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BUKU PANDUAN INTERNET 
Oleh: Mawan A. Nugroho, S.Kom 

 

A. PENGANTAR 
 

Dalam dunia komputer, kita memerlukan software tertentu untuk melakukan kegiatan 
tertentu. Misalnya: Kita membutuhkan Word Processor seperti WordStar atau 
Microsoft Word untuk mengetik surat, proposal, dll. Kita membutuhkan spreadsheet 
seperti Lotus 123 atau Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan angka-angka 
dalam bentuk tabel, dll. 

 
Dalam Internet, kita juga memerlukan software tertentu untuk mengakses sumber daya 
tertentu. Misalnya: Kita membutuhkan Web Browser seperti Microsoft Internet 
Explorer atau Netscape Navigator untuk menjelajahi word wide web, dll. 
 
Apakah yang dimaksud dengan Internet? Internet adalah kumpulan yang luas dari 
jaringan komputer besar dan kecil, yang saling bersambungan menggunakan jaringan 
komunikasi yang ada di seluruh dunia (telepon, gelombang radio, TV kabel, dll). Internet 
dapat diakses oleh setiap orang yang memiliki komputer pribadi, saluran telepon, dan 
sebuah modem. Bahkan untuk daerah-daerah pedalaman (misalnya desa, hutan, 
pegunungan, dan kutub utara), orang menggunakan pemancar gelombang radio sebagai 
pengganti saluran telepon. Internet juga dapat diakses oleh para siswa sekolah / 
mahasiswa yang jaringan komputer di sekolah / di kampusnya sudah terhubung ke 
Internet, misalnya jaringan komputer SMK (SMEA) PGRI 1 Tangerang, Bina Nusantara, 
ITB, UI, dll. 
 
Bagi pemilik komputer pribadi di rumah, mereka memerlukan bantuan ISP (Internet 
Service Provider / Penyedia Jasa Internet). ISP dapat dibayangkan seperti operator GSM 
pada telepon selular (handphone). Bila pada handphone ada penyedia jasa seperti 
Satelindo, Excelcomindo, Telkomsel, dll, maka pada Internet ada penyedia jasa seperti 
CBN, Centrin, Idola, Radnet, Vision Net, dll. Saat ini di Jakarta dan Tangerang ada 
puluhan ISP. ISP-ISP ini membantu menghubungkan komputer di rumah ke backbone-
backbone Internet yang umumnya berada di Amerika Serikat. Karena komputer di rumah 
berhubungan dengan ISP melalui saluran telepon, maka pulsa telepon yang dihitung 
adalah pulsa antara rumah ke ISP. Sebab itu sangat disarankan agar mencari ISP 
terdekat (agar pulsanya lokal). Untuk daerah Tangerang saat ini tersedia Wasantara Net 
(kantor Pos), CBN (Serpong), Link Net (Lippo Karawaci) dan Telkomnet Instan (Telkom). 
 
Internet bukanlah satu-satunya jaringan komputer dunia. Selain Internet masih ada juga 
beberapa jaringan komersial dunia seperti CompuServe, MCI Mail, dan America Online. 

B. CONTOH HAL-HAL MENARIK YANG BISA ANDA 
DAPATKAN DARI INTERNET 

1. Dengan Web Browser (pembaca world wide web / www) seperti Microsoft 
Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, NCSA Mozaic, dll, Anda dapat 
melihat situs-situs milik grup band favorit anda (contohnya Westlife, Aqua, dll), 
klub bolabasket di Amerika Serikat (contoh: LA Lakers), klasemen sementara 
liga Inggris (langsung dari Inggris secara realtime), tangga lagu versi MTV Asia, 
berita-berita di koran dalam versi online (contohnya The Times, Kompas, 
Republika, Popular Online, dll), foto taman-taman nasional atau objek-objek 
wisata dari seluruh penjuru dunia (misalnya Green Canyon, Laut Mati, bahkan 
candi Borobudur), salinan keputusan mahkamah agung Amerika Serikat, daftar 
orang-orang yang paling dicari oleh FBI, kisah-kisah klasik yang dapat dibaca 
secara gratis (misalnya Alice in Wonderland, Moby Dick, dll), ramalan cuaca 
untuk seluruh kota di dunia, foto udara Amerika Serikat yang dipotret satu jam 
sebelumnya, hasil penyelidikan UFO, membeli VCD atau buku (yang seringkali 
lebih murah daripada di toko buku), kampus-kampus terkenal di dunia, ayat-ayat 
suci Al-Qur'an berikut bacaannya yang bisa didengar langsung (bila komputer 
anda mundukung multimedia), siaran radio atau televisi dari stasiun-stasiun 
terkenal di dunia (dengan demikian anda tidak usah memasang antenna setinggi 
puluhan meter), perbincangan polisi di kota-kota besar Amerika Serikat melalui 
radio saat berpatroli di jalan raya (bila mujur, kita dapat mendengarkan secara 
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langsung para polisi yang berteriak-teriak saat mengejar penjahat), bermain 
game melawan orang-orang di luar negeri, dan masih banyak lagi. 

2. Dengan program chatting seperti mIRC, anda dapat "ngobrol" (chatting) secara 
langsung dengan puluhan bahkan ratusan orang di seluruh penjuru dunia. 
Masing-masing perbincangan dibagi dalam beberapa channel (contohnya: 
#jakarta, #bandung, #bawel, #teens, #Windows95, dll). Perbincangan dilakukan 
memakai media keyboard. 

3. Dengan program e-mail reader seperti Qualcomm Eudora, Microsoft Outlook, 
Netscape Messenger, Pine, dll, anda dapat mengirimkan surat elektronik 
(electronic mail yang sering disingkat e-mail) ke seluruh pengguna Internet, baik 
di dalam maupun di luar negeri. Proses pengiriman hanya memerlukan waktu 
beberapa detik saja (bandingkan dengan surat konvensional yang memerlukan 
waktu satu sampai beberapa hari). Anda juga dapat mengikuti mailing list, yaitu 
diskusi melalui e-mail yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai minat 
yang sama. 

