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Pendahuluan
Pertanyaan yang sering muncul di benak orang-orang yang ingin membuat website
(mungkin Anda juga termasuk) adalah: harus mulai dari mana?

Biar kami beritahu sedikit rahasia: Anda bisa menggunakan WordPress.

WordPress merupakan sebuah CMS (Content Management System) yang
memungkinkan Anda untuk membuat sebuah blog atau website dengan mudah,
hanya bermodalkan hosting dan domain untuk menginstalnya. Platform ini sangat
populer di seluruh dunia dan bisa Anda dapatkan secara gratis!

Di e-book ini Anda akan belajar tentang bagaimana membangun blog atau website
Anda sendiri menggunakan WordPress.

Oleh karena itu, Anda sangat beruntung jika mendapatkan e-book “Tutorial
WordPress untuk Pemula” ini! Semuanya akan dibahas lengkap, langkah demi
langkah mulai dari NOL hingga menjadi sebuah blog atau website yang sangat
PROFESIONAL.

Tutorial WordPress untuk Pemula ini kami bagi ke dalam dua bagian. Edisi ini
merupakan bagian yang pertama. Selamat Mencoba!
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1. Cara Membeli Domain dan Hosting di Niagahoster

Sebelum beralih ke tutorial inti cara membeli hosting dan domain, akan lebih
baik apabila Anda memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan
hosting dan domain.

1.1. Pengertian Hosting

Hosting merupakan sebuah space atau tempat penyimpanan data sebuah
blog atau website di internet yang memungkinkan data tersebut diakses
secara online dan dilihat oleh semua orang dari seluruh penjuru dunia.

Penjelasan lebih lanjut bisa diumpamakan seperti ini. Jika Anda ingin
membangun sebuah usaha, maka Anda membutuhkan sebuah lapak untuk
usaha Anda tersebut, bukan? Katakanlah lapak tersebut berupa Ruko yang
mempunyai space atau ukuran ruangan yang variatif ada yang ukurannya 5x5
2, 10x5 2, dan seterusnya.

Begitu pula dengan hosting di internet. Ada beragam varian space berbeda
yang dapat Anda pilih: 500MB, 1GB, bahkan space yang jauh lebih besar.
Namun yang pasti, berapapun space-nya pasti suatu saat akan menjadi
kendala jika Anda membeli hosting yang space-nya dibatasi.

Niagahoster menyediakan sebuah layanan hosting yang Unlimited dimana
Anda bisa dengan bebas meng-upload konten website Anda baik itu berupa
gambar, video maupun jenis file lain tanpa harus takut kehabisan ruang atau
space tersebut.

1.2. Pengertian Domain

Domain adalah alamat sebuah situs berupa (.com/.net/.org) dan lain-lain,
mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi alamat (IP address) sebuah server
komputer (hosting).

Seperti ilustrasi diatas, ketika Anda sudah mempunyai ruko untuk space
usaha, tentunya yang Anda butuhkan adalah alamat agar siapapun dapat
mengunjungi tempat usaha Anda dengan mudah. Jika Anda sudah
mempunyai ruko tetapi tidak memiliki alamat, lantas bagaimana orang dapat
mengunjungi tempat usaha Anda?

Begitu juga dengan domain, sebuah alamat yang wajib ada agar website
Anda dapat dengan mudah diingat dan dikunjungi oleh orang dari seluruh
penjuru dunia.
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Oke, mari beralih ke tutorial bagaimana cara membeli hosting dan domain di
Niagahoster.

1. Buka website Niagahoster di sini.

2. Pilih menu Hosting di atas, kemudian pilih paket hosting yang Anda inginkan.
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3. Sebagai contoh, kami memilih paket Personal dengan kontrak minimal 6
bulan.

4. Setelah itu Anda akan menemukan halaman seperti gambar di bawah ini,
pilih kontrak yang Anda inginkan: 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan 3 tahun;
tentu dengan potongan harga yang berbeda.

5. Pilih “Selanjutnya” dan Anda akan menemukan opsi untuk membeli domain.
Silakan masukkan nama domain yang Anda inginkan, setelah itu pilih “cari
domain”
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6. Jika domain dengan nama yang Anda inginkan tersedia, akan muncul
keterangan seperti gambar di bawah ini, setelah itu pilih jangka waktu
registrasi, tersedia 1-3 tahun dengan harga yang berbeda. Sebagai contoh,
kami memilih registrasi 1 tahun, setelah itu pilih “Tambah ke Cart”.

