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Setiap website profesional pasti memiliki domain sendiri dan di host di server milik mereka sendiri. Jika anda ingin
menjadi profesional juga, berinvestasilah pada domain dan server anda sendiri. Jangan jadi orang pelit, setiap
bisnis baik offline maupun online membutuhkan investasi.

Sekilas Inf o Tentang Nama Domain & Server
Okay, nama domain (domain name) adalah ‘nama’ dari sit us at au blog milik anda . Misal, blog yang sedang
anda baca saat ini memiliki domain “syamsulalam.net“. Itu adalah ‘nama’ yang anda ketik di URL address browser
anda ketika anda ingin mengunjungi blog ini.
Sementara itu, ‘hosting‘ atau ‘server‘ adalah ‘t empat ’ dimana saya bisa ‘melet akkan’ blog at au sit us saya
agar dapat diakses 24 jam penuh. Anda butuh komputer yang menyala terus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu,
untuk memastikan situs anda dapat dikunjungi oleh siapapun kapanpun.
Pada kenyataannya, kita tidak dapat membuat komputer kita menyala terus 24 jam dalam sehari, oleh karena itu
kita menggunakan/menyewa jasa hosting untuk ‘meletakkan’ situs kita sehingga dapat dikunjungi oleh siapapun,
kapanpun, dan dimanapun selama ada koneksi internet.
Setelah mengerti apa itu domain name dan apa itu hosting, sekarang mari kita bicara biaya untuk memiliki domain
name dan server ini.

Biaya Memiliki Nama Domain dan Server Sendiri
Domain saat ini biasanya dijual dengan harga sekitar $15 (Rp 150.000) per TAHUN, bisa kurang, bisa lebih
tergantung tempat anda membelinya. Untuk keperluan artikel ini, kita anggap harga domain $15 per tahun.
Sementara itu, harga sewa server yang bagus (sangat jarang down – proven uptime 99,9%) itu rata- rata $10 (Rp
100.000) per BULAN atau $120 (Rp 1.200.000) per TAHUN (tentu saja bisa lebih murah, tergantung tempat anda beli
dan diskon yang ada).
Artinya anda perlu untuk investasi sebesar Rp 1.350.000 untuk menjalankan bisnis anda selama SATU TAHUN
(sangat murah dibandingkan bisnis offline, sewa ruko di Sidoarjo saja butuh puluhan juta per tahun).
Namun jika anda punya uang berlebih, saran saya langsung investasi untuk minimal 3 tahun. Artinya beli domain
dalam jangka waktu 3 tahun dan sewa server langsung 3 tahun, karena selain anda biasanya mendapatkan
potongan harga yang besar, harga domain dan server akan secara alami merangkak naik seiring dengan
berjalannya waktu, PLUS search engine secara umum menganggap situs dengan domain yang lama masa
expired- nya sebagai situs yang lebih dapat dipercaya (trustworthy).

Alasan Sebenarnya Mengapa Domain dan Server Sendiri itu Penting
Domain dan server yang anda miliki akan memberikan anda keleluasaan untuk melakukan apapun dengan situs
anda. Dengan blogger dan wordpress.com, anda hanya bisa membuat blog. Sementara dengan multiply, anda
hanya bisa membuat toko online yang tidak terlalu bagus…
Alasan lain yang tak kalah penting adalah bahwa situs anda tidak akan dihapus secara sepihak oleh pihak ketiga
(blogger.com atau wordpress.com misalnya) karena alasan apapun. Anda perlu tahu bahwa akhir- akhir ini blogger
dan wordpress secara aktif menghapus blog yang ditengarai melakukan spam, melanggar T.O.S, atau terlalu
agresif dalam melakukan SEO.
Dengan memiliki domain dan server sendiri, situs anda tak akan dapat dihapus oleh siapapun karena anda tak
perlu mematuhi aturan siapapun .
Selain itu, domain yang profesional, memberikan rasa percaya yang lebih bagi pengunjung anda untuk mengikuti
instruksi yang anda berikan (misal: membeli produk atau menggunakan jasa anda).

Situs dengan domain yang terlihat profesional dan hosting yang dapat diandalkan (jarang sekali down) akan
memberikan dampak positif di search engine (Google), dipercaya oleh pengunjung anda, dan menghasilkan
banyak uang kepada anda (semoga).
Apapun keuntungan yang anda inginkan dari memiliki nama domain dan server sendiri, domain name dan server
yang anda miliki dapat anda gunakan untuk membuat apapun situs bisnis yang anda inginkan. Entah itu toko online,
situs berita, blog yang terkenal, review site, forum, dan banyak lagi jenis situs dimana anda bisa mendapatkan
lebih banyak uang dibandingkan investasi yang anda keluarkan!
Jadi, apakah anda sudah memiliki domain dan server sendiri atau masihkah anda menumpang di blogger.com,
wordpress.com, dan multiply.com? Bagikan di kotak komentar!
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Tentang Penulis: Syamsul Alam
Saya adalah penulis report ini…
Sekaligus pemilik situs tutorial bisnis online gratis terbesar di Indonesia (serius, jika tidak sekarang ya nanti
di masa depan). Anda bisa belajar tutorial gratis dalam f ormat video tentang SEO, WordPress, Email
Marketing, Toko Online, dan banyak lagi di situs saya: http://www.syamsulalam.net/
Selain video, tutorial, dan report gratis yang saya bagi di SyamsulAlam.net, saya juga memiliki beberapa
produk premium yang saya yakin anda pasti akan sangat suka.
Beberapa produk saya antara lain:
Premium Membership — Keanggotaan premium di SyamsulAlam.net untuk akses SELURUH produk
premium saya yang ada sekarang dan yang akan ada nanti di masa depan. Membeli membership ini
sama artinya dengan membeli akses ke seluruh e-course saya.
SEO Linking Guide — E-Course yang membahas topik SEO, lebih spesif ik tentang cara membangun
link, strategi link building yang benar, aman, dan super duper ef ektif , dan sangat banyak lagi.
Ulimate On Page SEO — E-Course yang membahas topik SEO, secara khusus tentang on-page SEO
super duper sakti yang mengijinkan anda untuk dengan lebih mudah ranking lebih tinggi daripada
kompetitor anda yang membangun link sekalipun. E-course ini sudah termasuk dalam SEO Linking
Guide.
Link Building Manual — E-Course yang membahas topik SEO, secara khusus tentang panduan super
lengkap tentang cara membangun link massal dari beragam tipe link yang ada, sekaligus panduan
tentang cara meng-outsource proses link building anda ke pihak ketiga. E-course ini sudah termasuk
dalam SEO Linking Guide.
Dan banyak lagi yang masih draf t di hard disk saya, menunggu untuk saya launch.
Jika anda suka yang gratis-gratis dan alergi dengan yang bayar-bayar (hahaha…), saya punya banyak
tutorial gratis dan report gratis super duper keren di SyamsulAlam.net, jadi pastikan anda mampir dan jadi
subscriber mailing list f eedburner saya.
Terima kasih karena telah membaca report ini,
Salam senyum!
~Syamsul Alam — C.E.O Lusmo Digital.