4. Dengan program-program pembaca newsgroups seperti Forte Agent, anda 
dapat berdiskusi seperti pada mailing list. Newsgroups (sering disebut juga 
Usenet) dan mailing list mempunyai perbedaan mendasar. Pada newsgroups: (1) 
tulisan anda disimpan oleh news server (2) tulisan dapat dibaca oleh semua 
orang (3) anda harus memilih tulisan yang akan dibaca dan kemudian 
"mengambilnya". Anda dapat membayangkan newsgroups seperti majalah 
dinding di sekolah. Pada mailing list: (1) tulisan dikirimkan langsung ke mail box 
masing-masing peserta diskusi (2) hanya anggota mailing list yang dapat 
membacanya (3) tanpa memilihpun, tulisan yang dikirimkan orang lain akan 
masuk ke komputer anda. 

5. Dengan program-program FTP seperti CuteFTP atau WSFTP, kita dapat men-
download (mengambil file dari Internet) atau meng-upload (menaruh file ke 
Internet). Di Internet tersedia melimpah program-program seperti utility, game, 
dll. Banyak di antaranya yang berbentuk freeware (gratis). Sebelum 
mendownload, anda harus periksa betul berapa besar file yang akan anda ambil. 
File-file berukuran beberapa ratus kilobytes memerlukan waktu belasan sampai 
puluhan menit. Sedangkan file-file game atau file-file video (animasi) biasanya 
berukuran puluhan megabytes, yang memerlukan waktu satu sampai beberapa 
jam untuk di download. Dengan demikian anda harus memperhatikan betul-betul, 
jangan sampai waktu anda habis hanya untuk mendownload file !!! 

6. Dengan program-program messenger seperti ICQ, MSN Messenger, Yahoo 
Messenger, AOL Instant Messenger, dll, anda bisa mengetahui siapa saja dari 
teman-teman anda di Internet yang saat itu sedang menggunakan Internet. 
Bahkan anda bisa mecari siapa saja orang yang rumahnya di Tangerang yang 
saat itu sedang memakai Internet. Selanjutnya terserah anda, apakah anda akan 
mengajaknya chatting, sekedar mengucapkan "Hallo", atau mengabaikannya. 
Anda tidak akan merasa "sendirian" di hutan belantara Internet. 

7. Dengan program telnet, anda dapat menjalankan komputer lain. Benar-benar 
menjalankan, seolah-olah anda berada di tempat tsb. 

 
Catatan: 
World Wide Web (WWW) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sekarang, hanya 
dengan web browser, anda dapat mengakses semua sumber daya yang tersedia di Internet. 
Anda sekarang dapat melakukan chatting, membaca e-mail, mengikuti mailing list, 
membaca newsgroups, mendownload file, dll. 
Ketika web browser belum sehebat sekarang, pengguna Internet memakai Veronica, WAIS, 
Archive, dll untuk mencari dokumen-dokumen tertentu yang diindeks oleh server Gopher . 

C. SEJARAH INTERNET 
 
Pada tahun 1969, Lembaga Riset Departemen Pertahanan Amerika Serikat / DARPA 
(Defence Advance Research Project Agency), mendanai sebuah riset untuk 
mengembangkan jaringan komunikasi data antar komputer. Riset ini bertujuan 
mengembangkan aturan komunikasi data antar komputer yang: (1) Bekerja secara 
transparan, melalui bermacam-macam jaringan komunikasi data yang terhubung satu 
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dengan lainnya. (2) Tahan terhadap berbagai gangguan (bencana alam, serangan nuklir, 
dan lain-lain). 
Pengembangan jaringan ini ternyata sukses, dan melahirkan ARPANET yang 
didemonstrasikan di depan peserta Konferensi Internasional Komunikasi Komputer tahun 
1972. Aplikasi Internet yang pertama kali ditemukan adalah FTP, menyusul kemudian e-
mail dan telnet. Tahun 1979 ditemukan layanan baru yaitu Usenet (Newsgroups). Pada 
awalnya Usenet hanya menghubungkan universitas Duke dan UNC. 
ARPANET semakin lama semakin besar. Protokol komunikasi data yang digunakan pada 
waktu itu, yaitu NCP (Network Communication Protocol) tidak sanggup menanganinya. 
DARPA kemudian mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum. Protokol 
ini dinamakan TCP/IP. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan TCP/IP 
menjadi standar untuk jaringannya pada tahun 1982. Protokol ini kemudian diadopsi 
menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. 
 
Apakah protokol itu? 
Di dunia ini amat banyak jenis komputer dengan sistem operasinya masing-masing. Hal 
ini dapat dibayangkan sebagai bangsa-bangsa di dunia yang masing-masing negara 
mempunyai bahasa pengantar yang berbeda. “Bahasa” dalam dunia komputer 
diistilahkan dengan “Protokol”. Jika bahasa Inggris adalah bahasa pemersatu manusia di 
dunia, maka TCP/IP adalah protokol (bahasa) pemersatu komputer di dunia. 
 
Pada tahun 1986 Lembaga Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat mendanai pembuatan 
jaringan TCP/IP yang dinamai NSFNET. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan 
lima pusat komputer super dan memungkinkan terhubungnya universitas-universitas di 
Amerika Serikat dengan backbone (tulang punggung) sebesar 56Kbps. Jaringan inilah 
yang kemudian menjadi embrio berkembangnya Internet yang kita kenal sekarang. 
Pada tahun 1987 berdiri UUNET yang saat ini merupakan salah satu provider utama 
Internet. 
Perkembangan Internet menjadi semakin luas dan sampai menjangkau Australia dan 
Selandia Baru pada tahun 1989. Dua tahun kemudian aplikasi di Internet bertambah 
dengan diciptakannya WAIS (Wide Area Information Servers), Gopher, dan WWW 
(World Wide Web). 
Sebelum berkembangnya WWW, Internet umumnya hanya digunakan oleh kalangan 
akademisi dan riset. Pada tahun 1993 NCSA membuat Mosaic, browser WWW pertama 
dengan kemampuan grafis. Hadirnya Mosaic membuat penggunaan Internet 
berkembang menjadi bisnis dan hiburan. 

