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Bab. v l INTERNET 

 
NTERNET merupakan jaringan komputer yang saling 

terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas 

teritorial, hukum dan budaya.  Secara fisik, internet dapat 

dianalogikan sebagai jaring laba-laba (The Web) yang 

menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik (node) yang 

saling berhubungan. Node dimaksud adalah komputer, jaringan 

lokal atau peralatan komunikasi, sedangkan garis penghubung 

antar simpul disebut sebagai tulang punggung (backbone) yaitu 

media komunikasi terestrial (kabel, serat optik, microwave, 

radio link) maupun satelit. Node terdiri dari pusat informasi dan 

database, peralatan komputer dan perangkat interkoneksi 

jaringan serta peralatan yang dipakai pengguna untuk mencari, 

I 
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menempatkan dan bertukar informasi melalui jaringan Internet 

tersebut.  

Walaupun secara fisik Internet merupakan interkoneksi 

antar jaringan komputer, namun secara umum Internet harus 

dipandang sebagai sumber daya informasi.  Isi Internet adalah 

informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu database atau 

perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap.  

Bahkan Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain 

(maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata 

ada di Internet, seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik, seni, 

hobi dan sebagainya. 

 

5.1 Sejarah Internet 

 Pada awalnya Internet merupakan jaringan komputer 

yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di 

tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET 

(Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka 

mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software 

komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi 

dalam jarak yang tidak terhingga jauhnya melalui saluran 

telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, 

kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan 

akhirnya semua standar yang ditentukan menjadi cikal bakal 

pembangunan protokol baru, yakni TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol).  

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk 

keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem 

jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan 

komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila 
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terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya 

informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah 

dihancurkan.  

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 3 situs 

saja yaitu Stanford Research Institute, University of California, 

Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk 

satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan secara umum 

ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972.  Tidak lama 

kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan 

semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, 

sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. 

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, yaitu "MILNET" 

untuk keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil 

untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. 

Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama 

DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi 

Internet. Sesudahnya, internet mulai digunakan untuk 

kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa 

perguruan tinggi, masing-masing UCLA, University of California 

at Santa Barbara , University of Utah , dan Stanford Research 

Institute.  Ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan 

Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana 

komputer pribadi atau personal computer (PC). 

Setelah itu, protokol standar TCP/IP mulai 

diperkenalkan pada tahun 1982, disusul dengan penggunaan 

sistem DNS (Domain Name Service) pada 1984, kemudian di 

tahun 1986 lahir National Science Foundation Network 

(NSFNET), yang menghubungkan para periset di seluruh negeri 

dengan 5 buah pusat super komputer.  Jaringan ini kemudian 

berkembang untuk menghubungkan berbagai jaringan 



 

Firman Taqur | PENGANTAR KOMPUTER 108 

 

akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium 

riset. NSFNET kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai 

jaringan riset utama di Amerika hingga pada bulan Maret 1990 

ARPANET secara resmi dibubarkan. Pada saat NSFNET 

dibangun, berbagai jaringan internasional didirikan dan 

dihubungkan ke NSFNET. Australia, negara-negara Skandinavia, 

Inggris, Perancis, jerman, Kanada dan Jepang segera 

bergabung ke dalam jaringan ini.  

Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan 

berbasis teks, meliputi remote access, email/messaging, 

maupun diskusi melalui newsgroup (Usenet).  Layanan berbasis 

grafis seperti World Wide Web (WWW) saat itu belum ada, 

yang ada hanyalah layanan yang disebut Gopher yang dalam 

beberapa hal mirip seperti web yang dikenal sekarang ini, 

kecuali sistem kerjanya yang masih berbasis teks. Kemajuan 

yang sangat signifikan baru dicapai pada tahun 1990 ketika 

World Wide Web  mulai dikembangkan oleh CERN, sebuah 

Laboratorium Fisika Partikel yang berbasis di Swiss berdasarkan 

proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee.  Namun demikian, 

WWW browser secara resmi baru bisa dipublikasikan dua tahun 

kemudian, tepatnya pada tahun 1992 dengan nama ”Viola”. 

Viola diluncurkan oleh Pei Wei dan didistribusikan bersama 

CERN WWW.  

