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Cara upload ke hosting 

1. Login ke 000webhost.com 

2. Masuk ke control panel 

3. Masuk ke file manager  akan tampil list file dan folder pada root 

 
 

4. Untuk upload website klik folder public_html 

 
 

5. Sesuaikan susunan folder dan file seperti yang ada di computer atau flasdisk atau 

tempat penyimpanan anda. Jika di folder terdapat folder maka buat bulder dengan 

nama yang sama, upload semua file yang ada didalam folder yang ada di flasdik sesuai 

dengan nama foldernya. 

Posisi 

root 

Posisi di folder 

public_html 
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Tip edit web template 

1. Search web template di internet use google ya. 

2. Download web templete yang menggunakan html atau html template. 

3. Biasanya file berupa zip file. 

 
 

 

 

 

 

Upload semua file di folder 

sesuai dengan yang ada di 

flasdisk/komputer 

File hasil 

download  
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4. Ekstrak file zip atau rar tersebut 

 
5. Setelah diekstrak terlihat beberapa file dan folder. Semua file dapat di edit sesuai 

kebutuhan untuk html dan css di edit menggunakan dreamweaver sedangkan untuk 

gambar jpg dan png dapat diedit menggunakan photoshop atau acdsee. 

6. Coba klik file index html untuk melihat tampilan dari web template dengan browser 

 
 

7. Sedangkan jika akan diedit dibuka dengan dreamweaver. 
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Silahkan perhatikan pada tab code akan terdapat beberapa warna pada text yang 

berwarna selain hitam merupakan tag htmlnya sedangkan yang berwarna hitam 

adalah isi artikel jadi jika ingin mengedit tag sebaiknya pahami dulu kegunaan tag 

ybs  

8. Untuk mengedit text atau sebaiknya anda buat sket untuk website berdasarkan file 

index. 

9. Jadi tentukan dulu nama file link untuk halaman berikutnya. Misalnya : 

a. Siapkan 5 artikel di work yang telah diketik rapi 

b. Misalnya untuk link akan diber nama sesuai dengan judul artikel. 

i. Index.html 

ii. Nyamuk.html 

iii. Dbd.html 

iv. Klb.html 

v. Promkes.html 

c. Setelah itu ganti link pada menu di website dengan nama html yang sudah 

disiapkan. 

d. Delete artikel yang berwarna hitam pada file html dengan dreamweaver dan 

paste artikel anda setelah dirasa cukup save as dang anti nama file sesuai 

dengan artikelnya. 

10. Selamat mencoba 


