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Anda boleh menggandakan dan menyebarkan e-book 
ini dengan GRATIS tanpa perlu meminta izin 
kepada Penulis. Hanya saja anda tidak boleh 

merubah sedikitpun materi/isi dari e-book ini. 
Terima kasih. 

 

Selamat Membaca ! 



 
 

Pengantar 
 
 
Senang sekali rasanya saya bisa membagi pengetahuan tentang cara merancang 
dan memiliki situs pribadi (bisnis) di internet dengan gratis. Buku elektronik (E-
book) mini ini terutama saya dedikasikan kepada para pengunjung situs 
http://bizgp.go2net.ws dan pemesan paket Bisnis Gaya Pos dari situs saya 
tersebut.  
 
Saya berusaha membuat panduan praktis langkah demi langkah disertai gambar 
untuk membangun sebuah situs di internet, khususnya di situs http://www.2ip.com 
atau http://www.FreeWebServices.net.  
 
Ada banyak sekali webhosting gratisan di internet selain http://www.2ip.com untuk 
menempatkan situs anda. Yang paling banyak digunakan antara lain : 

- http://www.geocities.com  
- http://www.tripod.com 
- http://www.freewebs.com 
- http://www.freespaces.com 

 
Setiap webhosting gratis di atas memiliki kelebihan masing-masing, dan saya 
memilih www.2ip.com dengan alasan sebagai berikut : 

- Tidak ada iklan popup/banner, situs kita jadi kelihatan professional. 
- Web spaces yang diberikan cukup besar, yakni 100 MB. 
- Domain name (nama situs) banyak pilihan. 
- Mendapat alamat e-mail sesuai domain name yang dipilih. 
- Bisa upload file sampai 10 buah file per sekali upload. 
- Support Frontpage extension. 
- Bisa bikin situs secara online tanpa perlu tahu bahasa pemrograman. 
- Banyak modul gratis (fasilitas tambahan) untuk mempercantik situs.  

 
Sebagai webhosting gratisan, www.2ip.com bisa anda manfaatkan untuk belajar 
membuat situs profesional sebelum menyewa webhosting yang berbayar dan 
membeli domain name.  
 
Di dalam e-book singkat ini saya coba membahas langkah demi langkah 
membangun situs dengan nama http://bisnisgp.go2net.ws. Sebelumnya saya 
sudah merancang isi (content) situs tersebut menggunakan program Microsoft 
Frontpage.  
 
Selain Frontpage, anda juga bisa menggunakan program Macromedia Dream-
Weaver untuk merancang situs yang lebih profesional. Cara merancang situs 
dengan Frontpage dan Dreamweaver bisa anda pelajari tersendiri melalui buku-
buku yang khusus membahas tentang program tersebut yang banyak dijual di 
toko-toko buku.  
 
Namun bagi anda yang ingin belajar bikin halaman situs tanpa menggunakan 
program tersebut, di dalam e-book ini saya coba bahas juga sedikit tentang 
bagaimana membuat halaman situs secara online di http://www.2ip.com.  
 
Akhirnya, semoga e-book mini ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, 
terutama untuk penulis sendiri dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan 
merancang e-book dan situs. Terima kasih. 
 
Asnawi, ST. 
asnawist@gmail.com 
http://bizgp.go2net.ws  
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PENDAFTARAN 
 
 

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan oleh www.2ip.com 
maka anda harus terdaftar sebagai member www.2ip.com lebih dahulu.  
 
Cara mendaftar sebagai member : 

1. Buka http://www.2ip.com dan tunggu beberapa saat hingga muncul halaman 
depan seperti pada gambar berikut : 

 

 
 
 

2. Klik tombol   >> SIGNUP NOW !  di bawah kolom member login. Maka akan 
muncul halaman Registration Form (Formulir pendaftaran online) seperti 
berikut: 

 

 
  
3. Isi formulir pendaftaran online tersebut dengan data sebagai berikut : 

http://www.2ip.com/
http://www.2ip.com/
http://www.2ip.com/


- Username & Domain : Ketik username yang anda inginkan dan pilih nama 
domain yang anda inginkan. Contoh : saya memilih username “bisnisgp” 
dan domain name “go2net.ws”.  

 

 
 

Catatan : Username hanya boleh menggunakan huruf kecil (lowercase) dan 
angka atau gabungan huruf dan angka, minimal 4 karakter dan maksimal 20 
karakter. 

