
PANDUAN LENGKAP 

Membuat Blog Wordpress Gratis  

Dengan 

Domain Gratis “www.namadomain.co.cc” 

Dan  

Hosting Gratis di 000webhost.com 

 

Sebenernya... saya males nulis tentang cara bikin blog gratis di domain co.cc ini. Soalnya 

udah banyak tulisan serupa yang jumlahnya bejibun kali, ye? Tapi kemudian ternyata, ada 

banyak sahabat saya yang nanya-nanya caranya, karena menurut mereka tulisan lain kurang 

lengkap....adaaa aja kurangnya. 

Untuk memenuhi keinginan sahabat-sahabat yang saya cintai dan mencintai saya (kalo 

ada butuhnya), maka saya menulis ebook panduan ini, khusus untuk para sahabat yang saya 

sayangi (huekkk, cuih!). 

Yang akan kita pelajari dalam ebook ini adalah: 

1. Cara mendapatkan domain co.cc dengan gratis. 

2. Cara mendapatkan hosting gratis. 

3. Cara men-setting DNS domain ke hosting 

4. Cara menginstall Wordpress di Cpanel hosting secara manual. 

5. Cara menginstall Wordpress di Cpanel hosting dengan menggunakan fantastico. 

Baiklah anak-anak...simak baik-baik dan ikuti petunjuk ebook ini dengan seksama. 

Jreeeeng! 

 

1. Cara mendapatkan domain co.cc dengan gratis. 

Klik link berikut ini –atau langsung aja ketik di address bar: http://www.co.cc/?id=156350  

Maka akan tebuka jendela seperti pada gambar di bawah, lalu ketikkan nama domain yang 

anda inginkan di domain co.cc. misalnya anda ingin nama www.blogaing.co.cc: 

 



 

Setelah diketik, klik panel check availability. Pihak co.cc akan memberitahu anda apakah nama 

domain yang anda inginkan sudah terpakai atau belum. 

Jika nama domain sudah terpakai akan muncul pesan: 

 

Bila begitu, carilah domain lain yang belum terpakai. Misalnya dengan nama domain 

‘kakazifana’. Bila belum terpakai, akan muncul pesan: 

 

Segera setelah itu, klik panel ‘Continue to registration’ dan mulailah pendaftaran. Harap 

diketahui: bila nama domain yang anda inginkan terbilang unik, co.cc akan meminta bayaran 

yang berkisar antara US$ 9 – 100. Tapi... kalo cuman nama-nama anda yang enggak bagus-

bagus amat mah, kayaknya tetap gretong, bo! Hehehe... 



Setelah anda meng-klik panel ‘Continue to registration’, anda akan tiba di halaman 

berikut: 

 

Isilah semua kotak isian dengan benar. Kotak isian yang bertanda centang di samping 

kanan adalah kotak yang ‘fardhu ain’ untuk anda isi. 

Setelah semua form isian selesai anda isi, centang tanda bahwa anda menerima isi 

perjanjian dengan pihak co.cc dan klik panel ‘Create an account now’: 

 

 

Nah dengan demikian, domain anda telah siap. Bila dalam waktu 24 jam anda tidak 

men-set up domain anda, maka co.cc akan menghapusnya secara otomatis. Maka, segeralah 

setup domain anda. Tekan panel set up seperti di bawah ini: 



 

Setelah panel set up anda tekan, anda akan sampai di halaman ‘manage domain’.  

Untuk sementara, biarkan dulu tab yang ini. Lalu bukalah tab lain. Kita akan mendaftar 

untuk memperoleh hosting gratis. Atau kalo anda mau, anda bisa saja sign out dulu dari co.cc. 