D. PENGETAHUAN DASAR TENTANG E-MAIL 
 
E-mail berasal dari kata "electronic mail". Kecepatannya mampu bersaing melawan 
telegram, namun e-mail jauh lebih menyenangkan, mudah pemakaiannya, dan singkat 
penulisan alamatnya. 
Pada kehidupan sehari-hari, alamat post yang kita pakai ketika mengirim surat lewat 
kantor pos, sangat panjang. Kadang malah ada beberapa alamat yang membingungkan 
pak pos, karena alamat tersebut masih memakai RT/RW, belakang/samping anu, atau 
berada di tepi jalan protokol yang panjang tapi nomor rumahnya acak-acakan. Akibatnya 
surat yang dikirimkan lewat bantuan pos, memerlukan waktu rata-rata beberapa hari. 
Tetapi dengan e-mail, surat yang dikirimkan hanya memerlukan waktu beberapa detik 
saja. Tidak peduli apakah si pengirim adalah tetangga sebelah rumah, atau orang lain 
yang berada di Inggris atau di kutub utara. Bagi Internet, jarak geografis bukan menjadi 
masalah serius. Format penulisannya pun sangat pendek (cukup ditulis dalam satu 
baris). 
 
Misalnya: 
Alamat post untuk rumah saya yang beralamat: 
 

Mawan A. Nugroho, S.Kom 
Jl. Pasir Raja I / 16 
Perumnas II Karawaci Baru 
TANGERANG 15811 
Indonesia 

 
Dapat dipersingkat menjadi: 
 

mawan@muslim.com 
 

mailto:mawan@muslim.com
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Alamat e-mail di atas dibaca: mawan et muslim dot kom. Yang lebih menarik, anda 
boleh mempunyai puluhan alamat e-mail. Sebagai contoh, saya mempunyai beberapa 
alamat e-mail seperti: mawan@pgri.org, mawan@cbn.net.id, mawan@excite.com, 
mawan@smeapgri-tng.sch.id dll. Beberapa alamat e-mail hanya bisa didapat bila anda 
adalah anggota dari suatu institusi tertentu (perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, 
organisasi, dll) atau anda menyewanya pada perusahaan komersial. Umumnya anda 
diberikan satu alamat e-mail bila anda berlangganan akses Internet lewat ISP (Internet 
Service Provider). Tapi bagi anda yang tidak berlangganan Internet (atau bahkan tidak 
punya komputer), anda masih bisa mendapatkan e-mail gratis yang proses pendaftaran 
dan penggunaannya dilakukan lewat jaringan komputer di sekolah (yang terhubung ke 
Internet) atau lewat warung Internet. Sekarang hampir semua web site terkenal 
menyediakan e-mail gratis bagi para pengunjungnya. Bahkan banyak perusahaan yang 
mengkhususkan bergerak dalam layanan e-mail gratis. Mereka dapat mendanai kegiatan 
mereka dari sponsor yang produknya terlihat ketika anda membaca e-mail. Contoh dari 
perusahaan ini adalah: hotmail.com (bila anda mendaftar, anda akan mempunyai 
alamat e-mail seperti namaanda@hotmail.com), yahoo.com, mail.com, email.com, 
iname.com, usa.net, dll. 
 
Bila pada alamat pos biasa, pembacaan alamat rumah dimulai dari bawah ke atas 
(dibaca mulai dari negara, provinsi, kota, nama kompleks, nama jalan, nama apartemen, 
nomor rumah, baru kemudian nama si pemilik), maka e-mail dibaca mulai dari kanan ke 
kiri. 
 
Tulisan di sebelah kanan e-mail di sebut domain. Kemungkinan Top Level Domain: 

1. .com (komersial, contohnya: mtvasia.com, cnn.com). Domain dot com adalah 
gTLD paling populer di dunia. Pada 10 Mei 2002 tercatat 21.917.920 domain). 

2. .org (organisasi, contohnya: greenpeace.org) 
3. .net (jaringan / network, contohnya: earthlink.net) 
4. .gov (pemerintah / gouverment Amerika Serikat, contoh: nasa.gov) 
5. .edu (perguruan tinggi, contohnya: purdue.edu, berkeley.edu, ucla.edu) 
6. .mil (militer Amerika Serikat, contohnya: army.mil) 
7. .int (organisasi Internasional, contohnya: nato.int) 
8. .aero (dirgantara), .biz (bisnis), .coop (koperasi), .info (informasi), .museum 

(museum), .name (nama), dan ws (website). Domain ini mulai dijual ke publik 
pada April 2001. 