- Password : Isi dengan password terdiri dari 4 karakter maksimal 20 
karakter bisa gabungan antara angka dan huruf, boleh huruf huruf besar (A-
Z) maupun huruf kecil (a-z). 

- Re-type password : Ketik ulang password tersebut. Ingat catat baik-baik 
password tersebut agar anda tidak kesulitan untuk mengakses member 
area anda nantinya , tapi jangan diberitahukan kepada siapapun. 

- Fullname : Ketik nama lengkap anda. 
- Email Address : Ketik alamat e-mail anda yang paling sering anda akses 

(masih aktif). Setiap anda membuat account baru maka anda harus 
menggunakan alamat e -mail baru. 

- Registration Code : Ketik kode acak yang muncul. Contoh : 
 

 
 

- Baca peraturan keanggotaan (Terms of services) atau abaikan saja, lalu 
centang kotak kecil di depan tulisan “Yes, I Agree”. 

 

 
 
4. Lalu klik tombol REGISTER untuk melanjutkan proses pendaftaran tersebut. 
5. Jika data yang anda masukkan disetujui, maka akan muncul halaman 

konfirmasi seperti berikut : 
 

 
 
6. Klik tombol “Next” untuk mengakhiri proses pendaftaran. Maka akan muncul 

halaman konfirmasi seperti berikut : 
 

 



7. Klik tombol “Click here to enter your Account” untuk masuk ke halaman 
member area anda seperti berikut : 

 

 
 
Anda bisa melihat Hosting Information dari account yang barusan anda bikin 
seperti contoh di atas : 
- Username : bisnisgp.go2net.ws  
- Web URL : http://bisnisgp.go2net.ws 
- FTP URL : ftp://bisnisgp.go2net.ws 

 
Nah itulah alamat situs anda, tapi ingat alamat situs anda tidak boleh 
menggunakan www, misalnya http://www.bisnisgp.go2net.ws  karena akan 
menyebabkan situs anda tidak bisa diakses. 
 
Setelah pendaftaran anda diterima maka berarti anda sudah memiliki sebuah 
kapling di dunia maya. Silahkan iseng-iseng mengunjungi alamat situs anda 
dengan mengetikkan langsung alamat web anda tersebut di browser. Bisa juga 
dengan mengklik gambar bola dunia seperti gambar berikut : 
 
 

 
 
Maka akan tampil halaman depan (homepage) dari website anda, contohnya 
seperti homepage situs saya yang dijelaskan sebelumnya akan seperti berikut ini : 
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MENGEDIT HOMEPAGE 
 
 
Setelah memiliki homepage, dan anda ingin mengubah tampilan halaman 
homepage situs anda secara online, meski tanpa pengetahuan tentang bahasa 
pemrograman. Caranya adalah sebagai berikut : 
 
1. Silahkan login ke member area anda dengan memasukkan username dan 

password seperti pada gambar berikut : 
 

 
 
2. Klik tombol “LOGIN” untuk masuk ke member area anda. 

3. Di member area klik menu “File Manager” maka akan terbuka halaman File 
Manager anda seperti gambar berikut : 

 

 
 
Anda bisa lihat, di halaman File Manager anda seperti pada gambar di atas, baru 
terdapat satu file yakni file “index.html”. File inilah yang tampil sebagai homepage 
anda apabila anda mengetikkan alamat situs anda di browser.  
 
Jadi untuk mengubah tampilan homepage anda, maka anda harus mengubah isi 
(content) dari file index.html tersebut. 
 
Cara mengubah isi file index.html tersebut adalah sbb : 

a. Klik gambar icon berupa kertas dan pensil warna kuning di sebelah kanan file 
index.html (lihat gambar di atas). Maka akan muncul halaman Edit File 
Content seperti pada gambar berikut. Anda bisa mengubah isi dari halaman 
index tersebut seperti halnya ketika anda mengetik menggunakan program 
Microsoft Word. 

Anda bisa menggunakan fasilitas toolbar yang mirip-mirip toolbar pada program 
MS. Word untuk mempermudah anda dalam mengedit halaman index tersebut. 

 



 
 
b. Setelah selesai anda edit, untuk menyimpan perubahan yang sudah anda 

lakukan, klik tombol “Save” yang ada di bawah halaman edit file tersebut. Lebih 
jelasnya lihat gambar di bawah : 

 

 
  
Jika anda ingin agar situs anda terdiri dari beberapa halaman, selain halaman 
utama (index.html), anda bisa menambahkan atau membuat halaman-halaman 
baru dan menghubungkan antara satu halaman dengan halaman lainnya 
menggunakan hyperlink. 
 
