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Tujuan Perkuliahan
● Mengenal internet
● Mengenal web 1.0, 2.0, dan 3.0
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Apa itu Internet?
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Apa itu Internet? (1/2)
● Internet (interconnected network):

sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global 
○ menggunakan TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia

● TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol):
○ model konseptual
○ seperangkat protokol komunikasi

digunakan di Internet dan jaringan komputer yang sama
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Apa itu Internet? (2/2)
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Gambar: Visualisasi routing jalur melalui sebagian dari Internet



Definisi Menurut Ahli (1/5)

Onno Purbo (dalam Prihatna, 2005)
Suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang 
disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam Web, VoIP, E-mail.

Oetomo (2002)
● Singkatan dari international network, yang didefinisikan juga sebagai suatu 

jaringan komputer yang sangat besar.
● Jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling 

terhubung satu sama lain.
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Definisi Menurut Ahli (2/5)

Supriyanto (2006)
● Suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di 

dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda.
● Hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi 

semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam 
melakukan hubungan komunikasi, yaitu TCP/IP.
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Definisi Menurut Ahli (3/5)

Harjono (2009)
● Kumpulan dari beberapa komputer, yang bahkan bisa mencapai jutaan 

komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan serta saling terkoneksi 
satu sama lainnya. 

● Agar komputer bisa saling terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan media 
untuk saling menghubungkan antar komputer. 

● Media yang digunakan itu bisa menggunakan kabel/serat optik, satelit atau 
lewat sambungan telepon.
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Definisi Menurut Ahli (4/5)

Ramdhani (2003)
Suatu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan 
berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga 
perorangan.

Sibero (2011)
● Kependekan dari interconnected network.
● Sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara 

global.
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Definisi Menurut Ahli (5/5)

Drew Heywood (1996)
● Istilah teknologi yang muncul mulanya pada akhir tahun 60-an, pada saat 

United States Department of Defense (DoD) memerlukan suatu standar baru 
dalam melakukan komunikasi internetworking. 

● Standar baru ini haruslah merupakan standar yang sanggup menghubungkan 
berbagai jenis komputer di DoD dengan komputer milik kontraktor militer, 
organisasi penelitian atau juga yang ilmiah seperti di universitas. 

● Jaringan ini harus kuat, aman dan tahan kerusakan sehingga mampu juga 
dioperasikan pada kondisi minimum akibat bencana maupun perang.
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Sejarah Internet
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Sejarah Internet (1/3)
● Tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat melalui 

Advanced Research Projects Agency (ARPA) 
○ merintis suatu sistem jaringan bernama ARPA Network (ARPANET) 

● ARPANET
○ asal mula sebelum terbentuk teknologi internet.

● Tahun 1980-an, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan 
menjalankan fungsinya 

○ menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat
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Sejarah Internet (2/3)
● Protokol standar dari TCP/IP 

○ mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982

● Nama domain
○ mulai dipakai pada tahun 1984

● National Science Foundation Network (NSFNET)
○ didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986

● NSFNET
○ menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat

● Beberapa jaringan internasional pada banyak negara 
○ mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNET
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Sejarah Internet (3/3)
● ARPANET 

○ diturunkan pada tahun 1990

● Hasil pengembangannya
○ tetap berkembang terus-menerus hingga saat ini

● Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet 
○ cuma informasi yang berbasis teks

● Tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis, dikenal sebagai WWW 
○ mulai dikembangkan oleh CERN 

● Tahun 1993, InterNIC 
○ didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik

● Tahun 1994, internet masuk ke negara Indonesia
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Perbedaan Internet dan Web
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Perbedaan Internet dan Web (1/3)
Definisi:
● Internet

jaringan global
● Web atau World Wide Web (www)

kumpulan informasi yang diakses melalui Internet
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Perbedaan Internet dan Web (2/3)
Cara lain untuk melihat perbedaan:
● Internet → infrastruktur
● Web → layanan di atas infrastruktur tersebut

