www.asnawi.com
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Pada bagian “Base configuration” silahkan isi kotak isian “Admin nickname” dengan nama 

anda atau nama panggilan anda yang akan muncul di setiap postingan yang anda buat. 

Tentukan alamat email yang akan anda gunakan sebagai alamat email admin pada kotak 

isian “Admin e-mail”.  

Masukkan pula nama situs dan deskripsi singkat situs anda pada kotak isian yang tersedia, 

tapi ini hanya opsional saja… boleh dikosongkan karena nanti bisa dimasukkan ulang pada 

menu pengaturan di admin area anda. 

Selanjutnya klik tombol “Install Wordpress” untuk menginstallasi wordpress ke domain 

anda. Jika tidak ada masalah maka akan terbuka keterangan bahwa anda sudah berhasil 

menginstall wordpress di domain anda seperti tampilan gambar berikut. 

 

7. Klik tombol “Finish installation” untuk menyelesaikan proses installasi wordpress dan akan 

terbuka tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

Selamat ! anda sudah memiliki bangunan dasar website anda. Jika anda buka alamat website anda di 

browser maka anda akan mendapatkan tampilan standar wordpress seperti pada gambar berikut : 
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Pada dasarnya website yang dibangun menggunakan platform wordpress terdiri atas beberapa 

bagian utama, yaitu : 

- Header, terletak di bagian atas untuk menampilkan judul dan deskripsi singkat tentang 

website serta gambar header sesuai tema website kita. 

- Body, terletak di bagian tengah untuk menampilkan isi atau konten website kita. 

- Sidebar, terletak di samping kiri atau kanan (tergantung themes) untuk menampilkan 

berbagai fasilitas dan pernak-pernik untuk mempercantik dan memaksimalkan fungsi 

website kita. 

- Footer, terletak di bagian bawah untuk menampilkan informasi website, themes yang 

digunakan, hak cipta, RSS, dll. 

Sekarang kita akan coba mengatur atau melengkapi website kita agar bisa segera memiliki tampilan 

dan fungsi sesuai dengan yang diinginkan. 

 

 

HEADER 

 

BODY/CONTENT 

 

SIDEBAR 

FOOTER 
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PENGATURAN WORDPRESS 

Untuk mengatur tampilan dan memaksimalkan fungsi website maka anda perlu menyelesaikan 

pengaturan dan memposting artikel/konten website anda. Untuk melakukan hal tersebut, anda 

harus masuk ke panel administrasi wordpress yang biasa disebut dengan dashboard wp admin. 

Anda bisa masuk ke dashboard dengan cara mengakses link www.situs-anda.com/wp-admin atau 

www.situs-anda.com/wp-login.php. Dalam panduan ini seperti yang saya contohkan di atas maka 

saya dapat mengakses dashboard saya dengan mengetik www.infolengkap.com/wp-admin di 

browser. Akan terbuka kotak login seperti pada gambar berikut : 

 

Masukkan username dan password yang anda buat saat installasi wordpress ke kotak isian yang 

tersedia lalu klik tombol “Log In”. Selanjutnya anda akan masuk ke dashboard anda seperti pada 

gambar berikut : 
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Inilah panel kontrol administrasi untuk mengelola dan mengontrol website anda. Melalui panduan 

ini saya tidak akan membahas secara mendetail tentang fungsi-fungsi dan cara pengaturan melalui 

dashboard ini. Anda saya sarankan untuk mendownload ebook “Mastering Wordpress 3.0” karya 

pak Lutvi Avandi yang membahas lebih detail tentang WordPress.   

Untuk mendapatkan ebook tersebut gratis, silahkan berkunjung ke blog saya www.ayolihat.info dan 

masukkan nama dan email anda pada kotak isian tersedia di sidebar kanan atas seperti gambar 

berikut : 

 

Sesuai dengan tujuan awal saya membangun situs www.infolengkap.com, maka pada panduan ini 

saya hanya menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan hingga sesuai dengan maksud dan 

tujuan awal saya membangun website ini.   

Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa maksud dan tujuan saya membangun website ini 

adalah membangun website sederhana yang akan saya fungsikan sebagai url-redirect untuk 

menyembunyikan link affiliasi yang saya ikuti. Selain itu, saya juga ingin jadikan web ini sebagai 

tempat untuk mereview program, bisnis, produk, alat atau software tertentu di internet agar bisa 

menjadi referensi bagi para pengunjung. 

Supaya tidak berpanjang lebar lagi, berikut langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatur 

tampilan dan fitur website saya.  

Pengaturan Umum (General Setting) 

Klik menu “Settings” lalu pilih sub menu “General” seperti pada gambar berikut : 

www.ayolihat.info
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Secara default sudah terisi data-data sesuai dengan data yang anda masukkan saat installasi 

wordpress. Anda bisa atur ulang dengan mengganti data-data tersebut. Sebagai contoh saya ganti 

tagline menjadi “Produk & Program Bisnis Online”. Timezone saya pilih UTC+8 sesuai waktu 

Indonesia bagian tengah tempat domisili saya. Date format (format tanggal) saya rubah menjadi j F Y 

(tanggal bulan tahun). Lalu klik tombol “Save Changes” untuk menyimpan perubahan yang telah 

dilakukan. Sewaktu-waktu masih bisa anda ubah koq dengan cara yang sama. 

Lalu saya berpindah ke sub menu “Permalinks” untuk mengatur format link postingan artikel agar 

lebih SEO friendly (bersahabat dengan mesin pencari ) 
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Saya memilih “Custom Structure” dan mengisinya dengan “/%postname%/” agar nanti postingan 

saya link-nya lebih enak dilihat dan lebih SEO friendly sehingga mudah terindex (ditemukan) mesin 

pencari. Bentuk link yang dihasilkan akan seperti ini www.infolengkap.com/judul-postingan-ku/. 

Untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan, klik tombol “Save Changes” kembali. 

Untuk sub menu pengaturan lain biasanya saya tidak utak-atik kecuali ada hal-hal tertentu yang 

mengharuskan dilakukannya perubahan. Tapi tidak ada salahnya saya uraikan sekilas tentang sub 

menu tersebut : 

Sub menu Writing : untuk mengatur berbagai keperluan yang berhubungan dengan penulisan 

artikel, misalnya antar muka kotak tempat penulisan artikel/konten (text editor box), default 

kategori postingan, default kategori link, pengaturan postingan melalui email, dll. 

Sub menu Reading : untuk mengatur tampilan yang ingin dijadikan halaman depan (front page), 

apakah postingan berdasarkan kronologi waktu (postingan lama digeser oleh postingan baru) atau 

berupa halaman statis saja (tidak berubah-ubah). 

Sub menu Discussion : untuk mengatur komentar seperti menentukan moderasi komentar, email 

notifikasi terhadap komentar, dan lain-lain. 

Sub menu Media : untuk mengatur ukuran maksimal gambar thumbnail yang disisipkan di tulisan 

artikel. Di sini juga anda bisa mengatur folder tempat default penyimpanan file upload anda. 

Sub menu Privacy : untuk mengatur situs anda mau ditemukan dan ditampilkan oleh mesin pencari 

atau tidak. 

Jumlah sub menu di menu “Settings” ini akan bertambah apabila anda memasukkan dan 

mengaktifkan plugin-plugin tertentu yang anda butuhkan nantinya. 
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MENGISI KONTEN WEBSITE 

Anda dapat menulis artikel untuk mengisi konten (body) website anda melalui fasilitas : 

1. Posts : artikel berdasarkan kronologi urutan waktu 

2. Pages : artikel dalam halaman statis  

Membuat Postingan 

Klik menu “Posts” maka anda bisa melihat semua postingan di blog anda. Karena anda belum pernah 

membuat satu pun postingan maka anda hanya akan menemukan 1 postingan default (bawaan) 

wordpress yang berjudul “Hello World!”.  

 

Anda dapat mengedit atau menghapus postingan default wordpress ini dengan cara membawa 

kursor mouse ke tulisan judul postingan, maka di bawahnya akan otomatis muncul link untuk edit 

atau hapus (Trash) postingan tersebut. 