7. Pada halaman berikutnya Anda akan menemukan rincian order hosting dan
domain. Pastikan semuanya sesuai dengan yang Anda pesan, setelah itu
pilih “Selanjutnya”.
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8. Kemudian Anda akan dibawa ke halaman “Checkout” dimana pada halaman
ini Anda akan diarahkan untuk membuat akun baru di Niagahoster. Silakan
pilih “Lanjutkan”, namun jika Anda sudah mempunyai akun, tinggal login
pada halaman tersebut dengan memasukkan email dan password Anda.

Isi data Anda dengan lengkap di bawah ini, dan pilih metode pembayaran
yang diinginkan, setelah itu pilih “Proses Checkout”. (PS: Gunakan kode
kupon HANSDAVIDIAN untuk dapat diskon tambahan sebesar 10%).
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9. Kemudian Anda akan menemukan halaman terima kasih. Pilih lanjutkan
maka Anda akan memasuki member area Niagahoster dan menemukan
tagihan yang harus dibayar, lengkap dengan cara melakukan pembayaran
seperti gambar di bawah ini.
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10.Setelah melakukan pembayaran dan konfirmasi, Anda akan mendapatkan
email atau pemberitahuan pada member area Niagahoster terkait data untuk
login ke cPanel atau hosting Anda.
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11.Setelah itu, coba login pada cPanel dengan URL cPanel yang terdapat pada
email seperti gambar di atas. Anda juga bisa mengetikkan
namadomainAnda.com/cpanel pada browser untuk memunculkan halaman
seperti gambar di bawah ini. Silakan masukkan username dan password
yang terdapat pada email.

2. Cara Instal WordPress Via cPanel

Setelah berhasil membeli hosting dan domain di Niagahoster, langkah
selanjutnya yaitu bagaimana cara menginstal WordPress via cPanel. Berikut
tutorialnya.
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1. Login pada cPanel dengan mengetikkan nama domain Anda diikuti garis
miring ( / ) kemudian ketikkan cPanel seperti ini:
namadomainAnda.com/cpanel. Setelah itu, Anda akan menemukan
halaman login. Silakan masukkan username dan password cPanel yang
terdapat pada email seperti tutorial sebelumnya.

2. Setelah berhasil login, Anda akan menemukan halaman dashboard cPanel,
yang masing-masing mempunyai fungsi dan fitur berbeda.
Pada dashboard, atau halaman tersebut, silakan cari ke bawah dengan
nama kategori “Software” kemudian pilih “Softaculous Apps Installer”.
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3. Setelah masuk pada halaman Softaculous, silakan pilih menu Blog »
WordPress kemudian pilih Instal.

4. Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Keterangan:
1. Choose Protocol: Protocol yang ingin Anda gunakan, tersedia http://,

http://www., https:// dan https://www. Untuk pilihan yang paling banyak
digunakan silakan pilih default http://.

2. Choose Domain: Pilih domain yang ingin Anda gunakan untuk
menginstal WordPress. Jika Anda mempunyai lebih dari 1 domain
dalam 1 hosting, maka akan mucul pilihan domain lainnya.

3. In Directory: Jika Anda ingin menginstal WordPress pada direktori lain,
silakan isi sesuai keinginan Anda. Misalnya jika mengisi direktori
tersebut dengan nama “blog” maka WordPress akan diinstal dan
diakses pada namadomainAnda.com/blog, jika hanya ingin
menginstal tanpa direktori atau pada domain utama saja, silakan
kosongkan opsi tersebut.

4. Table Prefix: Tabel yang akan digunakan pada Database (Biarkan saja
default).

5. Site Name: Nama situs Anda.
6. Site Description: Deskripsi situs Anda.
7. Enable Multisite (WPMU): Pilihan untuk mengaktifkan multisite pada

WordPress Anda, opsi ini biasanya jarang diaktifkan, jadi jangan
dicentang.

8. Admin Username: username untuk login pada dashboard WordPress.
9. Admin Password: password untuk login pada  dashboard WordPress.
10.Admin Email: Email Anda yang akan digunakan untuk kebutuhan

instalasi WordPress, dan biasa digunakan untuk reset password jika
Anda lupa.