Analogi:
● Internet dapat dipandang sebagai toko buku besar
● Web dapat dipandang sebagai koleksi buku di toko itu
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Perbedaan Internet dan Web (3/3)
Pada tingkat tinggi, kita bahkan dapat menganggap bahwa:
● Internet → perangkat keras (hardware) 
● Web → perangkat lunak (software)
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Web 1.0
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Pengantar Web 1.0 (1/2)
● Web 1.0 → tahap awal dari evolusi World Wide Web
● Hanya ada sedikit pembuat konten di Web 1.0

○ sebagian besar penggunanya yang merupakan konsumen konten itu sendiri 

● Halaman web pribadi merupakan hal umum
○ terdiri dari halaman statis 
○ hosting di server web yang dijalankan ISP atau layanan hosting web gratis (misal GeoCities)
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Pengantar Web 1.0 (2/2)
● Content Delivery Network (CDN)

○ kumpulan jaringan server (node)
○ saling terhubung
○ disimpan di seluruh dunia

● Web 1.0: CDN yang memungkinkan menampilkan informasi di situs web
○ Dapat digunakan sebagai situs web pribadi
○ Memiliki direktori yang memungkinkan pengguna untuk mengambil informasi tertentu
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Desain Web 1.0
● Halaman web yang statis 

○ hanya berfungsi untuk menampilkan

● Konten yang disediakan dari sistem file server
○ daripada Relational Database Management System (RDBMS)

● Halaman dibangun menggunakan 
○ Server Side Includes (SSI) atau Common Gateway Interface (CGI)
○ daripada aplikasi web yang ditulis dengan bahasa pemrograman dinamis, seperti:

■ Perl, PHP, Python, atau Ruby

● Hanya menyediakan semacam buku tamu online 
○ tidak ada reaksi yang intens

● Menggunakan form-form yang dikirim melalui e-mail
○ komunikasi biasanya satu arah
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Web 2.0
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Pengantar Web 2.0 (1/2)
● Web 2.0 merujuk situs yang menyoroti:

○ konten yang dibuat pengguna
○ kegunaan (usability)
○ interoperabilitas untuk pengguna

● Interoperabilitas
○ kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk 

berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau 
sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa 
batasan akses atau implementasi

● Web 2.0 → web sosial partisipatif
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Pengantar Web 2.0 (2/2)
● Teknologi browser web digunakan pada pengembangan Web 2.0 

○ termasuk kerangka kerja (framework) AJAX dan JavaScript

● AJAX dan JavaScript 
○ sangat populer untuk membuat situs web 2.0
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Fitur Utama Web 2.0 (1/3)
● Folksonomy

○ klasifikasi informasi; 
○ memungkinkan pengguna untuk secara kolektif mengklasifikasikan dan menemukan informasi 
○ contoh: “pemberian tag" pada situs web, gambar, video, atau tautan

● User experience
○ konten dinamis yang responsif terhadap input pengguna
○ contoh: pengguna dapat "mengklik" pada gambar untuk memperbesarnya atau mencari tahu 

informasi lebih lanjut
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Fitur Utama Web 2.0 (2/3)
● Partisipasi pengguna

○ informasi mengalir dua arah antara pemilik situs dan pengguna situs (dengan cara evaluasi, 
ulasan, dan komentar online). 

○ pengguna situs biasanya membuat konten untuk dilihat orang lain
○ contoh: Wikipedia (ensiklopedia daring yang dapat ditulis atau diedit oleh siapa saja)

● Software as a service (SaaS)
○ Application Programming Interface (API)

■ sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau 
lebih aplikasi perangkat lunak

○ Web 2.0 mengembangkan API untuk memungkinkan penggunaan otomatis
○ contoh: "aplikasi" Web (aplikasi perangkat lunak) atau mashup (campuran konten atau 

elemen dari berbagai situs web)
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Fitur Utama Web 2.0 (3/3)
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● Partisipasi massal
○ penggunaan web yang semakin luas, mengakibatkan muncul berbagai hal