 

Membuat postingan baru dengan cara klik tombol “Add New” dekat tulisan “Posts” atau klik sub 

menu “Add New” maka akan tampil kotak editor teks yang akan ditempati menulis konten/artikel 

seperti pada gambar berikut : 
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Perhatikan tanda panah merah pada gambar di atas : 

1. Kotak isian judul : ketik judul artikel/postingan anda di sini. 

2. Kotak post artikel : ketik artikel isi postingan anda di sini. 

3. Icon editor : gunakan icon-icon yang tersedia untuk memudahkan dalam proses pengeditan 

tulisan anda. 

4. Insert media : gunakan untuk memasukkan file gambar/video/music ke dalam artikel anda. 

5. Tombol Save Draft dan Preview : klik tombol “Save Draft” untuk menyimpan artikel dalam 

bentuk draft (belum ter-publish ke halaman website anda) agar bisa anda edit di lain waktu. 

Klik tombol “Preview” untuk melihat tampilan preview dari artikel anda sebelum di-publish. 

6. Tag : isi dengan keyword (kata kunci) yang anda target, pisahkan dengan tanda koma bila 

lebih dari satu. 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

4 
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7. Add new category : klik untuk menambahkan nama kategori baru atau centang kategori 

yang sudah tersedia. 

8. Tombol “Publish” : klik tombol ini untuk mempublikasikan (menampilkan) tulisan yang 

sudah anda buat ke halaman website anda. 

9. Discussion : centang pilihan “Allow Comments” jika anda menyetujui pengunjung web anda 

dapat meninggalkan komentar terhadap tulisan/artikel anda. 

Setiap kali anda membuat postingan baru dan mem-publish ke halaman website anda maka 

postingan terbaru akan mendorong postingan lama ke bawah. Jadi postingan anda akan berurutan 

sesuai dengan kronologi waktu di halaman depan website anda. 

Membuat Halaman 

Klik menu “Pages” maka anda bisa melihat semua halaman di blog anda. Karena anda belum pernah 

membuat satu pun halaman maka anda hanya akan menemukan 1 halaman default wordpress yang 

bernama “About”. Halaman ini ditujukan untuk menampilkan profil anda sebagai pemilik blog, atau 

profil usaha/perusahaan anda bila anda membuat website company. 

 

Pada dasarnya sama saja membuat postingan dengan halaman, yang membedakan di “Pages” tidak 

ada pilihan “Tag” dan “Categories”. Yang ada adalah “Page Attributes” untuk mengurutkan halaman 

anda dan “Featured Image” untuk memasang gambar fitur untuk halaman anda.  

Gunakan nama/title halaman yang singkat saja agar tidak memakan tempat yang banyak karena 

nantinya akan muncul sebagai tab-tab di bawah gambar header di website anda.    
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Mengenal Icon Editor dan Fungsinya 

Pada saat membuat postingan atau halaman di kotak editor teks, maka anda dapat dengan mudah 

mengatur tulisan anda dengan bantuan icon editor yang mirip dengan icon toolbar di Microsoft 

Word. 

 

 : untuk menebalkan (Bold) huruf, membuat huruf miring (Italic), atau huruf tercoret 

(strikethrough) 

 : untuk membuat poin-poin atau daftar list (bullet atau numbering) serta kutipan 

(blockquote). 

 : untuk membuat paragraph rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. 

 : untuk membuat atau menghapus hyperlink (kata atau kalimat di artikel yang apabila diklik 

akan menuju ke suatu halaman atau website lain). Biasanya hyperlink berwarna biru dan bergaris 

bawah.  
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 : untuk memotong artikel yang panjang, di mana pada bagian yang terpotong akan tampil 

tulisan “Read more…” atau “baca lanjutannya…” atau kalimat lain yang bisa diatur di bagian themes 

editor. 

 : untuk mengecek kebenaran ejaan (spelling) kalimat atau paragraph yang dibuat. 

 : untuk memperbesar tampilan kotak editor teks agar memudahkan pandangan mata saat 

mengetik tulisan. 

 : untuk menampilkan icon editor tambahan 

 : untuk mengatur jenis format paragraf tulisan anda 

 : untuk membuat garis bawah pada huruf, kata, atau kalimat. 