 

2. Cara mendapatkan hosting gratis. 

Klik lnk berikut ini –atau ketik di address bar: http://www.000webhost.com/98625.html 

Anda akan sampai di halaman berikut: 

 

Klik panel sign up, kemudian akan muncul halaman sebagai berikut: 



 

Isi kotak di bawah kalimat ‘I Want to host my own domain’ dengan domain yang sudah 

anda dapatkan di co.cc. misalnya, yang tadi: kakazifana.co.cc. Kemudian isikan nama lengkap 

anda di kotak ‘your name’ dst sampe selesai. Setelah itu, klik panel ‘create my account’. 

Setelah anda klik ‘create my account’, anda akan tiba di halaman berikut: 

 



Catat baik-baik semua data yang tertera di halaman ini. Atau untuk praktisnya, tunggu 

saja email dari pihak 000webhost, untuk kepentingan anda saat melakukan managing control 

panel anda di Cpanel 000webhost. Setelah itu, langsung saja, klik panel ‘setup my account’. 

Harap diketahui: kadang-kadang anda akan memerlukan waktu agak lama hingga account anda 

dibuat. Tapi itu sangat jarang terjadi. 

Setelah anda mengklik panel ‘setup my account’, anda akan sampai di halaman berikut: 

 

Perhatikan baik-baik bagian yang dilingkari pada gambar di atas. Data inilah yang anda 

perlukan untuk mengarahkan DNS domain anda ke hosting. 

 

3. Cara Men-setting DNS Domain ke Hosting 

Buka kembali domain anda di co.cc. Lalu klik ‘manage domain’ seperti pada gambar di 

bawah ini: 



 

Kemudian anda sampai di halaman seperti di bawah ini. Lalu klik nama domain yang 

hendak anda ubah setting NS-nya: 

 

Setelah itu, klik panel ‘set up’ untuk mengubah NS-nya: 

 

Atur NS sesuai dengan NS yang telah anda dapatkan dari 000webhost. Perhatikan pada 

bagian yang ditandai lingkaran merah: 



 

Ketik semua kode NS yang anda dapat dari 000webhost di situ. 

Setelah itu, anda bisa kembali ke tab hosting dan klik ‘Enter Control Panel: 

 

 

4. Cara Menginstall Wordpress di Cpanel hosting secara manual. 

Sebelum kita menginstall Wordpress secara manual, tentunya kita memerlukan File 

Wordpress-nya dong... 

Download-lah versi Wordpress terbaru di: http://wordpress.org/latest.zip 

Setelah anda download semua file Wordpress, ekstrak file zip Wordpress tersebut di 

komputer anda: 



 

Setelah file zip tersebut selesai di-ekstrak, akan muncul folder Wordpress seperti di 

bawah ini: 

 

Klik-lah folder Wordpress tersebut, maka anda akan menjumpai deretan folder dan file 

seperti berikut ini: 



 

Pilihlah semua folder dan file itu dengan menekan Ctrl dan A bersamaan. Kemudian klik 

kanan folder dan file yang telah di-blok dan simpan dalam format radio zip yang baru: 

 

Setelah itu biarkan sejenak dan kita kembali ke Cpanel di 000webhost. 

Setiba di Cpanel, klik-lah panel ‘File Manager’: 



 

Anda akan sampai ke halaman FTP. Seperti di bawah ini: 

 

Bila session anda habis, anda tidak akan langsung masuk ke halaman FTP, namun akan 

muncul halaman login yang harus anda isi dengan username dan password yang diinformasikan 

melalui email dari 000webhost. Gambarnya seperti berikut: 

 

Di halaman FTP, Klik-lah folder public_html: 

 

Kemudian setelah masuk ke folder public_html, klik-lah tombol upload: 



 

Kemudian tekan panel browse: 

 

Carilah file zip yang sudah anda buat tadi, lalu klik open: 

 

Klik tanda centang yang ada di halaman FTP: 

 



Tunggu beberapa saat hingga seluruh file ter-upload dengan sempurna. Kemudian klik 

panel back untuk kembali ke halaman folder public_html FTP: 

 

Di halaman folder public_html FTP, centang file wordpress.zip dan klik panel unzip untuk 

mengekstraknya. Perhatikan letaknya pada gambar di bawah: 

 

Lalu klik tanda centang untuk mulai mengekstrak: 

 

Setelah semua file ter-ekstrak, klik panel back: 

 



Kemudian hapuslah file ‘default’ di dalam folder public_html. Centang silenya, dan klik 

panel delete: 

 

Konfirmasi deletion dengan panel centang warna hijau: 

 

Nah...teman-teman yang budiman maupun yang budiwoman, 

Kini anda siap memulai instalasi Wordpress... 

