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1.1. Pengertian Internet  
 
Internet berasal dari kata Interconnection Networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan 
berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) 
dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya. 

Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP 
(Transmission Control Protocol) bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, 
sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. 
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TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu 
rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data. 

Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, biasanya Anda harus berlangganan ke salah satu 
ISP (Internet Service Provider) yang ada di kota Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa 
internet ataupun Anda dapat menggunakan fasilitas dari Telkom yakni Telkomnet Instan. 

Dengan memanfaatkan internet, pemakaian komputer di seluruh dunia dimungkinkan untuk saling 
berkomunikasi dan pemakaian bersama informasi dengan cara saling kirim e-mail, menghubungkan ke 
komputer lain, mengirim dan menerima file, membahas topik tertentu pada newsgroup dan lain-lain. 

 

1.2. Fasilitas Internet 
 
Fasilitas-Fasilitas yang dapat Anda manfaatkan dengan menggunakan internet, diantaranya : 

- Web, adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi dan 
data multimedia lainnya, yang diantara data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk 
memudahkan Anda membaca data dan informasi tesebut Anda dapat mempergunakan web 
browser seperti Internet Explorer ataupun Netscape. 

- E-Mail (Electronic Mail), dengan fasilitas ini Anda dapat mengirim dan menerima surat 
elektronik (e-mail) pada/dari pemakai komputer lain yang terhubung di internet, dan dapat 
menyertakan file sebagai lampiran (attachment). 

- Newsgroup, fasilitas ini digunakan untuk mendistribusikan artikel, berita, tanggapan, surat, 
penawaran ataupun file ke pemakai internet lain yang tergabung dengan kelompok diskusi untuk 
topik tertentu. Dengan fasilitas ini pula Anda dapat melakukan diskusi, seminar ataupun 
konferensi dengan cara elektronik tanpa terikat waktu, ruang dan tempat. 

- FTP (File Transfer Protocol), fasilitas ini digunakan untuk menghubungkan ke server  komputer 
tertentu dan bila perlu menyalin (download) file yang Anda butuhkan dari server tersebut dan 
menyimpannya di komputer Anda. 

 
 
1.3. Istilah-Istilah Yang Sering Digunakan  
 
Ada beberapa istilah yang sering digunakan apabila Anda bekerja dalam Internet, diantaranya yaitu: 

 

- WWW (World Wide Web), merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi 
menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama. Berbagai informasi dapat Anda 
temukan pada WWW, seperti informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, sastra, sejarah, teknologi, 
pendidikan dan sebagainya. Kita dapat mengumpamakan WWW ini merupakan perputakaan besar 
yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan. 

 

- Web Site (Situs Web),  merupakan tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan 
topik tertentu. Diumpamakan situs Web ini adalah sebuah buku yang berisi topik tertentu. 
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 - Web Pages (Halaman Web), merupakan sebuah halaman khusus dari situs Web tertentu. 
Diumpamakan halaman Web ini adalah sebuah halaman khusus buku dari situs Web tertentu. 

 

 - Homepage, merupakan sampul halaman yang berisi daftar isi atau menu dari sebuah situs Web. 

 

 - Browser, merupakan program aplikasi yang digunakan untuk memudahkan   Anda melakukan 
navigasi berbagai data dan informasi pada WWW.  

 

  
 