Web browser yang pertama ini masih sangat 

sederhana, tidak secanggih browser modern yang ada 

digunakan sekarang ini.  Terobosan berarti lainnya terjadi pada 

tahun 1993 ketika InterNIC didirikan untuk menjalankan 

layanan pendaftaran domain.  Bersamaan dengan itu, Gedung 

Putih (White House) mulai online di Internet dan pemerintah 

Amerika Serikat meloloskan National Information Infrastructure 
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Act. Sementara itu, penggunaan internet secara komersial 

dimulai pada 1994 yang dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut.  

Sedangkan Internet Banking pertama kali diaplikasikan oleh 

First Virtual.  Setahun kemudian, Compuserve, America Online, 

dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke Internet bagi 

masyarakat umum.  

 

5.2 Penemu Internet 

Sejarah penemuan Internet itu bermula ketika di tahun 

1989, Tim Berners-Lee membuat proposal untuk proyek 

pembuatan hypertext secara global, yang nantinya bernama 

World Wide Web (WWW).  Sebagai sosok yang paling berjasa 

dalam menciptakan serta mengembangkan jaringan internet, 

Tim Berners-Lee disebut-sebut sebagai “bapak” Internet dunia, 

bahkan ia dipandang sebagai penemu Internet.  Saat itu, 

lulusan terbaik Fakultas Fisika Queen‟s College, Oxford 

University, London itu sedang bekerja di sebuah kantor 

pendistribusian sistem data ilmiah CERN di Jenewa, Swiss. Ia 

memulai proyeknya pada bulan Oktober 1990. Setahun 

kemudian, WWW sudah bisa dijalankan di lingkungan CERN.  

Pada musim panas tahun 1991, WWW resmi digunakan secara 

luas pada jaringan internet.  Selama rentang tahun 1991 hingga 

1993, Berners-Lee terus berupaya membuat web agar bisa 

tampil maksimal.  

Berners mulai membuat perancangan untuk halaman 

web sekaligus mengkoordinir masukan dari para pengguna 

internet. Ia juga tercatat sebagai orang pertama yang membuat 

browser, server, dan kunci protocol untuk internet.  Hasil 

karyanya dalam membuat alamat URL, penggunaan HTTP, dan 

pengodean HTML terbukti berhasil dan menjadi kemajuan besar 
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dalam perkembangan teknologi web.  Atas jasanya itu, Berners-

Lee pun dianugerahi “Millennium Techology Prize” di Helsinki, 

Finlandia, 15 Juni 2007.  Gelaran penganugerahan yang baru 

kali pertama diadakan itu juga memberikan hadiah sebesar US$ 

1,2 juta (sekitar Rp 10,4 miliar) kepada dirinya.   

 

Gambar v.1 

Tim Berners-Lee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. stocklandmartelblog.com 

 

5.3 Pengertian Internet 

Interconnected Network atau yang lebih populer 

dengan sebutan Internet adalah sebuah sistem komunikasi 

global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-

jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan 

jaringan terhubung-secara langsung maupun tidak langsung ke 

beberapa jalur utama yang disebut internet backbone dan 

dibedakan satu dengan yang lainnya menggunakan unique 

name yang biasa disebut dengan alamat IP 32 bit. Contoh: 

202.155.4.230. Komputer dan jaringan dengan berbagai 
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platform yang mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-

masing (Unix, Linux, Windows, Mac, dll) bertukar informasi 

dengan sebuah protokol standar yang dikenal dengan nama 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

TCP/IP tersusun atas 4 layer (network access, internet, host-to-

host transport, dan application) yang masing-masing memiliki 

protokolnya sendiri-sendiri. 

Menurut Lani Sidharta (1996), kendati secara fisik 

Internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun 

secara umum Internet harus dipandang sebagai sumber daya 

informasi. Internet memiliki kontens informasi yang merupakan 

sebagai suatu database atau perpustakaan multimedia yang 

sangat besar dan lengkap.  Bahkan Internet dipandang sebagai 

dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek 

kehidupan di dunia nyata ada di Internet seperti bisnis, hiburan, 

olahraga, politik dan lain sebagainya. Layanan internet meliputi 

komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet News, 

email, milis), sumber daya informasi yang terdistribusi (WWW, 

Gopher), remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), serta 

aneka layanan lainnya.  

Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan 

suatu set protokol standar yang digunakan untuk 

menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas 

dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang 

diijinkan, penanganan kesalahan (error handling), lalu lintas 

pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar pada 

internet dikenal sebagai TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol).   Protokol ini memiliki kemampuan 

untuk bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh 

oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang 
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digunakan.  Sebuah sistem komputer yang terhubung secara 

langsung ke jaringan memiliki nama domain dan alamat IP 

(Internet Protocol) dalam bentuk numerik dengan format 

tertentu sebagai pengenal. Internet juga memiliki gateway ke 

jaringan dan layanan yang berbasis protokol lainnya. 

 

5.4 Sejarah Internet Indonesia  

Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 

1990-an.  Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal 

sebagai paguyuban network, dimana semangat kerjasama, 

kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa 

diantara para pelakunya.  Sangat berbeda dengan suasana 

Internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang 

terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, 

terutama yang melibatkan perdagangan Internet. 

Perkembangan jaringan internet di Indonesia tidak 

terlepas dari kiparah sejumlah pakar dan ahli di bidang 

teknologi informasi kala itu, di antaranya  RMS Ibrahim, 

Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, 

Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo. 

Mereka  merupakan deretan nama yang melegenda di awal 

pembangunan Internet Indonesia pada medio 1992 hingga 

1994. Masing-masing personal telah mengkontribusikan 

keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan 

sejarah jaringan Internet di Indonesia.  

RMS Ibrahim atau lebih familier disapa Ibam 

merupakan motor penggerak dibalik operasional internet di 

Universitas Indonesia (UI).  Ia pernah menjadi operator yang 

menjalankan gateway ke internet dari UI yang merupakan 

bagian dari jaringan universitas di Indonesia UNINET.  Protokol 
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UUCP yang lebih sederhana daripada TCP/IP digunakan 

terutama untuk mentransfer e-mail dan newsgroup.  RMS 

Ibrahim juga merupakan pemegang pertama Country Code Top 

Level Domain (ccTLD) yang dikemudian hari dikenal sebagai 

IDNIC. 

Muhammad Ihsan adalah staff peneliti di LAPAN Ranca 

Bungur tidak jauh dari Bogor. Awal tahun 1990-an bekerjasama 

dengan DLR (NASA-nya Jerman) mencoba mengembangkan 

jaringan komputer menggunakan teknologi packet radio pada 

band 70cm & 2m. Jaringan tersebut dikenal sebagai JASIPAKTA 

dengan dukungan DLR Jerman.  Protokol TCP/IP dioperasikan 

di atas protokol AX.25 pada infrastruktur packet radio. Ia 

mengoperasikan relay penghubung antara ITB di Bandung 

dengan gateway  internet yang ada di BPPT di tahun 1993-

1998. 

Firman Siregar merupakan salah seorang motor di BPPT 

yang mengoperasikan gateway radio paket bekerja pada band 

70cm di tahun 1993-1998-an. PC 386 sederhana menjalankan 

program NOS di atas sistem operasi DOS digunakan sebagai 

gateway packet radio TCP/IP. IPTEKNET masih berada di 

tahapan sangat awal perkembangannya saluran komunikasi ke 

internet masih menggunakan protokol X.25 melalui jaringan 

Sistem Komunikasi Data Paket (SKDP) terkait pada gateway di 

DLR Jerman. Berikutnya adalah Putu. Namanya sangat melekat 

dengan perkembangan PUSDATA DEPRIN waktu masa 

kepemimpinan Menteri Tungki Ariwibowo.  Di masa awal 

perkembangannya BBS ia sangat berjasa dalam membangun 

pengguna e-mail khususnya di Jakarta.  Ia sangat beruntung 

mempunyai menteri Tungki Ariwibowo yang sangat "maniak" 
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terhadap IT, dan yang mengesankan dari Tungki bahwa ia akan 

menjawab e-mailnya sendiri.  