Kita kembali ke Cpanel dan klik panel MySQL: 

 

Anda akan segera tiba di halaman berikut ini dan isilah baik-baik semua kotak isian yang 

ada: 



 

Ingat baik-baik apa yang anda isikan juga data MySQL Host yang terletak paling atas 

form ini. Kalau perlu, catatlah: 

 

Jika semua telah selesai, dan anda sudah selesai mengingat atau mencatat, klik panel 

‘create database’, maka anda akan tiba di halaman berikut: 

 

Setelah itu, kembalilah ke Cpanel dan klik File Manager. Centang file wp-config-

sample.php. Ganti nama file dengan ‘wp-config.php.’ perhatikan langkahnya pada gambar-

gambar berikut ini: 



 

Setelah itu, edit isi file tersebut dengan menggunakan data yang telah anda buat di 

MySQL: 

 

 

Klik gambar disket untuk menyimpan isi file. Dan tekan panah biru untuk kembali ke 

halaman sebelumnya. 

Setelah itu buka domain anda, misalnya yang kita buat tadi www.kakazifana.co.cc isikan 

Judul Blog dan email anda, lalu klik install wordpress: 

 



Setelah proses instalasi usai, anda akan tiba di halaman berikut. Copy-lah password 

sementara yang diberikan: 

 

Nah...sekarang, klik panel log in, lalu anda tiba di halaman berikutnya. Maka, login-lah 

dengan password yang diberikan: 

 

Nah...jika anda ingin mengubah password sementara yang diberikan, klik panel admin di 

halaman manage blog dan ganti dengan password yang anda inginkan: 

 



 

Anda juga bisa mengubah nama blog dan data lainnya di halaman yang sama. Untuk 

melihat tampilan blog anda, klik-lah visit site: 

 

 

 



Nah...para sahabat sekalian, Blog anda pun telah jadi. Untuk selanjutnya, bila anda 

hendak login di blog anda untuk meng-update isinya, ketikkan ‘http://domainanda.co.cc/wp-

admin’. Maka halaman login akan muncul. 

 

5. Cara Menginstall Wordpress di Cpanel hosting dengan menggunakan fantastico 

Fantastico ialah mesin autoinstaller yang lazim ditemukan dalam setiap Cpanel. 

Menginstall dengan fantastico sebenarnya merupakan cara instalasi Wordpress termudah. Akan 

tetapi, pada 000webhost versi Wordpress yang terjadul (versi 2.2). Walau begitu, saya akan 

tetap mengajarkan caranya. Simak baik-baik. 

Di halaman Cpanel, klik panel fantastico: 

 

Kemudian klik panel new installation pada kotak Wordpress: 

 

Isikan nama dan data untuk login. Kosongkan kotak ‘install in directory’: 



 

Setelah itu, klik panel ‘install wordpress’. Maka dalam sekejap, anda akan tiba di 

halaman berikut: 

 

Nah...demikianlah cara install wordpress dengan fantastico. 

Baiklah teman-teman...pegal juga rasanya ngetik panduan ini. Semoga panduan ini 

cukup mudah dimengerti oleh anda. Selamat mencoba, dan jangan takut gagal. 

Selanjutnya, untuk melakukan manajeman blog wordpress anda, anda akan bisa 

mempelajarinya sendiri karena wordpress adalah tool yang user friendly, kok. Percayalah! 

 

Sahabat anda selalu, 

 

Mahardhika Zifana 

http://mahardhikazifana.com 