9. kode-kode nama negara (disebut ccTLD) misalnya: 
• .id (Indonesia) 
• .my (Malaysia) 
• .de (Jerman) 
• .au (Australia) 
• .nl (Belanda) 
• .sg (Singapura) 
• .tv (Tuvalu) 
• .to (Tonga) 

 
Masing-masing negara (lihat nomor 9) mempunyai aturan tertentu dalam pembagian 
domainnya. Mari kita pelajari sistem penamaan untuk Indonesia (pada 2nd level domain): 

1. .co.id (komersial, contohnya: republika.co.id) 
2. .or.id (organisasi atau perorangan, contohnya: golkar.or.id) 
3. .net.id (jaringan / network, contohnya: cbn.net.id) 
4. .go.id (pemerintah, contohnya: depkes.go.id) 
5. ac.id (perguruan tinggi, contohnya: itb.ac.id) 
6. sch.id (sekolah, contohnya: smeapgri-tng.sch.id) 
7. mil.id (militer, contohnya: polri.mil.id) 

 
Beberapa negara mempunyai aturan berbeda dalam pemberian nama domain. Misalnya 
pada Taiwan, untuk komersial adalah com.tw. Pada Malaysia, untuk network adalah 
jaring.my. Bahkan ada beberapa negara yang tidak melakukan kasifikasi lebih lanjut. 
Setelah domain negara langsung disebutkan nama institusinya. Contoh: 
namainstitusi.at (untuk negara Austria). 
Negara yang paling untung adalah Tuvalu. Negara kecil ini mampu mendatangkan 
devisa dari penjualan domain name .tv yang digunakan oleh banyak stasiun televisi 
dunia (misalnya rcti.tv). Sedangkan domain pertama di dunia yang didaftarkan adalah 
symbalics.com, yaitu pada tanggal 15 Maret 1985. 
Masing-masing institusipun boleh melakukan klasifikasi lebih lanjut. Misalnya, bila pada 
SMK PGRI 1 (SMEA PGRI) Tangerang terdapat bagian keuangan, maka penulisannya 
mungkin menjadi: keuangan.smeapgri-tng.sch.id 

mailto:mawan@pgri.org
mailto:mawan@cbn.net.id
mailto:mawan@excite.com
mailto:mawan@smeapgri-tng.sch.id
mailto:namaanda@hotmail.com
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Bila si Fulan adalah pegawai bagian keuangan, maka alamat e-mail resmi untuk si Fulan 
menjadi: fulan@keuangan.smeapgri-tng.sch.id 

Berdasarkan cara penggunaannya, e-mail dapat dibagi menjadi 2 macam: 

1. POP3 e-mail (untuk memakainya kita membutuhkan e-mail reader seperti Microsoft 
Outlook, QualComm Eudora, Netscape Messenger, dll) 

2. Web Based e-mail (membutuhkan web browser seperti Internet Explorer) 
 

POP3 umumnya didapat oleh mereka yang berlangganan Internet secara langsung 
melalui jasa yang disediakan oleh Internet Service Provider. Keuntungan: Cepat dalam 
pengambilan / pengiriman e-mail, dapat dibaca secara offline (tidak terhubung ke 
Internet). Kerugian: E-mail hanya diberikan selama kita memakai jasa ISP tsb. Bila kita 
mengganti ISP, maka e-mail pun terpaksa berubah. Untuk menggunakan e-mail jenis ini, 
kita membutuhkan e-mail reader (email client) misalnya Outlook, Eudora, dsb. 
Web Based e-mail umumnya dipakai oleh mereka yang tidak berlangganan Internet. 
Untuk mengakses Internet, mereka terpaksa mendatangi warung Internet. Keuntungan: 
Dapat dibaca dari komputer mana saja selama komputer tsb dapat terhubung ke Internet. 
Kerugian: Boros biaya, karena selama membaca dan mengetik e-mail, komputer harus 
terhubung ke Internet. Contoh paling populer e-mail jenis ini adalah e-mail yang 
disediakan oleh Yahoo.com, Hotmail.com, dan BolehMail.com. 
 
Bagaimana cara kerja e-mail? Gambaran sederhananya sebagai berikut. Misalkan Ari 
hendak mengirim e-mail ke Budi. Pertama kali Ari mengetik e-mail. Setelah selesai, Ari 
meng-klik sebuah icon / tombol untuk memerintahkan komputer agar mengirimkan e-
mailnya ke ISP tempat Ari berlangganan Internet. Oleh ISP-nya Ari, surat itu kemudian 
diteruskan melalui Internet hingga sampai ke ISP-nya Budi. Oleh ISP-nya Budi, e-mail 
tersebut sementara disimpan di servernya. Saat Budi menggunakan Internet, Budi akan 
memerintahkan komputernya untuk memeriksa apakah ada e-mail untuknya. Bila ada, 
komputer akan mengambil e-mail tersebut kemudian menyimpannya ke dalam hard disk 
komputer Budi. 

E. MENGGUNAKAN WEB BROWSER 
 

Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pelajari perumpamaan berikut. 
Di sepanjang jalan Sudirman Jakarta, berjejer gedung-gedung bertingkat yang megah. 
Salah satunya adalah gedung bernama MAJU TERUS yang bergerak dalam bidang 
komersial. Karena gedung tsb berada di kawasan Indonesia, maka URL (Uniform 
Resource Locator, yaitu alamat yang dipakai oleh World Wide Web untuk menunjuk 
suatu objek di Internet) untuk perusahaan tersebut adalah http://www.majuterus.co.id 
 
http adalah protokol yang dipakai. Protokol ini dipakai untuk web browser. Selain http 
adapula ftp, gopher, news, mailto, dll. 
 
www menginsyaratkan bahwa server tersebut berupa server world wide web yang bisa 
dijelajahi memakai web browser. Selain www adapula mail, pop3, smtp (ketiga-tiganya 
untuk email), news (untuk newsgroups), ftp, irc , dll. Contoh: ftp.majuterus.co.id. Ini 
berarti objek tersebut diperuntukkan untuk transfer data yang lebih cocok dilakukan oleh 
software seperti CuteFTP atau WSFTP. 
 
Sekarang kita telah tahu URL untuk gedung MAJU TERUS. Bila kita mencari sesuatu 
pada gedung bertingkat tersebut, maka yang kita datangi pertama kali adalah bagian 
informasi yang umumnya terletak di pintu masuk. Bagian gedung pertama kali yang 
didatangi, dalam Internet disebut homepage. Jadi, homepage untuk gedung MAJU 
TERUS adalah http://www.majuterus.co.id. 
 