11.Select Language: Pilihan bahasa pada WordPress yang ingin Anda
gunakan.
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12.Limit Login Attempts: Plugin yang akan diinstal secara otomatis pada
WordPress yang berfungsi untuk membatasi jumlah usaha login jika
Anda salah memasukkan username atau password.

13.Select Themes: Jika Anda ingin menginstal WordPress berserta
dengan Theme silakan pilih theme yang Anda inginkan, jika tidak
abaikan saja opsi tersebut.

14.Email instalation details to: masukkan email Anda jika ingin
menerima informasi secara detail mengenai instalasi WordPress yang
Anda lakukan

15.Jika semuanya sudah selesai, langkah terakhir pilih “Install”.
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5. Tunggu sekitar 3 menit hingga proses instalasi selesai, dan akan muncul
pemberitahuan seperti ini:

6. Setelah proses instalasi selesai, silakan kunjungi situs Anda dan masuk ke
dashboard WordPress pada alamat namadomainAnda.com/wp-admin/
seperti pada gambar notifikasi di atas. Setelah itu masuk dengan
menggunakan username dan password yang telah dibuat pada saat instalasi
tadi.

3. Cara Instal WordPress Via FTP

Selain dapat menginstal WordPress melalui cPanel, alternatif lainnya
Anda juga dapat menginstal WordPress via FTP. Berikut adalah tutorialnya.

1. Download Software atau Aplikasi FileZilla di sini: https://filezilla-
project.org/download.php. Setelah itu, instal software tersebut seperti biasa.
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2. Setelah selesai menginstal FileZilla, kembali ke cPanel kemudian pilih FTP
Accounts.

3. Buat akun FTP baru dengan mengisi form yang sudah disediakan seperti
contoh gambar dibawah, setelah itu pilih “Create FTP Account”.
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4. Setelah  selesai,  akan  muncul  akun  FTP  baru  yang  sudah  dibuat.  Pilih
“Configure  FTP  Client”  lalu  pilih  “FTP  Configuration  File”  pada  icon

FileZilla.
5. Akan ada file dalam format .xml yang terdownload, setelah itu buka kembali

Aplikasi FileZilla, kemudian pilih File » Import...

6. Cari file dalam format .xml tadi yang sudah diunduh pada cPanel, kemudian
“Open”.

7. Setelah  berhasil,  langkah  selanjutnya  pilih  icon  server  pada  pojok  kiri
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FileZilla. Kemudian, pilih akun FTP yang sudah di-import tadi lalu masukkan
password FTP yang sudah dibuat di cPanel.

8. Setelah berhasil, akan muncul keterangan seperti gambar di bawah ini.

9. Silakan download WordPress di alamat https://wordpress.org/download/.

10. Setelah selesai mengunduh, buka kembali FileZilla dan pilih file dimana
Anda mendownload WordPress tadi. Klik kanan dan pilih “Upload”,
kemudian tunggu hingga proses selesai. Akan tampil file WordPress pada
kolom Remote site, seperti gambar di bawah ini.
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11. Kembali ke cPanel, buat database untuk WordPress yang akan diinstal. Pilih
“MySQL® Database Wizard”.

11.1. Tulis nama database yang Anda inginkan, kemudian klik “Next Step”.

11.2 Masukan username dan password database yang Anda inginkan,
kemudian pilih “Create User” seperti tampilan di bawah ini.
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11.3. Langkah selanjutnya yaitu centang semua opsi atau hanya pada opsi
“ALL PRIVILEGES” lalu pilih “Next Step”.

11.4. Maka Database pun berhasil dibuat.

12. Langkah selanjutnya yaitu kembali ke Home cPanel, kemudian pilih File
Manager » Go.
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13. Setelah itu Anda akan masuk pada halaman File Manager dan menemukan
file WordPress yang sudah diunggah melalui FTP. Kemudian pilih file
WordPress tersebut, pilih Extract, ketikkan /public_html, lalu Extract
File(s).
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14. Setelah proses Extract berhasil, Anda akan mendapatkan folder bernama
WordPress pada File Manager atau pulic_html. Yang harus Anda lakukan
selanjutnya adalah membuka folder WordPress tersebut, pilih Select All »
Move lalu ubah nama direktori yang tadinya /public_html/wordpress
menjadi /public_html.