■ ada yang menjadi pengguna internet biasa (cenderung menjadi peretas atau sekadar 
gemar komputer)

■ hingga beragam pengguna



Penggunaan Web 2.0 (1/2)
● Web sosial berisi sejumlah tool dan platform online

○ tempat orang-orang membagikan perspektif, pendapat, pemikiran, dan pengalaman 
● Aplikasi Web 2.0 

○ cenderung lebih banyak berinteraksi dengan pengguna 
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Penggunaan Web 2.0 (2/2)
Pengguna (end user) tidak hanya pengguna aplikasi tetapi juga partisipan:

● Podcasting
● Blogging
● Media sosial
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Web 3.0
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Pengantar Web 3.0 (1/2)
● Generasi ketiga dari layanan internet berbasi web
● Web 3.0 berhubungan dengan konsep web semantik

○ memungkinkan isi web dinikmati tidak hanya dalam bahasa asli pengguna, tetapi juga dalam 
bentuk format yang bisa diakses oleh agen-agen software

● Beberapa ahli menamai Web 3.0 sebagai web semantik
● Keunikan Web 3.0

○ konsep di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari
○ pengguna dapat meminta web untuk mencari suatu data spesifik tanpa bersusah mencari satu 

persatu dalam situs-situs web

● Web 3.0 mampu menyediakan keterangan-keterangan yang relevan tentang 
informasi yang ingin dicari (bahkan tanpa diminta)
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Pengantar Web 3.0 (2/2)
● Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer 

mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online
● Web 3.0 memungkinkan fitur Web menjadi sebuah sarana penyimpanan 

data dengan kapasitas yang sangat besar 
● Beberapa standar operasional pada Web 3.0 untuk dapat menjalankan 

fungsinya dalam menampung metadata:
○ Resource Description Framework (RDF)

■ model standar untuk pertukaran data di Web
○ Web Ontology Language (OWL)

■ bahasa berbasis logika komputasi sehingga pengetahuan yang diekspresikan dapat 
dieksploitasi oleh program komputer, misalnya untuk memverifikasi konsistensi 
pengetahuan dan membuat pengetahuan 

33



Fitur Utama Web 3.0
● Web semantik (semantic web)
● Kecerdasan buatan (artificial intelligent)
● Grafik 3D
● Konektivitas (connectivity)
● Ubiquity
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Fitur Web 3.0: Web Semantik
● Web semantik meningkatkan teknologi web dalam: 

○ membuat, 
○ berbagi, dan 
○ menghubungkan 

● konten melalui 
○ pencarian dan 
○ analisis 

● berdasarkan kemampuan untuk memahami makna kata-kata
○ bukan pada kata kunci atau angka
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Fitur Web 3.0: Kecerdasan Buatan
● Kemampuan kecerdasan buatan digabung dengan pemrosesan bahasa alami

○ komputer dapat membedakan informasi seperti manusia 
○ memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih relevan

● Menjadi lebih pintar → memenuhi persyaratan pengguna
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Fitur Web 3.0: Grafik 3D
● Desain 3D digunakan secara luas di situs web dan layanan di Web 3.0
● Contoh penggunaan grafik 3D:

○ panduan museum (museum guides)
○ permainan komputer (computer games)
○ e-niaga (e-commerce)
○ konteks geospasial (geospatial contexts)
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Fitur Web 3.0: Konektivitas
● Dengan Web 3.0, informasi lebih terhubung berkat metadata semantik
● Sehingga, pengalaman pengguna berevolusi ke tingkat lebih baik

○ memanfaatkan semua informasi yang tersedia

38



Fitur Web 3.0: Ubiquity
● Konten dapat diakses oleh beberapa aplikasi

○ setiap perangkat terhubung ke web
○ layanan dapat digunakan di mana saja
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Perbedaan Web 1.0, 2.0, dan 3.0
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Perbedaan Web 1.0, 2.0, dan 3.0
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Pertanyaan?
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