Suryono Adisoemarta N5SNN di akhir 1992 kembali ke 

Indonesia, kesempatan tersebut tidak dilewatkan oleh anggota 

Amateur Radio Club (ARC) ITB seperti Basuki Suhardiman, Aulia 

K. Arief, Arman Hazairin dan Adi Indrayanto untuk mencoba 

mengembangkan gateway radio paket di ITB. Berawal 

semangat dan bermodalkan PC 286 bekas barangkali ITB 

merupakan lembaga yang paling miskin yang nekad untuk 

berkiprah di jaringan PaguyubanNet.  Rekan lainnya seperti UI, 

BPPT, LAPAN, PUSDATA DEPRIN merupakan lembaga yang 

lebih dahulu terkait ke jaringan di tahun 1990-an mereka 

mempunyai fasilitas yang jauh lebih baik daripada ITB. Di ITB 

tersebut modem radio paket berupa Terminal Node Controller 

(TNC) merupakan peralatan pinjaman dari Muhammad Ihsan 

dari LAPAN. 

 

5.5 Fungsi Internet 

  Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyedia 

informasi,dan fasilitas untuk promosi.Internet dapat 

menghubungkan kita dengan berbagai pihak di berbagai lokasi 

di seluruh dunia.Misalnya kita bisa kirim data atau surat dengan 

berbagai pihak diseluruh dunia dengan menggunakan fasilitas 

Electronic mail (E-mail). Selain fasilitas Electronic mail internet 

juga menyediakan fasilitas untuk ngobrol yang dalam internet 

disebut chatting.Kemampuan internet lainnya adalah Usenet 

,yaitu forum yang disediakan bagi pengguna internet untuk 

berbagi informasi dan pemikiran mengenai suatu topik melalui 

buletin elektronik. Dengan menggunakan forum ini, pengguna 

dapat mengirim pesan mengenai topik bersangkutan dan 
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menerima tanggapan dari pihak lain. Internet terhubung 

dengan ratusan katalog perpustakaan, sehingga 

penggunaannya dapat meneliti ribuan data base yang terbuka 

untuk umum melalui jaringan tersebut yang disediakan oleh 

perusahaan, pemerintah ataupun niralaba.   

Pengguna internet dapat mempergunakan informasi ini 

untuk berbagai keperluan bisnisnya, sehingga bisa mengetahui 

kondisi lingkungan termasuk pesaing dan perkembangan 

kepentingan para stakeholder. Beberapa metode atau alat 

untuk mengakses komputer dan mencari file yang dapat 

diterapkan melalui internet adalah gopher, archie, dan wide 

area information servers. Dalam dunia bisnis internet digunakan 

sebagai alat penghubung yang praktis untuk komunikasi antara 

perusahaan dengan pelanggan,tanpa harus memikirkan waktu 

dan lokasi. Sekarang ini banyak situs–situs yang melakukan 

penjualan barang dan jasa lewat internet, dan tentunya kalau 

ingin membeli harus pakai kartu kredit, jadi transaksi terjadi 

lewat internet. Kebanyakan orang di luar negeri seperti Amerika 

sering berbelanja produk atau barang lewat internet.Kalau 

dinegara kita masih jarang yang melakukan pembelian lewat 

internet yang ada penjualan,penyedia jasa dan penyedia 

informasi,apakah itu informasih tentang berita,informasi 

tentang pendidikan,atau lain- lainnya.  

 

5.6 Koneksi Internet 

Untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna atau 

user/netter harus menggunakan layanan khusus yang disebut 

ISP (Internet Service Provider).  Media yang umum digunakan 

adalah melalui saluran telepon (dikenal sebagai PPP, Point to 

Point Protocol). User/netter memanfaatkan komputer yang 
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dilengkapi dengan modem (modultor and demodulator) untuk 

melakukan dialup ke server milik ISP.  Begitu tersambung ke 

server ISP, komputer user/netter sudah siap digunakan untuk 

mengakses jaringan internet.  Pelanggan akan dibebani biaya 

pulsa telepon plus layanan ISP yang jumlahnya bervariasi 

tergantung lamanya koneksi. Saluran telepon via modem bukan 

satu-satunya cara untuk tersambung ke layanan internet. 

Sambungan juga dapat dilakukan melalui saluran dedicated line 

seperti ISDN (Integrated System Digital Network) dan ADSL 

(Asymetric Digital Subscriber Line), maupun via satelit melalui 

VSAT (Very Small Aperture Terminal). Sayangnya, alternatif-

alternatif mahal.  

Dewasa ini, saluran-saluran alternatif untuk akses 

internet yang lebih terjangkau masih terus dikembangkan. 

