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BAB 1 Pendahuluan
Sejuta domain .ID Merupakan Program Kementerian Komunikasi dan Informatika
untuk mendorong terbangunnya Ekosistem Ekonomi Digital
Qwords sebagai Penyedia Web Hosting terbaik di Indonesia, turut mendukung program
pemerintah tersebut.
Untuk bergabung dalam Program Sejuta Domain .ID dan mendapatkan Website,
Hosting serta Domain Gratis, akses alamat website berikut di browser yang anda suka.
http://register.daftarhosting.id/

Lalu anda akan diarahkan ke halaman awal seperti berikut:

Gambar 1.1 Home
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BAB 2 Daftar
Setelah meng-klik tombol

, Anda akan di arahkan ke halaman berikut:

Gambar 2.1 Contoh Daftar

Atau masukan alamat berikut pada browser:
http://register.daftarhosting.id/akun/register
Isi dan lengkapi data yang dimasukan dengan syarat benar dan asli.
Jika data yang Anda masukan ada kesalahan akan muncul alert/pemberitahuan seperti berikut:
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Gambar 2.2 Failed Daftar Alert

Jika data sudah dilengkapi, tekan tombol Register.
Catatan: dengan meng-kilk tombol Register, Anda sudah menyetujui bahwa data yang Anda
masukan adalah benar dan asli, dengan menyetujui persayaratan yang berlaku.
Maka akan muncul alert sukses seperti berikut:

Gambar 2.3 Success Daftar Alert
Tekan tombol Ok, lalu akan diarahkan ke halaman Login.

4

BAB 3 Login
Halaman login dapat di akses dengan meng-klik tombol

, atau dapat memasukan

alamat berikut pada browser:
http://register.daftarhosting.id/akun/login
Lalu akan diarahkan ke halaman Login seperti berikut:

Gambar 3.1 Halaman Login

Isi Email dan Password sesuai yang Anda daftarkan seperti pada BAB 2 Gambar 2.1.
Jika Email dan Password yang Anda masukan salah/tidak terdaftar, maka akan muncul alert
seperti berikut:
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Gambar 3.2 Failed Login Alert
Periksa kembali Email dan Password yang dimasukan, pastikan sudah benar, lalu klik tombol
Login.
Jika Email dan Password benar dan terdaftar, akan di arahkan ke halaman dashboard, yang
akan dibahas dalam bab selanjutnya.
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BAB 4 Lupa Password
Setelah mendaftar mungkin Anda membiarkan sebentar untuk kembali ke halaman Login.
Bagaimana jika ternyata Anda lupa Password yang sudah didaftarkan?
Anda dapat meng-klik link Lupa Password seperti pada gambar berikut;

Gambar 4.1 Link Lupa Password

Lalu akan muncul popup form seperti berikut:

Gambar 4.2 Popup form lupa password

Anda diminta untuk memasukan alamat Email yang sudah didaftarkan sebelumnya.
Tekan tombol Ok untuk mengirim permintaan Reset Password.
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Selanjutnya, periksa inbox email Anda, dan akan mendapatkan pesan seperti berikut:

Gambar 4.3 Email reset password
Klik link yang diberikan, dan akan diarahkan kehalaman untuk mengganti password Anda.
Catatan: jika Anda merasa tidak pernah melakukan permintaan Reset Password, abaikan
email ini. Link email yang diberikan, hanya valid selama 3 menit (artinya jika meng-klik link
tersebut dan lebih dari 3 menit, akan diarahkan ke halaman home).
Berikut halaman untuk mengganti password:

Gambar 4.4 Lupa Password
Isikan password baru Anda (yang mudah diingat dan simpan kerahasiaan password Anda).
Lalu akan diarahkan ke halaman Login, lihat BAB 3 gambar 3.1.
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BAB 5 Dashboard
Berikut adalah halaman dashboard, setelah melakukan Login.