Gedung MAJU TERUS terbagi dalam beberapa lantai dan masing-masing lantainya 
terdiri dari beberapa kamar. Pada lantai 5 kamar nomor 12 terdapat berkas arsip 
bernama proposal.html. Dari data ini, maka URL untuk berkas tsb adalah: 
http://www.majuterus.co.id/lantai5/nomor12/proposal.html 
 
Alamat di atas sering pula disebut webpage. Jadi, setiap homepage pasti adalah 
webpage, tapi tidak setiap webpage adalah homepage. Suatu situs memiliki satu 
homepage dan satu atau lebih webpage. 
 
Bila anda mengetahui URL (Uniform Resource Locator) dari suatu situs (situs dapat 
dibayangkan sebagai gedung-gedung pada contoh di atas), maka anda dapat 

mailto:fulan@keuangan.smeapgri-tng.sch.id
http://www.majuterus.co.id
ftp://ftp.majuterus.co.id
http://www.majuterus.co.id
http://www.majuterus.co.id/lantai5/nomor12/proposal.html
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mengetikkannya langsung pada baris Address yang umumnya berada di bagian atas 
web browser. Saya mengetikkan tulisan http://www.yahoo.com/ pada baris Address. 
Setelah menekan ENTER atau meng-klik Go, hasilnya menjadi seperti berikut. 
 

 
 
Tombol "Back" dan "Forward" berguna untuk bergerak maju dan mundur. Bila kita 
hendak menuju ke suatu webpage yang pernah dikunjungi, maka klik saja tombol "Back". 
Dalam contoh ini tombol "Forward" diberi warna agak kabur. Ini berarti tombol "Forward" 
untuk sementara tidak bisa dipakai. 
Tombol "Stop" dipakai untuk menghentikan proses. Hal ini berguna bila webpage yang 
kita datangi terlalu banyak berisi data sehingga kita tidak sabar menunggu sampai 
semua data tersebut berhasil dibaca. Salah satu tanda bahwa suatu webpage sudah 
selesai dibaca seluruhnya adalah adanya tulisan "Done" di sudut kiri bawah dari web 
browser. 
Tombol "Refresh" dipakai untuk memerintahkan web browser agar mengambil kembali 
informasi-informasi yang dibutuhkan. Ini terjadi bila kita baru saja menekan tombol "Stop" 
kemudian sadar bahwa ada suatu data penting yang belum ditampilkan. Bila tombol 
"Refresh" di klik, maka web browser akan mengambil data yang belum sempat terbaca 
dan ditampilkan di layar. Data yang sudah terbaca lengkap oleh browser disimpan di 
dalam harddisk, sehingga saat tombol "Refresh" ditekan, web browser cukup mengambil 
dari harddisk. Ini sangat mempercepat proses. 
Namun bila anda ingin agar semua data diambil ulang dari tempat asalnya di Internet 
tanpa kecuali, maka anda harus menekan tombol "Shift" di keyboard ketika tombol 
"Refresh" di klik. Cara ini disebut "hard refresh". 
Tombol "Home" yaitu memerintahkan web browser agar kembali ke situs yang sudah 
ditetapkan, seperti ketika web browser pertama kali dijalankan. Tombol ini adalah tombol 
yang paling jarang dipakai bila dibandingkan dengan tombol-tombol lainnya. 

 
Gerakkan pointer mouse ke seluruh halaman (webpage). Bila pointer mouse berubah 
bentuknya menjadi berupa tangan, maka tulisan atau gambar tersebut dapat di klik. Bila 
tulisan atau gambar tersebut di klik, web browser akan membawa anda ke webpage lain. 
Mungkin webpage yang berada di situs (gedung) tersebut, tapi mungkin juga ke situs lain 
yang jauh. Untuk link yang berupa teks, ciri utama dari teks yang dapat di klik adalah teks 
tersebut diberi garis bawah. 
Dengan demikian, teks yang dapat di klik adalah teks "Auctions", "Messenger", "Check 
email", dsb. Teks yang tidak dapat di klik adalah "Thousands of stores". Gambar yang 
dapat di klik contohnya adalah gambar palu yang berada di atas tulisan "Auctions". 
 
Hati-hati: Umumnya webpage berisi iklan. Iklan-iklan ini umumnya berupa gambar yang 
menarik perhatian. Bila anda meng-klik iklan tersebut, maka web browser kemungkinan 
besar membawa anda ke situs lain. Contoh iklan pada gambar di atas adalah gambar 
bertuliskan "All of Yahoo! At a click! Get Yahoo! Companion Now!". 

http://www.yahoo.com/
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F. MENGGUNAKAN SEARCH ENGINE 
 

Bila anda mengetahui alamat lengkap suatu situs, maka anda dapat mengetikkannya 
langsung di kolom "address" kemudian menekan enter. Misalnya: 
http://www.mtvasia.com atau http://www.kompas.com 
Tapi apakah anda tahu URL untuk Beverly High School atau URL toko barang-barang 
antik di Mesir? 
Untunglah ada search engine, yaitu semacam ensiklopedia yang memuat daftar 
webpage. Proses pencariannya pun mudah.  
Misalnya anda sedang mencari situs yang menyediakan permainan (game) bernama 
"Pac Man" yang dapat dijalankan di sistem operasi selain Unix. Jadi, webpage yang anda 
cari harus mengandung kata games dan pack man, tapi tidak boleh mengandung kata 
unix. 
 
