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Modul Dasar Internet 

Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global 
yang memungkinkan pengguna internet saling bertukar informasi/data 
melalui jaringan tersebut. Internet adalah sistem komunikasi data 
berskala global, suatu infrastruktur yang terdiri dari hardware dan 
software yang menghubungkan komputer yang berada di jaringannya. 
Beberapa pendapat bahwa internet sebenarnya mengacu kepada istilah 
untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. 
Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya 
aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat 
digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan diatas 
sebuah protokol tertentu. Istilah "protokol" di internet mengacu pada 
satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi 
berkomunikasi dalam suatu jaringan. 
 

WWW (World Wide Web) 

Web adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, 
gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet 
webserver dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web 
dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML (Hypertext 
Markup Language). Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis 
(dalam format GIF, JPG, PNG), suara (dalam format MP3, AU, WAV), 
dan objek multimedia lainnya (seperti MIDI, Shockwave, Quicktime 
Movie).   

Web dapat diakses oleh perangkat lunak web client yang secara 
populer disebut sebagai browser. Browser membaca halaman-halaman 
web yang tersimpan dalam webserver melalui protokol yang disebut 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Dewasa ini, tersedia beragam 
perangkat lunak browser.  
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Browsing internet adalah  suatu kegiatan menjelajahi internet dengan 
menggunakan program yang dinamakan browser. Cukup banyak 
browser yang tersedia di internet, beberapa di antaranya adalah 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Safari, dll. 
 

Electronic Mail/Email/Messaging  

Email merupakan aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet 
untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. 
Pengguna email memilki sebuah mailbox (kotak surat) elektronik yang 
tersimpan dalam suatu mailserver. Suatu Mailbox memiliki sebuah 
alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan mailbox 
lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. 
Pesan yang diterima akan ditampung dalam mailbox, selanjutnya 
pemilik mailbox sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab 
pesan, menghapus, atau menyunting dan mengirimkan pesan email.  

Pengelompokan layanan email: 

1. Email berbasis client 
Bagi pengguna email berbasis client, aktifitas dilakukan 
dengan menggunakan perangkat lunak email client, misalnya 
Thuderbird, Eudora atau Outlook Express. Perangkat lunak ini 
menyediakan fungsi-fungsi penyuntingan dan pembacaan 
email secara offline (tidak tersambung ke internet) dan 
koneksi hanya diperlukan jika akan melakukan pengiriman 
atau menerima email, dengan demikian biaya koneksi ke 
internet dapat dihemat.   

2. Email berbasis web  
Bagi pengguna email berbasis web, aktivitas harus dilakukan 
melalui suatu situs web. Untuk menggunakannya haruslah 
dalam keadaan online. Beberapa penyedia layanan email 
gratis, yahoo.com, google.com, hotmail.com.  
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File Transfer Protocol (FTP) 

Fasilitas ini dipergunakan untuk melakukan pengiriman (upload) atau 
menyalin (download) sebuah file antara komputer lokal dengan 
komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet.  

Beberapa aplikasi FTP, Cute FTP dan WS_FTP. Aplikasi-aplikasi ini 
umumnya dimanfaatkan untuk transaksi FTP yang bersifat dua arah 
(active FTP). Dalam prakteknya tidak semua semua server FTP dapat 
diakses oleh pengguna internet yang mempunyai account salah satu 
server misalnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan 
yang dapat berakibat fatal bagi sebuah server FTP. Untuk dapat 
mempergunakan fasilitas FTP tersebut, maka pengguna harus memiliki 
hak akses untuk mengirimkan file ke sebuah server FTP. Hak akses 
tersebut berupa sebuah login name dan password sebagai kunci untuk 
memasuki sebuah sistem FTP server.  

Manfaat Internet 

Beberapa manfaat internet: 

1. Media Komunikasi 
 Antar Individu 
 Kelompok 

2. Media Informasi 
 Pencarian Informasi 
 Akses & Publikasi Informasi 

3. Electronic Commerce 
 Publikasi WWW 
 Transactions  

Banyak sekali manfaat internet, selain sebagai media pencarian 
informasi, banyak sekali manfaat yang bisa digali yang nantinya 
berujung kepada bagaimana caranya kita dapat menghasilkan uang dari 
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internet tersebut. 
 