Diantara alternatif yang tersedia adalah melalui gelombang 

radio (radio modem), maupun lewat saluran TV kabel yang saat 

ini sedang marak. Alternatif lain yang saat ini sedang dikaji 

adalah dengan menumpangkan aliran data pada saluran kabel 

listrik PLN (dikenal dengan istilah PLC, Power Line 

Communication). Di Indonesia, teknologi ini sedang 

diujicobakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jakarta, 

sementara di negara-negara maju konon sudah mulai 

dimasyarakatkan.   

Selain itu, internet juga dikembangkan untuk aplikasi 

wireless (tanpa kabel) melalui pemanfaatan telepon seluler. 

Operasionalisasinya menggunakan protokol WAP (Wireless 

Aplication Protocol).  WAP merupakan hasil kerjasama antar 

industri untuk membuat sebuah standar yang terbuka (open 

standard) yang berbasis pada standar Internet, dan beberapa 

protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan wireless.  
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WAP bekerja dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 

kbps.  Selain WAP, juga dikembangkan GPRS (General Packet 

Radio Service) sebagai salah satu standar komunikasi wireless. 

Dibandingkan dengan protokol WAP, GPRS memiliki kelebihan 

dalam kecepatannya yang dapat mencapai 115 kbps dan 

adanya dukungan aplikasi yang lebih luas, termasuk aplikasi 

grafis dan multimedia. 

 

5.7 Aplikasi Internet 

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. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di 

atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi client.  Berikut 

sejumlah aplikasi atau fasilitas Internet yang dapat diakses oleh 

netters, antara lain :  

 

 World Wide Web (WWW) 

Dewasa ini, WWW atau yang sering disebut sebagai 

"web" merupakan aplikasi internet yang paling popular. 

Demikian populernya hingga banyak orang yang keliru 

mengidentikkan web dengan internet.  Secara teknis, web 

adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, 

gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah 

internet webserver dipresentasikan dalam bentuk hypertext.  
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Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam 

format HTML (Hypertext Markup Language). Informasi lainnya 

disajikan dalam bentuk grafis (GIF, JPG, PNG), suara (AU, 

WAV), dan objek multimedia lainnya (MIDI, Shockwave, 

Quicktime Movie, 3D World).  Web dapat diakses oleh 

perangkat lunak web client yang secara populer disebut sebagai 

browser.  Browser ini dapat membaca halaman-halaman web 

yang tersimpan dalam webserver melalui protokol yang disebut 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol).   

Dewasa ini, tersedia beragam perangkat lunak browser.  

Beberapa diantaranya cukup populer dan digunakan secara 

meluas, sebut saja Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Opera, 

namun ada juga beberapa produk browser yang digunakan 

terbatas. Sebagai dokumen hypertext, dokumen-dokumen di 

web dapat memiliki link (sambungan) dengan dokumen lain, 

baik yang tersimpan dalam webserver yang sama maupun di 

webserver lainnya. Link tersebut memudahkan para pengakses 

web berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya, dan 

"berkelana" dari satu server ke server lain.  

Kegiatan penelusuran halaman web ini biasa diistilahkan 

sebagai browsing, ada juga yang menyebutnya surfing 

(berselancar). Seiring dengan semakin berkembangnya jaringan 

internet di seluruh dunia, maka jumlah situs web yang tersedia 

juga semakin meningkat. Hingga saat ini, jumlah halaman web 

yang bisa diakses melalui internet telah mencapai angka 

miliaran. Untuk memudahkan penelusuran halaman web, 

terutama untuk menemukan halaman yang memuat topik-topik 

yang spesifik, maka para pengakses web dapat menggunakan 

suatu search engine (mesin pencari).  Penelusuran berdasarkan 

search engine dilakukan berdasarkan kata kunci (keyword) 
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yang kemudian akan dicocokkan oleh search engine dengan 

database (basis data) miliknya.  Dewasa ini, search engine yang 

sering digunakan antara lain, Google dan Yahoo.  Namun aja 

juga yang lainya, seperti Altavista.  

 

 E-mail (Electronic Mail) 

Email atau kalau dalam istilah Indonesia, surat 

elektronik, adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna 

internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik 

di internet. Para 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. 

Layanan email dibagi dalam dua basis, yaitu email berbasis 

client dan email berbasis web.  