Beberapa ketentuan umum dalam penulisan keywords adalah sbb: 
+kata  : kata tersebut harus ada pada webpage 
-kata  : kata tersebut tidak boleh ada pada webpage 
kata  : kata ini boleh ada pada webpage 
"suatu kalimat" : tanda petik dipakai  untuk mengapit suatu kalimat atau ungkapan 
 
Berdasarkan pemikiran bahwa kita hendak mencari webpage yang mengandung kata 
games, pack man, tapi tidak boleh mengandung kata unix, maka kita mungkin 
menuliskannya sbb: 
 

 
 
Setelah itu klik tombol "Search" (yang ada di bawah banner iklan bertuliskan: "Get the Y! 
Stock Market Toolbar!"). Kemungkinan besar search engine akan menampilkan puluhan 
atau bahkan ratusan webpage yang sesuai dengan kriteria tsb. Anda dapat memilihnya 
pada daftar yang disajikan. Berikut ini contohnya. Tulisan-tulisan yang bergaris bawah 
bisa di klik. 
Cara paling mudah mengetahui apakah suatu tulisan atau gambar bisa di klik, yaitu 
dengan menaruh pointer mouse di gambar atau tulisan tersebut. Jika pointer mouse 
berubah menjadi berbentuk tangan manusia, maka bisa di klik. Jika di klik, web browser 
akan berpindah ke halaman lain sesuai dengan apa yang kita klik tadi. 
 

http://www.mtvasia.com
http://www.kompas.com
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Berikut ini nama-nama search engine yang terkenal: 

1. http://www.yahoo.com 
2. http://www.altavista.com 
3. http://www.hotbot.com 
4. http://www.ask.com 
5. http://www.catcha.co.id 
6. http://www.searchindonesia.com 
7. http://www.pandawa.com/arjuna/ 

G. E-MAIL GRATIS 
Bagi anda yang tidak mempunyai e-mail karena tidak berlangganan Internet di ISP atau 
belum mendapatkan e-mail dari sekolah, maka anda tidak perlu berkecil hati. Di Internet 
tersedia ribuan jasa yang menawarkan e-mail gratis. Belasan di antaranya berbahasa 
Indonesia. E-mail gratis ini umumnya harus dibaca memakai web browser. 

 
Berikut ini daftar situs yang menyediakan e-mail gratis: 
1. http://www.hotmail.com 
2. http://www.mail.com 
3. http://www.email.com 
4. http://www.usa.net 
5. http://www.eudoramail.com 
6. http://www.yahoo.com 
7. http://www.excite.com 
8. http://www.bolehmail.com (berbahasa Indonesia) 
9. http://www.plasa.com (berbahasa Indonesia) 
10. http://www.catcha.co.id 
11. http://www.naver.co.id, dan lain-lain. 

Masuklah ke salah satu dari situs-situs tersebut kemudian cari tulisan seperti "Free e-
mail" atau "Sign up". Sebelum anda mendaftar, anda akan disodorkan formulir yang 
harus anda isi. Biasanya yang ditanyakan adalah nama, alamat, negara. umur, dll. 
 
Berikut ini adalah beberapa istilah yang sering tidak dimengerti siswa: 
• Username : Nama yang akan dipakai di email. Contoh: 
  mawan@excite.com, berarti usernamenya adalah 
  mawan. Username tidak boleh mengandung spasi. 

http://www.yahoo.com
http://www.altavista.com
http://www.hotbot.com
http://www.ask.com
http://www.catcha.co.id
http://www.searchindonesia.com
http://www.pandawa.com/arjuna/
http://www.hotmail.com
http://www.mail.com
http://www.email.com
http://www.usa.net
http://www.eudoramail.com
http://www.yahoo.com
http://www.excite.com
http://www.bolehmail.com
http://www.plasa.com
http://www.catcha.co.id
http://www.naver.co.id
mailto:mawan@excite.com
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• Password : Kata kunci yang sedapat mungkin hanya anda saja 
yang tahu. Gunakan kombinasi huruf dan angka agar 
sulit diterka orang lain. 

• First name   : Nama pertama (misalnya Nadya) 
• Last name   : Nama marga (misalnya Hutagalung) 
• Postal address  : Alamat surat (misalnya Jl. Anu no 88) 
• Zip code   : Kode pos (misalnya 15811) 
 
Ada lagi istilah seperti secret question dan answer to secret question. Pada beberapa 
situs istilah ini berupa password question dan password answer. Seandainya suatu 
saat anda lupa password milik anda, maka selamanya e-mail tsb tidak dapat dibaca. 
Karena itulah, untuk mendapatkan password tsb, anda akan diberikan pertanyaan (secret 
question) misalnya "Siapa penyanyi kesukaan saya?" lalu anda harus menjawabnya 
(answer to secret question) dengan "Desy Ratnasari". Bila anda dapat menjawab dengan 
benar, maka anda dapat masuk ke e-mail tsb. Kalimat pertanyaan dan jawaban, andalah 
yang menentukan. Maka dari itu, buatlah pertanyaan yang hanya anda sendiri saja yang 
tahu (misalnya: Siapa nama pacar pertama nenek saya?). 
 
Setelah proses pendaftaran selesai, anda sewaktu waktu dapat mengecek mail box anda 
apakah ada surat yang masuk atau tidak, dengan cara mengunjungi situs tsb kemudian 
mengetikkan username dan password. 
 
Anda harus bisa membedakan arti Sign up dan Sign in / log in. Sign up berarti 
mendaftar sedangkan sign in berarti masuk ke mail box anda (anda harus sudah pernah 
mendaftar dan mempunyai alamat email di situ). 
 
Banyak penyedia e-mail gratis mempunyai anggota ratusan bahkan jutaan orang. Karena 
itu kecil sekali kemungkinan anda bisa mempunyai alamat e-mail yang usernamenya 
adalah nama "pasaran". Jadi bagi anda yang bernama Sherly, Tatik, dll, kecil 
kemungkinan anda bisa mempunyai e-mail address seperti sherly@hotmail.com atau 
tatik@yahoo.com. Sebagai gantinya, anda mungkin terpaksa menambahkan huruf-huruf 
atau angka-angka tertentu hingga menjadi seperti sherly88@hotmail.com, 
tatik_kw@yahoo.com, dll. 
 