Untuk membuat halaman baru, anda kembali ke halaman File Manager di member 
area anda. Lalu klik tombol “Create New File ” seperti pada gambar di bawah ini: 
 



 
 
Dan untuk membuat hyperlink anda bisa gunakan toolbar bergambar bola dunia 
dan rantai seperti yang ditunjuk anak panah pada gambar berikut : 
 

 

 
 
Mengenai cara pembuatan halaman baru dan menghubungkan dengan halaman 
index tidak dapat saya jelaskan secara mendetail di sini, karena cara ini jika anda 
lakukan akan cukup memakan waktu dan biaya online anda. Saya sarankan lebih 
baik menggunakan cara lain yang akan saya jelaskan dalam e-book ini. 
 
Anda juga bisa merancang situs anda agar kelihatan profesional menggunakan 
fasilitas yang disiapkan oleh www.2ip.com yaitu berupa modul “Website Module” 
seperti : 

 

 
 
Salah satu modul gratis yang bisa digunakan untuk merancang situs anda adalah 
modul “Site Studio”. Untuk menggunakan fasilitas ini, anda harus mengaktif-
kannya dengan mengubah icon “disabled” menjadi “enabled” dengan cara 
mengklik icon tersebut. 
 
Penggunaan Website Module ini juga tidak dibahas di dalam e-book ini, karena 
modul tersebut ditujukan bagi pengguna tingkat lanjut (Advanced User). 
Sedangkan e-book ini saya tujukan terutama bagi anda yang masih pemula. 
 
Nah, cara paling mudah dan murah untuk merancang situs anda adalah dengan 
menggunakan bantuan program web page builder seperti Frontpage dan 
Dreamweaver. Bagi anda yang awam dengan program tersebut, tidak perlu 
berkecil hati karena anda bisa juga menggunakan program Word. Caranya anda 
ketik halaman situs anda lalu anda simpan dalam format “Web Page” bukan 
“Word Document” seperti biasa. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut : 

http://www.2ip.com/


 

 
 
Silahkan buat semua halaman yang ingin anda tampilkan di situs anda dan simpan 
dengan format “.html”. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa halaman 
utama atau halaman depan (homepage) anda harus anda save/simpan dengan 
nama “index”. 
 
Halaman index inilah sebenarnya yang akan dicari pertama oleh server apabila 
situs anda dibuka di browser internet. Halaman lain boleh anda beri nama dengan 
nama sesuai dengan keinginan anda. Seluruh file halaman dan image pendukung 
sebaiknya ditempatkan dalam satu folder khusus di komputer anda atau di media 
penyimpan seperti flash disk untuk memudahkan dalam proses upload ke server 
www.2ip.com nantinya. 
 

 
 
 
 

MENG-UPLOAD FILES 
 
 
Untuk mengupload file yang akan anda tampilkan di situs ke server www.2ip.com 
dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 

1. Upload dengan menggunakan software FTP (File Transfer Protocol) 
2. Upload manual 
 
Untuk upload menggunakan software FTP, anda bisa gunakan software 
“SmartFTP” yang bisa anda download gratis melalui  halaman FTP Account di 
member area anda. Perhatikan gambar berikut : 
 

http://www.2ip.com/
http://www.2ip.com/


 
 

Cara upload dengan software SmartFTP juga tidak dijelaskan di e-book ini. Yang 
akan saya paparkan adalah cara upload kedua, yaitu dengan cara manual.  
 
Caranya adalah sebagai berikut : 

1. Loginlah ke member area www.2ip.com anda dengan cara seperti yang 
dijelaskan di atas. 

2. Klik menu “File Manager”, akan tampil halaman File Manager seperti berikut: 
 

 
 
3. Klik menu “Upload Files” di bagian bawah seperti yang ditunjuk anak panah 

pada gambar di atas. Selanjutnya akan terbuka tampilan seperti berikut : 
 

 
 



4. Pilih satu demi satu file dengan menekan tombol “Browse…” lalu pilih nama file 
dan tekan tombol “Open”.  

 

 
 
5. Lalu tekan tombol “UPLOAD” di bagian bawah seperti terlihat pada gambar di 

atas. 