Gambar 5.1 Dashboard
A. Menu Profile
Menu profile ini ada 2 sub menu yaitu, Update Profile dan Ganti Password, berikut
penjelasannya:

1. Update Profile
Pada halaman Update profile akan dimunculkan data-data yang telah Anda
daftarkan sebelumnya. Akan tampak seperti berikut:

Gambar 5.2 Update Profile
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Catatan: dengan meng-kilk tombol Update Informasi, Anda sudah menyetujui dan
membenarkan bahwa data yang Anda masukan adalah asli.
2. Ganti Password
Jika ingin mengganti password yang sudah didaftarkan sebelumnya, Anda dapat
menggatinya di halaman ini. Berikut tampilannya:

Gambar 5.3 Ganti Password
Password Lama adalah password yang sudah anda daftarkan sebelumnya.
Pastikan password baru Anda mudah di ingat dan jaga kerahasiaan password
tersebut.
Ketik ulang passwordnya, lalu tekan tombol

B. Menu Request
Menu request ini ada 3 sub menu, berikut penjelasannya:
1. Request Saya
Jika request masih kosong atau Anda belum melakukan request, maka akan muncul
form request seperti berikut:
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Gambar 5.4 Kirim Request
Field yang ditandai dengan tanda merah berarti field tersebut tidak boleh
kosong/harus di isi.
Masukan data-data dengan benar dan asli. Setelah meng-klik tombol Kirim
Request, akan diarahkan pada halaman berikut:

Gambar 5.5 Detail Request
Halaman ini adalah rincian data yang sudah Anda request.

Selanjutnya, klik tombol

, dan Anda akan

mendapatkan formulir pendaftaran seperti berikut:
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Gambar 5.6 Formulir Pendaftaran
Catatan: formulir dalam format digital (.PDF)

Berikut langkah-langkah pengisian formulir:
a. Cetak formulir tersebut lalu isi dengan benar dan asli. Setelah data terisi,
b. Selanjutnya formulir tersebut di scan atau di foto.
c. Klik tombol

untuk mengirimkan formulir. (selanjutnya

akan dijelaskan pada point 2. Upload Dokumen)
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2. Upload Dokumen
Pada halaman ini Anda diminta untuk meng-upload dokumen. Berikut
tampilannya:

Gambar 5.7 Upload Dokumen
a. Untuk meng-upload formulir yang sudah Anda isi sebelumnya (gambar 5.6),
pilih jenis dokumen Form Pendaftaran. Masukan file yang sudah di scan/foto,
lalu klik tombol Upload Dokumen.
b. Untuk meng-upload dokumen KTP pilih jenis dokumen scan ktp, lalu lakukan
hal yang sama seperti poin a diatas.
c. Dokumen-dokumen yang berhasil di upload, akan ditampilkan di menu Request
Saya, pada bagian seperti berikut:

Gambar 5.8 Data Dokumen
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3. Upload Konten Website
Pada halaman ini Anda diminta untuk mengupload konten website, dengan syarat
menunggu Approve dari Fasilitator (yang dipilih dari nama fasilitator, lihat gambar
5.4) dari dokumen yang sudah Anda request sebelumnya.

Gambar 5.9 Upload konten website
C. Menu Logout
Menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Artinya session login anda akan
dihapus.
Catatan: menu ini tidak akan menghapus akun Anda.
Setelah di klik, Anda akan diarahkan kembali ke halaman home (lihat gambar 1.1 pada
BAB 1)

14

BAB 6 Penutup
Qwords Web Hosting: Qwords Web Hosting adalah perusahaan penyedia jasa layanan
Web Hosting (Web Hosting Provider) yang melayani registrasi nama domain & Web Hosting
sejak Juli 2005.
Qwords menyediakan server dengan kualitas terbaik dan juga cepat diakses dari
SELURUH DUNIA bukan hanya dari Indonesia saja, sehingga mampu memberikan pelayanan
yang prima bagi pengunjung yang mengakses situs klien kami.
Visi dan Misi:
1. Visi Qwords kedepan adalah menjadi perusahaan yang memberikan layanan IT
Business kepada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang atau yang telah
mapan, guna mempermudah proses bisnis mereka.
2. Misi

Qwords

adalah

memasyarakatkan

IT

Business

Service

hingga

ke

level UKM, untuk mempermudah proses bisnis dengan harga yang terjangkau dan
kualitas yang tinggi.
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