Domain Name (Nama Domain) 

Domain Name adalah nama unik yang digunakan untuk 
mengidentifikasi server komputer di jaringan komputer yang tergabung 
dalam internet. 
Domain Name (Nama domain) adalah nama unik yang digunakan 
sebagai alias dari satu alamat IP server. Ketika kita mengakses satu 
domain name, secara otomatis kita mengakses satu server dengan satu 
IP Address tertentu yang di alamatkan oleh domain tersebut. 
 
Beberapa Istilah seputar domain: 
 Top Level Domain – bagian paling belakang dari sebuah 

domain name 
 Second Level Domain – Bagian setelah Top Level Domain 
 Subdomain - domain yang menjadi bagian dari domain yang 

lebih besar 
Contoh: 
 www.news.google.com 
 www.blog.sashindo.web.id 

Keterangan: 
 com, web.id adalah Top Level Domain 
 google, sashindo adalah Second Level Domain 
 news, blog adalah subdomain 

 

Hosting 

Hosting adalah tempat atau jasa internet untuk membuat halaman 
website yang telah anda buat menjadi online dan bisa diakses oleh 
orang lain. 
Wikipedia: Hosting adalah jasa layanan internet yang menyediakan 

sumber daya server-server untuk disewakan sehingga 
memungkinkan organisasi atau individu menempatkan 
informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS. 
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Server hosting terdiri dari gabungan server-server atau 
sebuah server yang terhubung dengan jaringan internet 
berkecepatan tinggi. 

 
Beberapa jenis layanan hosting: 

1. Shared Hosting  
Menggunakan server hosting bersama sama dengan pengguna 
lain satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama 
domain. Artinya dalam satu server tersebut terdapat beberapa 
account yang dibedakan antara account satu dan lainnya 
dengan username dan password. 

2. VPS, Virtual Private Server, atau juga dikenal sebagai Virtual 
Dedicated Server  
Merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem 
operasi yang dipergunakan oleh server. Karena lingkungan ini 
merupakan lingkungan virtual, hal tersebut memungkinkan 
untuk menginstall sistem operasi yang dapat berjalan diatas 
sistem operasi lain. 

3. Dedicated Server  
Penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih 
besar dan tidak bisa dioperasikan dalam shared hosting atau 
virtual dedicated server. Dalam hal ini, penyediaan server 
ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja 
sama dengan vendor. 

4. Colocation Server  
Layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang 
dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pelanggan 
yang biasanya bekerja sama dengan vendor. 

 
Hal-hal yang harus anda perhatikan ketika memilih hosting 
untuk blog atau website: 

1. Kebutuhan anda terhadap space dan bandwidth.  
Semakin banyak tulisan, file atau media, maka semakin besar 
space yang akan dibutuhkan. Semakin banyak pengunjung blog 
anda maka semakin besar bandwidth yang dibutuhkan agar 
tidak terjadi server full load 
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2. Layanan dan fitur hosting.  
Layanan ini mencakup software apa saja yang ada di hosting 
serta support dari jasa hostingnya. 

3. Target pengunjung.  
Jika anda memilih target pengunjung dari dalam negeri 
sebaiknya hosting menggunakan server lokal (Indonesia) saja 
agar lebih menghemat bandwidth. Akan tetapi jika bila target 
adalah pengunjung dari luar negri, maka akan lebih baik 
memilih server yang berada di luar negri pula. 

4. Harga hosting.  
Kenali dan baca produk layanan dan keunggulan hosting 
tersebut agar jasa yang disewa sesuai dengan uang yang 
dikeluarkan. 

Blog 

Blog, secara bahasa merupakan singkatan dari Weblog. Weblog sendiri 
merupakan singkatan dari “Logging The Web”. Asal-usul dari istilah 
“Logging The Web” adalah memasuki web dan menuliskan ‘kesimpulan 
link-link mana yang menarik‘ dan memberikan pendapat tentang link 
tersebut di jurnal online mereka.  