6. Jika berhasil di-upload maka akan uncul konfirmasi file-file mana saja yang 
berhasil diupload dan yang gagal. 

 

 
 
7. Jika masih ada file yang belum ter-upload karena file yang ingin anda upload 

lebih dari 10 buah misalnya, maka anda bisa upload lagi dengan cara menekan 
link “Back to FileManager” di bagian bawah seperti pada gambar di atas. Lalu 
anda upload lagi dengan cara seperti yang dijelaskan mulai dari langkah ke-2 di 
atas sampai semua file ter-upload. 

8. Selanjutnya anda akan dibawa kembali ke halaman File Manager dimana 
terlihat file yang ada di file manager sudah bertambah sesuai dengan jumlah 
file yang diupload. 

 



 
 
Nah setelah semua file anda upload, situs anda masih belum berubah dan masih 
menampilkan halaman standard dari www.2ip.com. Hal ini disebabkan karena file 
index ada 2 buah di file manager. Satu “index.html” dan satunya lagi “index.htm”. 
Anda harus menghapus terlebih dahulu file “index.html” agar ketika situs anda 
dibuka yang dicari server bukan lagi file “index.html” tetapi “index.htm”. 
 
 
 

MENGHAPUS FILE 
 
 

Cara menghapus file : 

1. Centang kotak di depan nama file yang ingin anda hapus, sebagai contoh file 
“index.html”. 

2. Klik icon tanda silang warna merah yang selurus dengan file tersebut. 
 

 
 
3. Selanjutnya akan muncul konfirmasi apakah anda benar-benar ingin 

menghapus file tersebut. 
 

 
 
4. Klik tombol “YES, Delete It”, maka akan muncul jendela konfirmasi untuk 

benar-benar meyakinkan anda apakah anda ingin menghapus file tersebut. 
 

 
 
5. Klik tombol “OK” maka file yang terpilih tersebut akan terhapus dan hilang di 

File Manager anda. 



 
 
Nah, sekarang anda bisa mengetes website yang baru saja anda rancang apakah 
sudah tampil sesuai harapan anda. Ketikkan nama situs anda di browser internet 
dan tekan Enter atau tekan icon gambar bola dunia warna biru di halaman 
member area anda, tunggu beberapa saat sampai halaman awal (homepage) situs 
anda ditampilkan di jendela browser. 
 
Jika tidak ada masalah seharusnya situs anda sudah bisa online, seperti situs  saya  
http://bisnisgp.go2net.ws  yang saya buat di atas, langsung tampil seperti pada 
gambar berikut : 
 

 
 
Jika sudah tampil seperti yang diharapkan, maka saya ucapkan selamat… dan 
anda patut bergembira, karena situs anda sudah online dan bisa dikunjungi dari 
mana saja di seluruh dunia selama ada koneksi ke internet. 
 

 
 

ftp://bisnisgp.go2net.ws


 
 

PENUTUP 
 
 

Demikianlah penjelasan singkat langkah demi langkah membangun situs 
menggunakan fasilitas webhosting gratisan www.2ip.com. Semoga panduan 
singkat yang disertai gambar ini dapat memberi manfaat bagi anda, terutama 
kepada penulis sendiri. Sekian dan terima kasih. 
 
Penulis, 
 
 
Asnawi, ST. 
asnawist@gmail.com 
http://bizgp.go2net.ws   
 
NB : 

- Buku elektronik (e-book) mini ini bisa anda sebarkan gratis sebagai bonus atau 
hadiah bagi siapa saja selama anda tidak merubah sedikitpun materi yang ada 
di dalamnya. 

- Anda bisa memiliki tutorial cara merancang situs profesional menggunakan 
program DreamWeaver yang saya sertakan di dalam Paket CD Bisnis Gaya 
Pos (http://bizgp.go2net.ws). 

- Miliki juga e-book saya yang lain yang berjudul “Cara Mudah Bikin e-Book” 
beserta software yang digunakan. Dengan menggunakan buku panduan 
tersebut, anda bisa membuat file e-book yang bisa anda jual atau sebarkan 
gratis di internet.  

 

 

 

--- Peluang Terbaik Untuk Anda Saat Ini --- 

 
 

Bikin Situs Mesin Uang Autopilot 

www.mesinuangautopilot.com/go/bizgp/muapilot 
 

Akses Internet Gratis 24 Jam di Rumah 

www.esnips.com/web/InternetGratis 
 

 eBook “BannerStore” Gratis 

www.esnips.com/web/AsnawistsBusinessFiles 
 

Bikin Duit Online Sekarang Juga !!! 

www.dunia-bisnis.net/bikinduit   
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