
Membuat Alamat Email dengan Domain Sendiri

Mempunyai alamat email @gmail.com sudah, kalau email nama@perusahaan.com, sudah? Nah bagi 
yang belum, Artikel ini akan membahas bagaimana cara membuat email dengan domain sendiri.

Berikut ini adalah salah satu contoh control panel email dengan domain sendiri.



Apa yang anda butuhkan?
Pada prinsipnya terdapat 2 hal yang anda butuhkan untuk membuat email dengan domain sendiri yaitu :

1. Anda membutuhkan nama domain.
Yaitu nama yang akan menjadi induk alamat email anda. Misalnya nama anda adalah Ilham 
Jaya Putra, maka anda bisa mendaftarkan domain dengan nama ilhamjayaputra.com.
Selanjutnya anda bisa membuat email pribadi dengan alamat seperti info@ilhamjayaputra.com.
Untuk biaya domain ya berkisar $10/tahun.

2. Anda membutuhkan layanan email hosting.
Hosting adalah tempat untuk menyimpan data email online selama 24 jam. Dan untuk 
mendapatkannya anda bisa beli ke penyedia layanan web hosting atau bisa juga mencari 
layanan email hosting gratisan.
Untuk range biaya bervariasi tergantung provider penyedia layanan email tersebut.

Mencari Domain
Berburu penyedia layanan domain dan email hosting yang cocok sesuai kebutuhan anda.

Misalnya jika untuk kebutuhan pribadi personal anda bisa membeli nama domain dengan extensi antara
lain :

1. nama-anda.my.id
2. nama-anda.web.id
3. nama-anda.biz.id

Anda bisa pilih salah satu extensi tersebut. Dan biayanya juga cukup murah yaitu Rp.55.000/tahun 
silahkan lihat lengkapnya di daftar harga domain

Apabila untuk perusahaan anda bisa memilih nama domain dengan extensi co.id atau .com atau domain
id.

Kedua, anda membutuhkan layanan email hosting, anda bisa lihat di paket email unlimited account

Ketiga, Pembayaran anda bisa menggunakan transfer antar bank atau langsung setor dana cash tunai ke
bank terdekat.

Keempat, Untuk aktivasinya juga cepat. Biasanya hanya membutuhkan waktu 1 jam saja.

Bagaimana jika anda sudah punya domain sebelumnya?

Jika anda sudah memiliki nama domain yang mungkin sekarang anda gunakan untuk website saja, 
custom domain blogspot atau terdapat di provider lain. Maka anda bisa gunakan nama domain tersebut 
untuk membuat email di pusathosting.

Yang anda lakukan cukup melakukan pemesanan paket email hosting saja.

https://pusathosting.com/
file:///blog/email-blog/email-hosting-indonesia-murah-mulai-rp-10ribu.html
file:///custom-domain-murah
file:///email-hosting-unlimited
file:///registrasi-domain-murah
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