15. Setelah semua file dipindahkan ke direktori /public_html, langkah
selanjutnya adalah menghubungkan WordPress dan database yang sudah
dibuat tadi. Caranya, buka browser kemudian ketikkan
namadomainAnda.com/wp-admin/ maka akan muncul tampilan seperti
gambar di bawah ini. Pilih bahasa yang Anda inginkan kemudian klik
“Continue”.
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16. Selanjutnya  Anda  akan  menemukan  halaman  seperti  dibawah  ini,  pilih
“Let’sgo!”.

17. Isi nama database, username, dan password sesuai dengan database yang
sudah dibuat sebelumnya. Untuk Database Host dan Table Prefix biarkan
saja default, setelah itu klik “Submit”.

www.niagahoster.co.id cs@niagahoster.co.id 0274 5305505 22

https://panel.niagahoster.co.id/ref/96704


TUTORIAL WORDPRESS UNTUK PEMULA | 2015

18. Jika berhasil akan muncul pesan seperti pada gambar di bawah ini.
Kemudian pilih “Run the install”.

19. Langkah selanjutnya yaitu mengisi informasi WordPress seperti Title,
Username dan Password untuk login pada dashboard dan email untuk
kebutuhan ketika Anda lupa password, setelah itu pilih “Install WordPress”.
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20. Setelah proses instalasi selesai, akan muncul tampilan halaman seperti
gambar di bawah ini. Anda dapat login dengan menggunakan username dan
password yang telah dibuat sebelumnya.
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4. Cara Instal WordPress di cPanel Menggunakan File Manager

Selain dapat menginstal WordPress dengan cPanel atau FTP, Anda
juga dapat memanfaatkan File Manager untuk menginstal WordPress dengan
cara yang hampir sama dengan menginstal WordPress menggunakan FTP.
Berikut adalah langkah menginstal WordPress di cPanel menggunakan File
Manager.

1. Download WordPress di https://wordpress.org/download/.

2. Masuk ke cPanel kemudian pilih File Manager » GO.
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3. Pilih “Upload” kemudian “Choose File”. Cari file WordPress yang sudah
diunduh tadi, tunggu hingga proses upload selesai.

4. Kemudian extract file WordPress tersebut dan pindahkan ke direktori utama
/public_html seperti pada tutorial sebelumnya.

www.niagahoster.co.id cs@niagahoster.co.id 0274 5305505 26

https://panel.niagahoster.co.id/ref/96704


TUTORIAL WORDPRESS UNTUK PEMULA | 2015

5. Setelah itu buat database baru seperti tutorial sebelumnya di No 11.1 bagian
tutorial Cara Menginstal WordPress menggunakan FTP. Kemudian setelah
berhasil membuat database, langkah selanjutnya adalah membuka web
browser dan mengetikkan namadomainAnda.com/wp-admin/. Langkah ini
sama seperti tutorial Cara Menginstal WordPress menggunakan FTP di No.
15.

Cara menginstal WordPress di cPanel menggunakan File Manager dan atau
FTP mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi jika Anda
memiliki masalah tidak dapat menginstal WordPress secara otomatis di cPanel,
Anda bisa mencobanya dengan cara manual menggunakan FTP atau File Manager.

5. Cara Setting Tampilan Dashboard

Setelah berhasil menginstal WordPress pada hosting, di tutorial selanjutnya
Anda akan belajar bagaimana cara setting tampilan dashboard WordPress yang
sudah diinstal sebelumnya. Berikut adalah tutorialnya.

1. Login pada dashboard WordPress Anda dengan mengetikan pada browser
namadomainAnda.com/wp-admin/, masukkan username dan password
WordPress yang telah dibuat ketika instalasi.
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2. Anda akan menemukan tampilan dashboard WordPress seperti ini ketika
pertama kali login.

3. Untuk setting tampilan dashboard, Anda dapat mengubahnya pada menu
Profile di pojok kanan atas layar.

4. Kemudian Anda akan menemukan opsi “Admin Color Scheme” dimana
Anda dapat mengubah tampilan warna dashboard WordPress sesuai
keinginan Anda.

www.niagahoster.co.id cs@niagahoster.co.id 0274 5305505 28

https://panel.niagahoster.co.id/ref/96704


TUTORIAL WORDPRESS UNTUK PEMULA | 2015

5. Setelah itu terdapat opsi Collapse menu, dimana dengan memilih opsi ini
Anda dapat melihat menu pada WordPress hanya berupa icon saja dan
terlihat lebih sederhana.