 : untuk membuat paragraph yang rata kiri-kanan. 

 : untuk member warna pada huruf 

 : untuk memasukkan (paste) tulisan yang sudah anda ketik dan format di program TXT 

editor atau Microsoft Word sehingga anda tidak perlu format ulang tulisan anda tersebut. 

 : untuk menghilangkan format (remove formatting) pada tulisan anda. 

 : untuk memasukkan atau mengedit media (gambar, music, video, dll) 

 : untuk memasukkan karakter symbol khusus tertentu. 

 : untuk mengatur indentasi tulisan. 

 : untuk undo dan redo  

 : untuk mendapatkan bantuan cara penggunaan editor (file help) 

Jika anda bisa mengetik dokumen menggunakan program pengolah kata seperti Microsoft Word 

maka saya yakin anda pasti bisa juga menggunakan pengolah kata di Wordpress ini. Melalui panduan 

ini saya rasa tidak perlu saya perlihatkan satu demi satu contoh penggunaan fasilitas-fasilitas teks 

editor wordpress ini karena akan memakan banyak tempat di ebook ini. Silahkan anda coba-coba 

sendiri ketik artikel dan aplikasikan fungsi-fungsi yang tersedia untuk memaksimalkan tampilan 

konten website anda. 

Ini adalah contoh ketika saya membuat postingan pertama : 
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Setelah klik tombol “Publish” maka hasilnya tampak di halaman website seperti pada gambar 

berikut: 
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MENGUBAH TAMPILAN WEBSITE 

Mungkin anda merasa tampilan standar website anda kurang menarik atau mirip dengan tampilan 

website orang lain. Nah, bila anda berniat mengganti tampilan website anda maka ada 2 cara yang 

bisa anda lakukan. 

1. Mengganti Header dan atau Background saja 

2. Mengganti Themes untuk merubah tampilan standar wordpress secara total 

Di panduan ini saya hanya akan mengulas tentang cara merubah tampilan website dengan 

mengganti header saja. Sedangkan cara mengganti themes sudah saya bahas di e-book saya lainnya, 

yaitu “Tutorial Bikin Blog Gratis” yang bisa anda download gratis melalui link berikut : 

http://dl.dropbox.com/u/8532353/bikinbloggratis.zip  

Cara Mengganti Header 

Pertama-tama siapkan memang terlebih dahulu file gambar yang ingin anda jadikan sebagai image 

header. Anda bisa membuatnya dengan menggunakan program pengolah gambar/foto seperti 

Adobe PhotoShop, Adobe Macromedia FireWorks, Corel Photopaint, dll. Ukuran header yang 

direkomendasikan adalah 940 x 198 pixels.  

Contoh saya sudah membuat file image header seperti pada gambar berikut : 

 

Nah, cara mengganti header bawaan wordpress dengan file header yang kita buat sendiri agar 

tampilan website kita jadi tampil berbeda adalah sebagai berikut : 

1. Klik menu “Appearance” lalu klik sub menu “Header” seperti pada gambar berikut ini.  
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2. Klik tombol “Browse” lalu cari dimana anda menyimpan file header buatan anda lalu klik 

tombol “Upload”. Gambar header bawaan wordpress akan berganti dengan gambar header 

ciptaan kita seperti pada gambar berikut : 
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3. Klik tombol “Save Changes” untuk melakukan perubahan dan cek hasilnya dengan 

mengunjungi alamat website anda tersebut (klik link “visit your site” yang ada di bagian 

atas). Dan sim salabim… tampilan website sudah berubah seperti pada gambar berikut : 

 

Modifikasi Sidebar 

Nah, agar website anda benar-benar berbeda dengan website lain yang menggunakan themes yang 

sama dan kesannya benar-benar “gue banget” maka anda bisa modifikasi sidebar kanan dengan 

menambahkan berbagai widget. 

Berikut adalah tampilah sidebar kanan sebelum diubah : 

 

Untuk mengubah dan mengatur widget, buka menu “Appearance” dan pilih sub menu “Widgets” 

maka akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut : 
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Widget yang saat ini aktif di sidebar adalah widget yang berada pada kolom “Primary Widget Area”. 

