
Tutorial Terbaru Cara Membuat Website Gratis IDHostinger 

 

Langkah-Langkah Membuat Website Gratis di IDHostinger – Idhostinger adalah salah 

satu penyedia hosting indonesia yang cukup populer dikalangan blogger karena menyediakan 

hosting gratis. Tentu fasilitas tersebut akan begitu bermanfaat bagi blogger yang ingin mencoba 

wordpress self hosted, joomla, drupal dll. 

Belajar Membuat Website WordPress Gratis dengan Engine seperti WordPress, Joomla, 

Drupal dan sebagainya memang memerlukan space atau ruang penyimpanan yang tidak bisa 

dikatakan sedikit, namun kita bisa memanfaatkan berupa layanan penyedia hosting dan domain 

gratis seperti IDHotinger ini. Kita bisa memanfaatkan fasilitas Autoinstaller untuk memasang 

engine website tersebut dengan mudah, tanpa perlu upload engine dan pengaturan database 

terlebih dahulu. 

Dan Idhostinger ini menyediakan secara gratis Disk Space 2000 MB, Bandwidth 100 GB, 

2 Database MySQL, 2 Akun Email, Website Builder, Script Autoinstaller untuk Anda. 

 

1. Silahkan kunjungi website www.idhostinger.com 

Anda harus memiliki akun di IdHostinger terlebih dahulu. Silahkan klik “Buat Akun”. 

Atau bisa juga dengan mengklik “Order Sekarang” 

 

Laman Order IDHostinger 

 

 

 



2. Setelah itu, ada 2 cara untuk daftarnya, yaitu melalui akun Facebook atau akun Google alias 

Gmail. Disini saya contohkan melalui akun email Gmail. Silahkan Klik gambar “Google”. 

 

Pilih Login dengan Gmail 

 

3. Silahkan Login melalui akun Gmail anda, Masukkan “Email Gmailnya”, lalu masukkan 

“Passwordnya”, kemudian Klik “Sign ini”. 

 
Login Menggunakan Email Gmail 

 

4. Selanjutnya buka email yang digunakan untuk mendaftar tadi, Klik “link tautan” yang 

dikirimkan idhostinger ke email anda, tautan ini digunakan untuk melakukan confirmasi 

aktivasi akun anda. Lihat gambar di bawah ini : 

 

Verifikasikan Akun IDHostinger dengan klik Link URL: 

http://cpanel.idhostinger.com 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcpanel.idhostinger.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5GOTZuCzV29FvsyfSHNlhX2wLNw


5. Selanjutnya Anda akan kembali dibawa ke halaman idHostinger. 

 

Halaman Awal IDHOSTINGER 

 

6. Pada beberapa menu pilihan di atas kalian Pilih “Hosting” kemudian Klik “Order Hosting 

baru” seperti pada gambar di bawah ini.  

 

 

7. Setelah itu anda akan menentukan pilihan order, silahkan pilih yang gratis, klik “Order” 

Sekarang !. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih Order Yang Gratis 



8. Selanjutnya silahkan di isi form pengisian Data untuk memiliki Subdomainnya kemudian Klik 

“Lanjutkan”. 

 

Pengisian Data Website IDHostinger 

a) Subdomain  : Masukkan nama subdomain yang anda inginkan, misal saya 

menggunakan : wawankurniawan.zz.mu. di sana terdapat banyak 

pilihan seperti : .esy.es, url.ph, bl.ee, meximas.com, 96.lt, besaba.com, 

hol.es. silahkan pilih sesuai keinginan anda (catatan : Jika url subdomain 

tersedia, maka akun anda akan segera jadi). 

b) Password  : di isi sesuai keinginan anda. 

c) Konfirmasi Password : masukkan sekali lagi passwordnya. Setelah itu lalu klik 

“Lanjutkan”.  

 

9. Bila berhasil maka akan tampak seperti gambar di bawah yang menunjukan bahwa 

Subdomainnya telah berhasil di buat. 

 
Order Domain Web IDHostinger Berhasil Dibuat 

wawankurniawan.zz.mu 



 

a) Paket Hosting : Gratis 

b) Domain  : wawankurniawan.zz.mu 

c) Harga : Rp. 0.00 

d) Saya bukan robot  : Kalian Klik di bagian Kotak hingga terdapat tanda Centang, 

apabila sudah terdapat tanda Centang  kemudian Klik  “Order” 

 

10. Dan sekarang bila berhasil lagi maka akun hosting anda telah berhasil di buat, tunggu hingga 

statusnya dari Menunggu Setup menjadi Aktif, biasanya membutuhkan waktu 1 x 24 jam, 

lihat seperti gambar di bawah, dan klik Link URL nama Websitenya. 

 

Statusnya Menunggu Setup 

 

Status Aktif Website IDHostinger Gratisan Sukses Dibuat 

 

11. Bila langkah demi langkah yang di lakukan dengan benar, maka hasil websitenya akan 

nampak seperti gambar di bawah, WEBSITE Dengan DOMAIN + HOSTING Gratis anda 

telah berhasil di buat… 



 

Selamat Website Gratis IDHostinger Anda Telah Jadi 

 

Eits… jangan senang dulu… , karena ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu untuk 

menginstall websitenya, di sini saya menginstallnya menggunakan blog jenis wordpress. Mari kita 

lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya : 

 

Menginstall Website WordPress Gratis di IDHostinger 

  

1. Sekarang coba perhatikan ke arah sudut kiri atas di samping Beranda ada Hosting, lalu akan 

terbuka Domain website yang telah di buat tadi, klik nama Domainnya, Lihat lebih jelasnya 

pada gambar di bawah ini :  

 



 

2. Setelah laman hostingnya terbuka, Silahkan scoll ke bawah cari yang namanya menu 

“Website” lalu klik pada pada menu “Auto Instaler”, untuk lebih jelasnya lihat gambar di 

bawah ini :  

 

 

3. Silahkan cari gambar “WordPress”, dan klik pada gambarnya. untuk lebih jelasnya lihat 

gambar di bawah ini : 

 

Pilih Content Management WordPress 

 



4. Langkah selanjutnya adalah mengisi beberapa field di Konfigurasi Instalasi Website nya, 

silahkan di isi saja sesuai data-data anda kecuali setelah alamat url di kosongkan saja. Untuk 

lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini : 

 

 

Laman Konfigurasikan Instalasi Baru 

Bahasa  : Inggris 

Username Administrator  : Masukan sesuai nama yang di inginkan 

Password Administrator  : Silahkan di isi dengan password anda. 

Judul Website  : Silahkan masukan judul website yang akan anda buat. misal : 

Wawan Kurniawan. 

Tagline Website  : Silahkan masukan tentang deskripsi dari blog anda yang akan di 

buat. 

Lalu Klik “Install” dan tunggu beberapa saat hingga berhasil sukses penginstallannya. 

 

 

 

 

 

 

Di Kosongkan Saja 



5. Setelah penginstallan wordpressnya sukses, maka akan tampak Url website yang telah di buat 

tadi, Silahkan di klik Url Websitenya, misal : http://wawankurniawan.zz.mu. Lihat gambar 

di bawah ini : 

 

 

Instalasi Website Gratis di IDHostinger Telah Sukses Dibuat 

 

6. Hasilnya akan seperti ini : http://wawankurniawan.zz.mu. Tanda…Websitenya sudah jadi… 

 

Langkah Cara Membuat Website IDHostinger Telah Sukse Dibuat 

 

 