Bagi pengguna email berbasis client, aktifitas per-

emailan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak email 

client, misalnya Eudora atau Outlook Express. Perangkat lunak 

ini menyediakan fungsi-fungsi penyuntingan dan pembacaan 

email secara offline (tidak tersambung ke internet). Dengan 

demikian, biaya koneksi ke internet dapat dihemat. Koneksi 

hanya diperlukan untuk melakukan pengiriman (send) atau 

menerima (recieve) email dari mailbox. Sebaliknya, bagi 

pengguna email berbasis web, seluruh kegiatan per-emailan 

harus dilakukan melalui suatu situs web. Dengan demikian, 

untuk menggunakannya haruslah dalam keadaan online.  
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Alamat email dari ISP (Internet Service Provider) 

umumnya berbasis client, sedangkan email berbasis web 

biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan email gratis 

seperti Hotmail (www.hotmail.com) atau YahooMail 

(mail.yahoo.com). Beberapa pengguna email dapat membentuk 

kelompok tersendiri yang diwakili sebuah alamat email. Setiap 

email yang ditujukan ke alamat email kelompok akan secara 

otomatis diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya.  

Kelompok semacam ini disebut sebagai milis (mailing list).  

Sebuah milis didirikan atas dasar kesamaan minat atau 

kepentingan dan biasanya dimanfaatkan untuk keperluan 

diskusi atau pertukaran informasi diantara para anggotanya. 

Saat ini, salah satu server milis yang cukup banyak digunakan 

adalah Yahoogroups.  

Pada mulanya sistem email hanya dapat digunakan 

untuk mengirim informasi dalam bentuk teks standar (dikenal 

sebagai ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange). Saat itu sukar untuk mengirimkan data yang 

berupa berkas non-teks (dikenal sebagai file binary).  Cara yang 

umum dilakukan kala itu adalah dengan menggunakan program 

uuencode untuk mengubah berkas binary tersebut menjadi 

berkas ASCII, kemudian baru dikirimkan melalui e-mail.  Di 

tempat tujuan, proses sebaliknya dilakukan. Berkas ASCII 

tersebut diubah kembali ke berkas binary dengan 

menggunakan program uudecode. Cara ini tentunya terlalu 

kompleks karena tidak terintegrasi dengan sistem email.  

Belakangan dikembangkan standar baru yang disebut 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Standar ini 

diciptakan untuk mempermudah pengiriman berkas dengan 

melalui attachment (lampiran). MIME juga memungkinkan 
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sebuah pesan dikirimkan dalam berbagai variasi jenis huruf, 

warna, maupun elemen grafis.  Walaupun nampak menarik, 

penggunaan MIME akan membengkakkan ukuran pesan email 

yang dikirimkan.  Hal ini jelas akan memperlambat waktu yang 

dibutuhkan untuk mengirim maupun menerima pesan.  Dalam 

hal ini, ada anjuran agar sedapat mungkin menggunakan 

format teks standar dalam penyuntingan email.  Gunakan MIME 

hanya untuk pesan-pesan tertentu yang memang 

membutuhkan tampilan yang lebih kompleks. 

 

 Chatting atau IRC (Internet Relay Chat) 

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai "chat" saja 

adalah sebuah bentuk komunikasi di intenet yang 

menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui 

keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komnunikasi terjalin melalui 

saling bertukar pesan-pesan singkat. Kegiatan ini disebut 

chatting dan pelakunya disebut sebagai chatter. Para chatter 

dapat saling berkomunikasi secara berkelompok dalam suatu 

chat room dengan membicarakan topik tertentu atau berpindah 

ke modus private untuk mengobrol berdua saja dengan chatter 

lain.  

Kegiatan chatting membutuhkan software yang disebut 

IRC Client, diantaranya yang paling populer adalah software 

mIRC. Ada juga beberapa variasi lain dari IRC, misalnya apa 

yang dikenal sebagai MUD (Multi-User Dungeon atau Multi-User 

Dimension).  Berbeda dengan IRC yang hanya menampung 

obrolan, aplikasi pada MUD jauh lebih fleksibel dan luas. MUD 

lebih mirip seperti sebuah dunia virtual (virtual world) dimana 

para penggunanya dapat saling berinteraksi seperti halnya pada 

dunia nyata, misalnya dengan melakukan kegiatan tukar 
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menukar file atau meninggalkan pesan. Karenanya, selain untuk 

bersenang-senang, MUD juga sering dipakai oleh komunitas 

ilmiah serta untuk kepentingan pendidikan (misalnya untuk 

memfasilitasi kuliah jarak jauh). 