Blog adalah website dengan konten (konten bisa berupa teks, gambar, 
link, audio atau video) yang di-update secara berkala serta mewakili 
dan berdasarkan sudut pandang ‘karakter’ tertentu yang menjadikan 
kontennya khas (umumnya menggunakan sudut pandang personal). 
Standarnya, konten blog diurutkan secara kronologis terbalik (konten 
baru di depan, konten lama di belakang) dan dapat dikomentari. 

Beberapa definisi blog: 
 Berisi tulisan yang disusun secara kronologis 
 Mengandalkan perangkat lunak CMS 
 Memiliki fasilitas komentar 
 Memiliki format sindikasi, misalnya RSS atau Atom 
 Tulisannya dibuat dari sudut pandang pribadi penulisnya 
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 Trackback atau Pingback 
 Kategorisasi tulisan 
 Merupakan Opini pemilik blog (blogger) 
 API untuk manajemen blog 

Blog berdasarkan jenisnya: 
1. Online Diary / Online Journal / Personal blog.  

Berisi hal-hal seperti pengalaman, opini, atau pendapat pribadi 
dari blogger yang mempublishnya.  

2. Corporate Blog.  
Blog yang di publish oleh korporasi. poin pentingnya adalah, 
blog ini merupakan online representative atau “wajah dari 
perusahaan” tersebut di ranah internet 

3. Project Blog.  
Berisi tentang perkembangan suatu project / product. Baik 
project / produk tersebut berupa aplikasi web , varian baru 
dari suatu produk, dsb .  

4. Niche Blog.  
Blog yang kontennya berfokus pada suatu niche atau topik 
tertentu. Pada umumnya, blog jenis ini membuat ‘blog’ nya 
menjadi subjek dari post yang dibuat, alias tidak menunjukan 
karakter dari penulis konten melainkan karakter dari blog itu 
sendiri. Blog jenis ini merupakan jenis blog yang mudah untuk 
di monetisasi ( monetisasi = menghasilkan uang ) karena 
memiliki target pembaca tertentu 

Perbedaan Blog dan Website  
Pada dasarnya, sebuah blog merupakan website. Blog merupakan 
website dengan beberapa perbedaan: 

1. Artikel diurutkan secara kronologis dengan artikel terbaru di 
depan. 

2. Mudah dalam menambahkan konten baru 
Blog memiliki “dashboard”/back-end untuk mengelola artikel 
yang mudah digunakan, oleh pengguna internet awam 
sekalipun.  

3. Konten diupdate secara berkala 
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4. Memungkinkan pengunjung untuk meninggalkan komentar 
Hal ini memciptakan banyak perbedaan. Jika website biasa 
hanya menyediakan “komunikasi satu arah”, pengunjung 
hanya menerima apa yang diberikan publisher secara 
gamblang, blog memberikan “komunikasi dua arah” pada 
pengunjung. Konten yang di publikasi dapat diberi komentar, 
dan komentar dapat dibalas dengan komentar lain, sehingga 
tercipta diskusi disana. 

5. Blog merupakan “percakapan”. 
Blog tidak hanya sedekedar “memberikan informasi” pada 
pengunjung. Blog melakukan “percakapan” menggunakan 
media tulisan. Ide dari banyak orang bercampur di blog. Dan 
percakapan via blog ini mendorong lebih banyak hal, dan salah 
satunya merupakan “membangun hubungan antar manusia”. 

 Mendaftarkan Blog atau website  

Setelah membangun sebuah blog atau website, saatnya mendaftarkan 
blog atau website tersebut ke situs pencarian, seperti Google, Yahoo, 
MSN, BING. 

1. Google Webmaster Tool 
www.google.com/addurl/?continue=/addurl 

2. Feedburner atau RSS 
http:// feedburner.google.com/ 
RSS ( Really Simple Syndication). Tugasnya adalah sebagai 
perantara untuk kita membaca blog-blog tanpa membuka 
setiap satu web blog yang kita pilih. Dengan ini, pembaca akan 
selalu mendapat blog yang update.  

3. Google Analytics 
www.google.com/analytics/ 

4. Google Webmaster 
www.google.com/webmasters/ 

5. Google Adsense 
www.google.com/adsense 


