PERBEDAAN WORDPRESS.COM
DAN WORDPRESS.ORG
Seri Tutorial Wordpress
Tutorial #2

Bagi anda yang masih awam tentang wordpress, tentu anda tidak dapat
membedakan antara wordpress.com dengan wordpress.org.
Keduanya adalah perusahaan berbeda hasil dari pengembangan wordpress
sejak pertama kali dibuat.

Perbedaan WordPress.com dan WordPress.org
Berdasarkan beberapa parameter penting, kami menjelaskan perbedaan
WordPress.com dan WordPress.org seperti berikut:
Parameter

WordPress.org

WordPress.com

Kontrol

WordPress.org memberi
Anda kontrol penuh atas
konten serta aspek
hosting situs web.

Seluruh kendali situs web
ada di tangan layanan
hosting. Namun Anda
dapat mengontrol file
mana
yang
harus
diunggah
dengan
memberi tahu penyedia
layanan Anda

Theme
Plugin
support

Anda
dapat
memanfaatkan
sejumlah tema dan
plugin
yang
tidak
terbatas. Anda juga
dapat
memanfaatkan
plugin pihak ketiga jika
diperlukan.

Akses ke jumlah tema
dan plugin terbatas.
Namun, Anda dapat
membeli tema dan plugin
dengan paket khusus.

and

Karena kontrol situs
web
terletak
pada
pengguna,
pemeliharaan situs web
juga ada di tangan
pengguna.

Pemeliharaan situs web
sepenuhnya terletak di
tangan penyedia hosting
yaitu WordPress.com.

Monetisasi

Pengguna dapat dengan
bebas
memonetisasi
melalui WordPress.org
karena
platform
memungkinkan
seseorang
untuk
membuat
model
monetisasi
mereka
sendiri.

WordPress.com
memberlakukan
kebijakan yang ketat
ketika
menyangkut
monetisasi
yaitu
pengguna harus memiliki
sejumlah lalu lintas di
situs
web
untuk
menggunakan
model
monetisasi
WordPress
sendiri.

Analytics

Dengan WordPress.org,
ujung analytics Anda
dapat tumbuh lebih kuat
dengan
mengintegrasikan situs
web
Anda
dengan
analisis Google atau alat
canggih lainnya seperti
KissMetrics, MixPanel,
dll.

dapat
memanfaatkan
Google analytics dengan
mengintegrasikan plugin
dengan situs web hanya
jika
mereka
memanfaatkan
bussiness plans dari
WordPress.com. Selain
itu, analitik disediakan
langsung
dari
WordPress.

Biaya bisa lebih tinggi
dengan WordPress.org

Biaya
WordPress.com

Pemeliharaan

Biaya

dalam
dapat

sejak biaya hosting,
biaya
desain
yang
dikeluarkan jadi tidak
terkendali.

SEO

Dengan WordPress.org,
Anda dapat menginstal
fitur SEO tanpa batas.

dikurangi karena biaya
hosting
bulanan
terbatas.

Dengan WordPress.com,
Anda
dapat
menambahkan sejumlah
plugin pihak ketiga untuk
SEO.

Dari table diatas, bisa kita simpulkan tentang kelebihan dan kekurang dari
masing-masing platform ini.

Apa kelebihan WordPress.com?
WordPress.com pada dasarnya memudahkan Anda jika tunduk pada
persyaratan hosting. Selain itu, ada banyak keuntungan lainnya.
1. WordPress.com tidak memerlukan banyak investasi waktu dari sudut
pandang pengguna. Waktu pengaturannya jauh lebih sedikit.
2. Manajemen keseluruhan situs web hanya sedikit karena penyedia
hosting mengurus semua layanan langsung dari unggahan file dll.
Yang berarti Anda tidak perlu mengakses akun FTP atau bahkan
menambahkan domain melalui panel kontrol atau melakukan tugastugas semacam itu.
3. Anda tidak perlu memiliki pengetahuan teknis apa pun sehingga Anda
tidak perlu mengkodekan atau mengetahui bahasa pemrograman.
4. Karena menyediakan layanan yang berbayar, WordPress.com
menyediakan dukungan email dan obrolan kepada pelanggan. Selain
ini, karena Anda adalah bagian dari komunitas WordPress, maka dapat

mengirimkan lalu lintas ke situs web Anda dengan menampilkan situs
web Anda di portal pasarnya.
Apa kerugian dari WordPress.com?
1. WordPress.com memungkinkan akses ke sejumlah tema dan template
terbatas untuk situs web mereka (hanya 165).
2. Anda tidak sepenuhnya memiliki konten di WordPress.com, artinya
WordPress.com memiliki hak untuk mematikannya. Anda tidak
memiliki hak untuk menjual situs web atau blog tanpa izin.
3. Paket gratis WordPress.com akan memberi Anda subdomain, artinya
situs web Anda akan dibaca sebagai bloganda.wordpress.com dan
bukan www.bloganda.com.
Apa manfaat dari WordPress.org?
Selain gratis, WordPress.org juga memiliki beberapa manfaat menarik.
Berikut beberapa manfaatnya.
1. Dengan WordPress.org, Anda memiliki kontrol penuh atas situs web
Anda.
2. Anda dapat memasang iklan di situs web dengan menjalankan iklaniklan pilihan Anda, tanpa berbagi pendapatan.
3. Tidak ada batasan dalam hal mengunduh tema untuk situs web Anda.
Sama halnya dalam penggunaan plugin.
4. Karena situs web dihosting di server web Anda sendiri, Anda dapat
membuat perubahan pada direktori file web seperti yang Anda
inginkan.
5. Anda dapat menyesuaikan situs web sesuai keinginan dan mengubah
desainnya, itu juga tanpa membutuhkan biaya apa pun.

Apa kerugian dari WordPress.org?
1. Anda mungkin memerlukan beberapa pengetahuan teknis
sebelumnya, khususnya pemahaman yang baik tentang HTML.
2. Karena situs web dihosting sendiri, Anda bertanggung jawab langsung
atas pembaruan keamanan, cadangan, dan dukungan untuk situs web.
Sumber tulisan : www.rumahweb.com , Niagahostedblog
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