Belakangan, dengan semakin tingginya kecepatan akses 

internet, maka aplikasi chat terus diperluas sehingga 

komunikasi tidak hanya terjalin melalui tulisan namun juga 

melalui suara (teleconference), bahkan melalui gambar dan 

suara sekaligus (videoconference). Aplikasi-apliakasi di atas 

sebenarnya adalah aplikasi dasar yang paling umum digunakan 

dalam internet.  Selain aplikasi-aplikasi tersebut, masih ada 

lusinan aplikasi lainnya yang memanfaatkan jaringan internet, 

baik aplikasi yang sering maupun jarang dipergunakan. 

Teknologi internet sendiri terus berkembang sehingga aplikasi 

baru terus bermunculan.   Di samping itu, aplikasi-aplikasi yang 

telah ada masih terus dikembangkan dan disempurnakan untuk 

memenuhi kebutuhan penggunanya. 

  

5.8 Dampak dan Konsekuensi Internet 

Dalam beberapa tahun belakangan, perkembangan dan 

penggunaan teknologi Internet pesat sekali.  Semakin banyak 

saja kalangan bisnis, organisasi, perkantoran, pendidikan, 

militer, hingga individu menggunakan jasa teknologi informasi 

ini yang lebih sering dikenal dengan “the Information 

Superhighway”. Pada tahun 1999, jumlah komputer yang telah 

dihubungkan dengan internet di seluruh dunia mencapai lebih 

dari 40 juta dan jumlah ini terus bertambah setiap hari.   

Sejalan dengan laju pertumbuhan penggunaan Internet yang 

sangat cepat, maka semakin banyak pula aplikasi-aplikasi yang 
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dibutuhkan oleh pengguna, seperti pada aplikasi di dunia 

perdagangan bebas secara elektronik (electronic commerce). 

Namun, hal ini bukannya tanpa gangguan sehingga 

aspek pengamanan jaringan komputer menjadi sangat populer 

dan penting serta merupakan suatu keharusan atau kebutuhan 

mutlak di masa depan.  Saat ini jumlah situs web mencapai 

jutaan, bahkan mungkin trilyunan, isinya memuat bermacam-

macam topik. Tentu saja, situs-situs itu menjadi sumber 

informasi baik yang positif ataupun negatif. Informasi dikatakan 

positif apabila bermanfaat untuk penelitiaan.  Di bawah ini akan 

dijelaskan dampak-dampak positif maupun negatif dari 

penggunaan internet. 

 

A. Dampak Positif Internet 

Berikut beberapa dampak positif dari penggunaan 

internet yang dirangkum dari berbagai sumber, diantaranya : 

1. Internet sebagai media komunikasi, merupakan 

fungsi internet yang paling banyak digunakan 

dimana setiap pengguna internet dapat 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari 

seluruh dunia. 

2. Media pertukaran data, dengan menggunakan 

email, newsgroup, ftp dan www (world wide web – 

jaringan situs-situs web) para pengguna internet di 

seluruh dunia dapat saling bertukar informasi 

dengan cepat dan murah. 

3. Media untuk mencari informasi atau data, 

perkembangan internet yang pesat, menjadikan 

www sebagai salah satu sumber informasi yang 

penting dan akurat. Kemudahan memperoleh 
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informasi yang ada di internet sehingga manusia 

tahu apa saja yang terjadi. 

4. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk 

bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain 

5. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam 

bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi 

menuju ke tempat penawaran/penjualan. 

 

B. Dampak Negatif Internet 

Internet merupakan media komunikasi yang sangat 

mendunia saat ini, bahkan dari tingkat sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi pun juga dikenalkan dengan internet. Kantor-

kantor pun juga memanfaatkan media yang satu ini, baik 

kalangan pemerintah maupun swasta. Namun dalam 

perkembangannya, internet dapat digunakan sebagai media 

komunikasi yang efektif, murah dan interaktif serta banyak segi 

positif lainnya yang bisa membantu berbagai kalangan dalam 

berkomunikasi.  Akan tetapi banyak juga beberapa kalangan 

yang memanfaatkan internet sebagai ajang kriminalisme, 

asusila, dan lain-lain. Bahkan yang banyak menjadi korban 

dalam hal ini adalah para remaja yang mudah sekali terbujuk 

oleh apa yang disajikan di internet.  Tanpa berpikir panjang 

mereka akan melakukan seperti apa yang mereka lihat di 

internet.  