Untuk mengirimkan e-mail ke saya, anda harus login dahulu menggunakan account e-
mail anda. Setelah itu klik tombol "Compose". Alamat e-mail saya adalah: 
mawan@excite.com, mawan@cbn.net.id, atau mawan@muslim.com 
 

 
 
Cc berarti Carcon Copy (tembusan). 

mailto:sherly@hotmail.com
mailto:tatik@yahoo.com
mailto:sherly88@hotmail.com
mailto:tatik_kw@yahoo.com
mailto:mawan@excite.com
mailto:mawan@cbn.net.id
mailto:mawan@muslim.com
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Bcc berarti Blind Carbon Copy (tembusan rahasia, di mana si penerima e-mail yang 
alamat e-mail nya tercantum di kolom To tidak akan mengetahui ke mana saja tembusan 
e-mail tersebut dikirimkan). 
Subject berarti judul e-mail. Dalam surat mungkin setara dengan "Perihal". 
 
Setelah selesai mengetikkan e-mail, silakan anda tekan tombol "Send". 
Untuk membalas e-mail prosedurnya juga mirip. Pertama kali anda harus membaca e-
mail tsb. Kemudian klik "Reply". Setelah itu ketiklah surat balasan anda. Bila sudah 
selesai, klik-lah tombol "Send". Alamat si pengirim otomatis akan dituliskan di kolom 
"To". Subject e-mail akan diberikan awalan "Re" yang berarti reply. Contohnya: "Re: 
jawaban soal". 
 
Jangan lupa, sebelum anda meninggalkan komputer, anda harus meng-klik tombol "Log 
out" atau "Sign out". Bila tidak, maka orang lain dapat mengirimkan e-mail atas nama 
anda, atau iseng mengganti password sehingga kemudian hari anda dibuat pusing 
karena tidak dapat login. 

H. PRAKTEK MEMAKAI WEB BASED E-MAIL 
 

Di Internet terdapat ribuan web based e-mail yang gratis. Umumnya bahasa yang dipakai 
adalah bahasa Inggris. Namun ada juga beberapa layanan dalam negeri yang 
menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya http://www.plasa.com dan 
http://www.bolehmail.com. Pada contoh di bawah ini kita menggunakan BolehMail. 
 
MENDAFTAR  
 
Jalankan web browser (misalnya Microsoft Internet Explorer) 
Ketik http://www.bolehmail.com pada Address bar lalu tekan enter (atau klik Go). 
 

 
 
Karena kita belum mempunyai account di BolehMail, maka kita perlu mendaftar lebih 
dulu. Untuk itu klik-lah tulisan "Daftar". Bagi yang sudah mempunyai account tidak usah 
mendaftar lagi tapi cukup ketikkan username (Boleh ID) dan password (Sandi). 
 

http://www.plasa.com
http://www.bolehmail.com
http://www.bolehmail.com
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Pada kotak "Boleh ID", ketikkan username yang anda kehendaki. Username tidak boleh 
mengandung spasi, tanda strip, dll. Yang boleh hanyalah huruf, angka, dan garis bawah. 
Dalam contoh di atas saya memilih mawan@bolehmail.com. Anda boleh mencoba 
mengetikkan nama depan atau nama panggilan anda. Setelah itu klik "Cek-ID" 
 

 
 
Ah .... username "mawan" sudah ada yang mempunyai. Karena itu saya mencoba 
username "mawan99". Kita boleh juga memakai garis bawah, misalnya "yani_2ak3", 
"eko_oke", dll. Kemudian klik Cek-ID 
 

 
 
Asyik. Username tsb belum ada yang memakai. Klik "Lanjut". 
 

mailto:@bolehmail.com
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Sandi (password) adalah kata tertentu yang sulit ditebak oleh orang lain tapi anda tetap 
mudah mengingatnya. Lanjutkan menjawab semua pertanyaan yang ada (Nama, 
Panggilan, Jenis Kelamin, dsb). Pada Kode Pos, Isikan kode pos rumah anda, kemudian 
klik tulisan yang berlabel "Klik" (di sebelah kanan kode pos). 
 

 
 
Klik kode pos yang paling mendekati alamat rumah anda. Dalam contoh ini saya 
mengklik tulisan "15810". 
 

 
 
Lengkapi semua kotak isian, kemudian klik "Selesai". 
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Pendaftaran selesai. Klik mawan99@bolehmail.com atau tanda silang di kanan atas. 
 
MENGOPERASIKAN WEB BASED E-MAIL 

 
Ketikkan http://www.bolehmail.com pada Address bar. 
 

 
 
Ketikkan Boleh ID (username) dan Sandi (Password) milik anda. Sebagai contoh, saya 
mengetikkan mawan99 dan passwordnya adalah secret. Setelah itu klik "Masuk". 
Tunggu beberapa saat sampai muncul tulisan “Selamat datang”. Lalu klik “Boleh cek!”. 
 

mailto:mawan99@bolehmail.com
http://www.bolehmail.com


Mawan A. Nugroho, S.Kom Buku Panduan Internet Halaman 14 dari 17 halaman 

 
 
Pada contoh di atas, saya mendapat 3 e-mail. Dua sudah terbaca dan satu lagi belum 
terbaca (yaitu e-mail kiriman Novi yang bertopik / bersubject "Undangan"). Misalnya saya 
ingin membaca e-mail kiriman Ika Kartika yang bertopik (bersubject) "Tanya masalah 
Internet", maka saya harus mengklik tulisan "Tanya masalah Internet". Hasilnya seperti di 
bawah ini. 
 

 
 
Untuk membalas (reply) surat, klik tulisan "Balas". Ketik pesan yang akan dikirimkan 
kemudian klik "Kirim". 
 