6. Kemudian ada Screen Option yang dapat diatur sesuai keinginan Anda,
seperti misalnya ingin menampilkan atau menghilangkan tampilan
Welcome maupun tampilan lainnya. Anda dapat memberi tanda centang
untuk menampilkan dan menghilangkan tanda centang untuk tidak
menampilkannya.

6. Cara Membuat Posting
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Posting adalah aktivitas tulis-menulis atau membuat sebuah artikel yang
nantinya akan di-publish dan dilihat oleh semua orang yang mengakses halaman
website WordPress Anda.

Berikut langkah membuat posting pada WordPress.

1. Masuk pada Dashboard Anda, pilih Post » Add New atau pilih icon (+) di
bagian atas lalu pilih Post.

2. Anda akan menemukan halaman seperti ini, dimana terdapat kolom untuk
menuliskan judul posting Anda dan juga area untuk menulis posting.

3. Kemudian ada beberapa opsi untuk mempercantik tulisan Anda, yang
biasanya juga terdapat di Aplikasi Office pada umumnya.
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4. Untuk menambahkan konten berupa gambar, video maupun yang lainnya,
Anda dapat menggunakan opsi Add Media. Kemudian pilih Select Files
lalu pilih konten yang ingin Anda upload. Tunggu hingga proses upload
selesai.

5. Setelah itu Anda dapat menyesuaikan ukuran, title, dan sebagainya pada
gambar tersebut. Setelah semuanya sesuai, pilih Insert Into Post dan
gambar berhasil diunggah serta masuk dalam postingan.
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6. Selain itu, Anda juga dapat mengkelompokkan tulisan yang Anda buat ke
dalam kategori tertentu, bisa dengan membuat kategori baru atau
mengikuti kategori yang sudah ada. Pilihan ini bisa Anda temukan pada
bagian Categories, di sebelah kanan area posting. Membuat kategori
baru pun sangat mudah. Anda dapat pilih opsi Add New Category, tulis
kategori yang Anda inginkan, dan klik untuk memberi tanda centang pada

kategori tersebut.
7. Terdapat juga pilihan Tags yang bisa Anda tambahkan sesuai dengan

postingan yang Anda tulis. Untuk menambahkannya pun cukup mudah.
Anda hanya perlu menuliskan tag tersebut dan pilih Add.

8. Kemudian untuk mengubah permalink atau URL postingan yang akan
Anda publish, silakan pilih opsi di bawah kolom judul atau title, kemudian
pilih edit dan sesuaikan dengan keinginan Anda.
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9. Setelah semua selesai, Anda dapat menerbitkan posting atau artikel
tersebut dengan meng-klik tombol Publish.

7. Cara Membuat Pages

Membuat sebuah page/halaman dengan posting kurang lebih sama
seperti tutorial di atas. Perbedaannya hanya terletak pada pilihan menu untuk
membuat pages tersebut. Berikut tutorialnya.

1. Masuk pada dashboard WordPress Anda, pilih menu Pages » Add New,
atau dengan cara pilih icon (+) kemudian pilih Page.
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2. Setelah itu Anda akan masuk pada halaman yang sama dengan halaman
ketika membuat posting di atas, lengkap dengan opsinya. Namun, hal
yang membedakan adalah ketika Anda membuat sebuah page tidak
terdapat opsi kategori atau tags, karena page atau halaman itu biasanya
dibuat untuk hal yang formal seperti About Us, Contact Me, dan lain
sebagainya.

8. Cara Menggunakan Image Media

Image Media merupakan sebuah media library yang di dalamnya terdapat
seluruh konten berupa gambar, video maupun file media lain yang pernah Anda
upload sebelumnya, baik itu ketika membuat sebuah posting maupun pages.

Selain itu Anda juga dapat mengunggah konten melalui media. Berikut adalah
langkah-langkahnya.

1. Masuk pada dashboard WordPress Anda, kemudian pilih Media » Library
maka Anda akan menemukan semua konten yang pernah Anda upload.
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2. Untuk menambahkan gambar atau konten baru lainnya, Anda cukup
memilih Add New » Select Files dan pilih gambar yang ingin Anda
upload. Nantinya gambar ini siap untuk Anda masukkan pada sebuah
posting atau halaman tanpa perlu mengunggahnya kembali.

