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Setiap mahasiswa UGM berhak mendapatkan domain 
website http://nama.web.ugm.ac.id dan satu email 
account nama@mail.ugm.ac.id. Kedua fasilitas ini 
diberikan secara cuma-cuma oleh Pusat Pelayanan 
Teknologi Informasi (PPTIK) UGM. Berikut adalah 
tatacara pendaftaran dan pengelolaan website pribadi di 
domain ugm.ac.id. 
 
1. Lakukan pendaftaran untuk email dan domain 

langsung ke PPTIK UGM di boulevard dengan 
membawa KTM. 

2. Setelah permohonan disetujui, mahasiswa akan 
diberikan alamat domain yang diminta berserta 
username dan password. Domain ini tentu saja 
masih kosong dan harus diisi sebelum dapat 
berfungsi dengan baik. 

3. Sangat disarankan mahasiswa mempelajari bahasa 
pemrograman web, setidaknya HTML untuk 
membuat website pribadi. Jika diinginkan, 
template website pribadi bisa didownload dengan 
mudah di Internet. 

4. Buatlah (atau dapatkan dengan cara lain) website 
pribadi dan siap dipasang pada domain yang sudah 
didapatkan dari PPTIK. 

5. Untuk melakukan uploading diperlukan program 
FTP yang fungsinya adalah mentransfer file (isi 
website) hasil rancangan yang ada di PC ke server 
web sehingga website menjadi online, dapat 
diakses dari manapun. Salah satu program FTP 
adalah CoreFTP (ada juga yang lain seperti 
FileZilla, CuteFTP, dll) 

6. Download installer CoreFTP di websitenya 
(www.coreftp.com) dan lakukan instalasi pada PC 
Anda. 

7. Jalankan CoreFTP sehingga muncul tampilan 
sebagai berikut: 

 
 

8. Klik file >> connect sehingga muncul tampilan 
sebagai berikut: 

 
9. Isi Site Name, URL, username, password dan 

biarkan isian standar untuk Port, Timeout dan 
Retries. Selanjutnya klik Connect sehingga 
muncul tampilan sebagai berikut: 

 
10. Kolom kiri menunjukkan file yang ada di PC (asal 

file untuk upload) dan kolom kanan adalah server 
(tempat tujuan upload). 

11. Lakukan uploading dengan memindahkan file dari 
PC ke server, tempatkan semua file (termasuk 
foldernya jika ada) ke dalam direktori WWW.  

12. Jika diperlukan, dapat dibuat folder baru di dalam 
WWW untuk menempatkan file dengan kategori 
tertentu jika diinginkan. Catatan: Pengunaan 
CoreFTP ini serupa dengan pemakaian Windows 
Exlorer. 

13. Setelah semua file diupload, coba akeses dengan 
web browser (i.e. Internet Explorer) untuk 
mengetahui apakan website sudah berfungsi 
dengan baik. Ketikkan URL (e.g. 
http://namasaya.web.ugm.ac.id) pada web browser. 

14. Perlu diperhatikan bahwa mengetikkan URL 
http://namasaya.web.ugm.ac.id sama halnya 
dengan melihat isi folder WWW. Jika ada file 
sesuatu.html di dalam subfolder downloads di 
dalam direktori WWW, maka URL-nya menjadi 
http://namasaya.web.ugm.ac.id/downloads/sesuatu
.html  

15. Selamat mencoba
 

Dapatkan versi digitalnya di: 
http://madeandi.staff.ugm.ac.id  
[lihat link Downloads] 