Widget yang tidak ingin ditampilkan silahkan dinon-aktifkan saja dengan cara menarik widget 

tersebut ke kolom atau kotak “Inactive Widgets” yang ada di bagian bawah.  

Atau anda bisa letakkan di kolom widget lain, misalnya widget “Recent Comments” saya letakkan di 

kolom “First Footer Widget Area”. Widget “Recent Posts” di “Second Footer Widget Area”, 

“Archives” di “Third Footer Widget Area” dan “Categories” di “Fourth Footer Widget Area”. 

Sedangkan widget “Meta” saya non-aktifkan saja.  

Silahkan anda utak-atik sampai menemukan tampilan yang pas sesuai harapan anda. Tidak perlu 

khawatir tampilan website akan rusak, karena anda hanya perlu memindah-mindahkan posisi widget 

tersebut dan kalau tidak sesuai harapan maka bisa dikembalikan ke keadaan semula. 
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Selanjutnya saya ingin menambahkan widget baru, sebagai contoh saya ingin menambahkan gambar 

cover dan link download e-book, facebook fan page, dll. Cara menambahkan widget tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Widget “Text” untuk menambahkan link download dan gambar cover ebook. 

- Tarik widget “Text” ke kolom “Primary Widget Area” 

- Edit widget text dengan memasukkan kalimat dan link download dalam format html. 
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- Klik tombol “Save” dan hasilnya (gambar kanan di atas) bisa anda lihat dengan 

mengunjungi link website anda. 

2. Widget “Facebook Fan Fage” untuk menambahkan kotak halaman fan FaceBook. Secara 

default widget ini belum tersedia sehingga perlu ditambahkan  dengan mencari plugin 

“Facebook Fan Box Widget” terlebih dahulu. Cara mencari dan dan mengaktifkan plugin 

facebook fan fage di sidebar anda adalah sebagai berikut : 

- Klik menu “Plugins” pilih “Add New” lalu ketik “facebook fan box” di kotak pencarian 

seperti pada gambar berikut : 

 

- Klik tombol “Search Plugin” untuk mencari plugin tersebut. Lalu akan muncul banyak 

plugin yang berhubungan kata kata kunci pencarian yang dimasukkan.  

 

- Anda bisa membaca deskripsi plugin di sebelah kanan atau melihat lebih detail tentang 

plugin yang ingin dipilih dengan mengklik link “Details” yang ada di bawah nama plugin. 

Untuk install plugin, klik link “Install Now”. 
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- Aktifkan plugin dengan mengklik link “Activate Plugin” maka otomatis akan terbentuk 

widget baru di “Avalaible widget”. 

 

- Drag atau tarik widget tersebut ke kolom widget primary area dan lakukan setting sesuai 

data halaman fan fage facebook anda. 

              

- Klik tombol “Save” dan lihat hasilnya di website anda. 
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MENAMBAH FUNGSI WEBSITE 

Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tulisan dan bahkan di judul ebook ini pun sudah saya 

tampilkan bahwa tujuan lain saya membangun website infolengkap.com ini adalah untuk saya 

gunakan menyembunyikan link affiliasi atau menyingkat link yang panjang. Nah, pada pembahasan 

bagian terakhir dari panduan ini akan saya uraikan bagaimana menggunakan website ini untuk 

tujuan tersebut.  

Untuk mencapai tujuan tersebut maka kita memerlukan plugin tambahan yang oleh penciptanya 

diberi nama “wp affiliate plugin”. Anda bisa download plugin ini melalui link berikut : 

http://infolengkap.com/download-plugin-wp-affiliate (redirect ke Ziddu) 

Cara Mengaktifkan Plugin WP-Affiliate 

1. Klik menu “Plugins” dan pilih sub menu “Add new” lalu klik link “Upload” 

 

2. Cari lokasi file plugin “wpaffiliate.zip” yang sudah anda download dengan mengklik tombol 

“Browse” dan setelah ketemu lanjutkan dengan klik tombol “Install Now” hingga plugin 

tersebut terinstall di wordpress anda. 