3. Anda juga dapat mengubah keterangan gambar dengan cara meng-klik salah
satu gambar. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini,
dimana Anda dapat mengubah Title, Description, dan lainnya di sini.
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4. Selain itu Anda juga dapat mengedit gambar tersebut dengan memilih Edit
Image pada gambar di atas. Ada beberapa opsi yang disediakan untuk
mengedit gambar, misalnya Rotate, Flip, mengatur ukuran gambar,
memotong gambar dan lain-lain.

9. Cara Instal Plugin Via Dashboard

Salah satu alasan mengapa Anda menggunakan WordPress sebagai
Platform untuk website Anda, karena WordPress Self Hosting (WordPress.org)
mempunyai Ribuan atau bahkan jutaan Plugin dengan kegunaan dan fitur yang
berbeda yang siap Anda instal secara gratis.

Pada tutorial di bawah ini kami akan mencoba untuk menginstal plugin
Contact Form 7, suatu plugin yang memiliki fungsi untuk membuat form kontak.
Plugin ini sangat berguna untuk memudahkan pengunjung situs yang ingin
menghubungi Anda melalui email. Berikut adalah tutorialnya.

1. Masuk pada dashboard WordPress Anda, kemudian pilih Plugin » Add New.
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2. Tulis nama plugin yang ingin diinstal pada kolom Search kemudian tekan
Enter.

3. Pilih Install pada plugin dengan nama Contact Form 7. Tunggu beberapa
detik hingga proses instalasi selesai, kemudian pilih Activate Plugin untuk
mengaktifkan plugin tersebut.

Selesai! Plugin telah berhasil diinstal melalui dashboard WordPress.

10.Cara Instal Plugin Via FTP

Selain menginstal plugin langsung melalui dashboard WordPress, ada cara
lain yang bisa dilakukan apabila kerap menemukan kesalahan ketika menginstalnya
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langsung via dashboard. Cara tersebut adalah dengan menggunakan FTP, yang
mana tidak berbeda jauh dengan cara menginstal WordPress via FTP. Berikut
tutorialnya.

1. Cari dan download Plugin yang akan Anda instal pada WordPress di alamat
https://wordpress.org/plugins/.

2. Setelah menemukan plugin yang akan diinstal, download plugin tersebut
dengan file berformat ( .zip).

3. Setelah selesai mengunduh plugin, langkah selanjutnya yaitu membuka
Aplikasi FileZilla dan menghubungkannya dengan hosting seperti tutorial Cara
Menginstal WordPress via FTP di atas. Kemudian cari plugin yang sudah
diunduh sebelumnya dan upload pada direktori /public_html/wp-
content/plugins/ seperti gambar di bawah ini.
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4. Buka File Manager di cPanel, dengan direktori yang sama yaitu
public_html/wp-content/plugins/ kemudian Anda akan menemukan file
yang sudah di-upload tadi, disini Anda hanya tinggal extract file tersebut.
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5. Setelah berhasil di-extract, silakan kembali dashboard WordPress kemudian
pilih Plugin » Installed Plugins. Anda akan menemukan plugin yang sudah
diunggah melalui FTP terinstal dan hanya perlu mengaktifkannya saja dengan
mengklik Activate.

Selesai. Plugin berhasil Anda instal melalui FTP.

Penutup

WordPress mampu menjadi solusi bagi setiap orang yang kesulitan membuat
website sendiri. Platform ini bisa mempermudah Anda membuat website profesional
walaupun tidak mempunyai basic di bidang IT.

Tentu, banyak belajar dan praktek akan membuat Anda lebih ahli dalam membuat
website berbasis WordPress.

Jika Anda membutuhkan paket hosting Wordpress berkualitas, Niagahoster selalu
siap membantu Anda. Kami menyediakan beragak paket hosting dan domain
dengan harga terjangkau namun tetap dengan kualitas terbaik dan pelayanan
profesional. Kunjungi website kami sekarang juga dan dapatkan tawaran menarik
dari kami.

Sekian tutorial singkat dari kami. Semoga e-book ini dapat mengatasi permasalahan
pembuatan website yang Anda hadapi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan
pengetikan ataupun hal lain yang tidak kami sengaja.

Regards,
Niagahoster
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