Menurut riset di Cina, bahwa 80 persen kriminal remaja 

akibat dari internet. Sangat ironi memang kalau kita lihat 

bahwa internet selain membawa dampak positif, juga bisa 

membawa dampak negatif, semua itu tergantung dari si 

pengguna internet tersebut, bagaimana harus menyikapi hal 

tersebut. Tidak hanya pornografi yang sering mangkal di 
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internet, tetapi kekerasan pun ada. Saya pernah membaca 

koran bahwa ada seorang anak menjadi korban kekerasan, dan 

akhirnya anak tersebut bisa terhindar dari kekerasan lebih 

lanjut karena melaporkan kejadian itu kepada komisi 

penyelematan anak dunia melalui internet pula.  

Dampak tersebut juga terjadi di Cina, yaitu adanya 

kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja akibat 

pengaruh negatif internet. Namun semua itu tergantung 

bagaimana kita menyikapi penggunaan internet secara lebih 

cermat dan berhati-hati agar tidak ikut terkena dampak 

negatifnya. Di Cina saat ini sedang digencarkan kampanye anti 

pornografi di internet dengan tujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada pengguna internet remaja dari dampak 

negatif yang ditimbulkan. Padahal Cina tercatat sebagai negara 

dengan pendapatan pornografi online terbesar di dunia. Bahkan 

di Cina pun sudah ada petugas khusus yang mengawasi 

perkembangan konten di dunia maya, yakni cyber police. Tetapi 

yang menjadi target adalah seringkali pelaku yang terkait isu 

politik dibandingkan pornografi ataupun kekerasan di internet. 

Aneka macam materi yang berpengaruh negatif pun 

bertebaran di internet. misalnya, pornografi, kebencian, 

rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang 

bersifat pelecehan seperti pedafolia, dan pelecehan seksual pun 

mudah diakses oleh siapa pun.  Barang-barang seperti viagra, 

alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet. Bahkan, 

melalui internet orang juga melakukan penipuan dan pencurian. 

Lebih jelasnya mengenai dampak negatif dari internet, berikut 

uraian singkatnya : 

 Pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa 

internet identik dengan pornografi, memang tidak 
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salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi 

yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. 

Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen 

„browser‟ melengkapi program mereka dengan 

kemampuan untuk memilih jenis home-page yang 

dapat di-akses. Di internet terdapat gambar-gambar 

pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan 

dorongan kepada seseorang untuk bertindak 

kriminal. 

 Violence and Gore. Kekejaman dan kesadisan 

juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi 

pada dunia internet tidak terbatas, maka para 

pemilik situs menggunakan segala macam cara agar 

dapat „menjual‟ situs mereka. Salah satunya dengan 

menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. 

 Penipuan. Hal ini memang semakin merajalela di 

bidang manapun. Internet pun tidak luput dari 

serangan aksi para penipu ini.  Cara yang terbaik 

adalah tidak mengindahkan hal ini atau 

mengkonfirmasi informasi yang didapatkan pada 

penyedia informasi tersebut. 

 Carding. Karena sifatnya yang „real time‟ 

(langsung), cara belanja dengan menggunakan 

Kartu kredit adalah carayang paling banyak 

digunakan dalam dunia internet. Para penjahat 

internet pun paling banyak melakukan kejahatan 

dalam bidang ini.  Dengan sifat yang terbuka, para 

penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi  

kartu kredit dan mencatat kode kartu yang 

digunakan, selanjutnya mereka menggunakan data 
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yang mereka dapatkan untuk kepentingan 

kejahatan mereka. 

 Perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya 

perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para 

penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk 

memenuhi keinginannya.  Pada umumnya situs 

perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak 

persetujuan dari pengunjungnya. 

 Antisosial.  Mengurangi sifat sosial manusia karena 

cenderung lebih suka berhubungan lewat internet 

daripada bertemu secara langsung (face to face). 

Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan 

perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. 

 Kecanduan. Keberadaan internet dapat membuat 

seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut 

pornografi dan dapat menghabiskan uang karena 

hanya untuk melayani kecanduan tersebut  

 

_________________________ 
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