 

3. Klik link “Activate Plugin” untuk mengaktifkan plugin tersebut hingga muncul sub menu baru 

bernama “WP Affiliate Links” di menu “Settings”. 
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Cara Menyembunyikan Link Affiliasi atau Menyingkat URL Panjang 

1. Masukkan alamat url asli dari link affiliasi anda di kolom “Affiliate Link” dan masukkan kata 

atau kalimat untuk menyamarkan link tersebut di kolom “Slug”. Sebagai contoh saya ingin 

menyembunyikan link affiliasi saya http://www.rahasiasuksesclickbank.com/?vip=559 agar 

menjadi www.infolengkap.com/rahasia-sukses-clickbank. 

 

2. Klik tombol “Save Links” untuk mendapatkan link samaran maka akan muncul di bawah 

kolom “Cloaked Link” alamat url link baru seperti pada gambar berikut. 

 

Dengan cara yang sama maka saya bisa membuat link lain sebagai berikut : 

 

Silahkan berkreasi sendiri untuk menyamarkan link affiliasi yang anda ikuti atau menyingkat suatu 

url. Link baru ini memiliki rasio klik yang lebih banyak dibanding menggunakan link aslinya. Gunakan 

link baru ini untuk promosi melalui blog, broadcast ke list, pasang iklan, dll.  
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RINGKASAN DAN SARAN 

Akhirnya sampai jugalah kita di halaman akhir dari ebook panduan ini. Sebelum menutup e-book ini, 

saya ingin paparkan sekali lagi langkah-langkah yang perlu anda lakukan bila anda ingin membuat 

website dan menggunakannya sebagai “url-redirect” untuk menyembunyikan atau menyingkat link 

url anda. 

Berikut langkah-langkahnya : 

1. Kumpulkan dana untuk membeli domain dan hosting, bisa gratis melalui program PTC 

seperti NeoBux. 

2. Setelah dana terkumpul, transfer ke rekening PayPal anda untuk dipakai membayar. 

3. Beli domain murah di NameCheap. 

4. Sewa hosting di HostGator atau SewaHost.com. 

5. Install Wordpress melalui menu Fantastico De Luxe di cPanel Hosting. 

6. Kelola website anda melalui dashboard wp-admin. 

7. Install plugin “wpaffiliate”. 

Saran-saran yang mungkin bermanfaat : 

1. Cari lebih banyak lagi referensi tentang cara mengelola website yang menggunakan CMS 

wordpress guna melengkapi pengetahuan anda tentang penggunaan wordpress ini. 

2. Beli aja langsung Domain + Hosting dari dana di kantong sendiri jika anda tidak sanggup 

menunggu lama mengumpulkan duit dari program Dollar Gratis di internet, apalagi jika anda 

tidak mau repot dan keluar biaya untuk verifikasi rekening Paypal anda terlebih dahulu. 

3. Bergabunglah sebagai subscriber di InfoLengkap.com agar apabila ada perbaikan (update) 

pada e-book ini maka anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Demikian juga bila ada e-

book terbaru dari saya nantinya maka anda sebagai subscriber akan lebih duluan bisa 

mendapatkannya. Selain itu, bila ada informasi penting dan bermanfaat lainnya bisa lebih 

mudah saya share kepada anda. 

Akhirnya, seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak” maka demikian pula halnya dalam 

pembuatan e-book panduan ini. Di sana-sini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. 

Untuk itulah, saya senantiasa terbuka menerima saran, pertanyaan, dan kritik yang bersifat 

membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. 

Terima kasih, 

 

Asnawi ST. 

Penulis & Owner 

www.InfoLengkap.com 

http://infolengkap.com/neobux
www.KhususPemula.com
http://infolengkap.com/namecheap
http://infolengkap.com/hostgator
www.sewahost.com
http://infolengkap.com/download-plugin-wp-affiliate
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Penulis juga mengelola website lain : 

www.asnawi.com 

www.sewahost.com 

www.ayolihat.info 

www.carapemula.com 

www.khususpemula.com 

www.bisnismodalgratis.com 

 

E-Book penulis lainnya : 

 

Download di : 

www.KhususPemula.com  |  www.CaraPemula.com  

www.khususpemula.com
www.carapemula.com