Bagaimana cara mengetik (compose) e-mail kepada seseorang yang belum pernah 
mengirimkan e-mail ke kita? Prinsipnya hampir sama. Pada menu vertical bar, klik 
"Boleh Ketik" (compose / write message). Hasilnya seperti di bawah ini. 
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Umumnya Cc (Carbon Copy) dan Bcc (Blind Carbon Copy) tidak perlu diisi. Cc dan Bcc 
hanya dipakai bila kita hendak mengirimkan tembusan e-mail tsb ke orang ke tiga. Yang 
harus diisi hanyalah kotak Ke (To). Untuk Topik (Subject) sebaiknya dipilih kalimat yang 
pendek tapi menggambarkan keseluruhan isi e-mail. Dalam surat resmi, Subject dapat 
dibayangkan seperti "Perihal". 
 
Pada contoh di atas saya mengetik e-mail yang akan dikirimkan ke bapak Aris Gumelar 
yang beralamat e-mail mgm@smeapgri-tng.sch.id. Setelah selesai mengetik pesan, klik 
"Kirim". 
 
Penting: 
• Khusus untuk BolehMail, anda harus mengklik "Boleh Cek", minimal sekali saat 

anda berhasil login. Surat yang dikirimkan oleh orang lain tidak akan terlihat / tidak 
dapat dibaca sebelum anda mengklik tombol "Boleh Cek". Langkah ini dapat 
dibayangkan seperti anda berjalan ke depan rumah untuk memeriksa kotak surat. 
Pada banyak layanan free web based e-mail (misalnya Hotmail dan Yahoo Mail), 
langkah ini tidak perlu dilakukan karena sudah dijalankan secara otomatis. 

• Sebelum meninggalkan komputer, anda harus meng-klik "Boleh Keluar". Pada 
banyak free web based e-mail, tombol ini bernama Logout (seperti pada 
Astaga.com) atau Sign Out (seperti pada Hotmail dan Yahoo Mail). Bila anda tidak 
meng-klik tombol (link) ini, maka orang lain yang memakai komputer anda dapat 
"mengobrak-abrik" mail box anda, mengirimkan e-mail atas nama anda, mengganti 
password, atau hal-hal lain yang mengerikan. 

I. MENGIRIMKAN LAMPIRAN (ATTACHMENT) 
 

Suatu saat seseorang di Internet akan meminta anda agar mengirimkan lampiran, baik 
berupa foto pribadi, naskah Microsoft Word, atau bahkan suara anda. Hal ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan fasilitas attachment yang ada di e-mail. 
 
Bila anda hendak mengirimkan foto lewat Internet, langkah pertama kali adalah 
membawa foto anda ke warung internet atau rental komputer yang menyediakan alat 
bernama scanner. Scanner adalah mesin yang berguna untuk mengubah gambar 
menjadi data digital yang bisa disimpan ke dalam disket. Umumnya data gambar digital 
tersebut disimpan dalam file yang berextension JPG, GIF, atau BMP. Masing-masing 
format mempunyai keistimewaan tersendiri. Namun untuk foto, biasanya orang 
menyimpan dalam format JPG sebab ukuran filenya paling kecil bila dibandingkan 

mailto:mgm@smeapgri-tng.sch.id
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dengan file yang disimpan ke dalam format GIF atau BMP. Biaya untuk scan foto 
umumnya beberapa ribu rupiah saja. 
 
Setelah itu jalankan program e-mail reader anda (misalnya Eudora, MS Outlook, dll) atau 
boleh juga anda menjalankan web browser (misalnya Internet Explorer) lalu menuju ke 
web based e-mail (misalnya Yahoo mail, Boleh Mail, Hotmail, dll). 
 
Saya mengasumsikan anda memakai Boleh Mail. Setelah anda berhasil masuk dan 
mulai mengetik surat (lewat menu Boleh Ketik atau Compose message), carilah tombol 
bertuliskan “Browse” lalu klik tombol tersebut. (Pada Boleh Mail, tombol Browse berada 
di bagian paling bawah). 
 
Setelah muncul jendela berjudul “Choose file”, klik: My computer, pilih 3½ Floppy (A:), 
klik file yang akan dikirim (pada contoh di bawah, file yang akan dikirim bernama “foto 
Mawan.jpg”), lalu terakhir klik Open. 
Langkah selanjutnya sama seperti langkah mengirim e-mail yang sudah di jelaskan pada 
halaman terdahulu. 
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J. CHATTING 
 

Chatting berarti mengobrol (berdua atau lebih secara berkelompok) di Internet dengan 
menggunakan keyboard. Chatting dapat dilakukan memakai program khusus seperti 
mIRC atau memakai web browser (misalnya Microsoft Internet Explorer) 
 
Beberapa situs menawarkan chatting gratis lewat web browser dengan pengoperasian 
yang lebih mudah, misalnya http://www.bolehchat.com. 

 
Kita sekarang akan membahas chatting memakai program mIRC. 
Klik: Start → Program → mIRC → mIRC32 
 

 

Pilihlah IRC server yang menerima kita (sebab banyak IRC yang menolak kecuali kita 
sudah menjadi anggotanya). Dalam contoh di atas server yang dipakai adalah "Random 
US DALnet server". Setelah memilih server, klik tombol "Connect to IRC Server". 
Beberapa saat kemudian akan muncul jendela seperti di bawah ini dengan tombol "Join" 
yang dapat di-klik. Pilihlah topik yang sesuai. Untuk percobaan, cobalah masuk ke 
channel #bawel, #jakarta, atau #bandung. Di situ banyak muda-mudi Indonesia yang 
ngerumpi. Anda bisa mencari kawan banyak di sini. 

 
Kadang kala kita gagal melakukan 
hubungan ke IRC server. Bila 
gagal, cobalah server yang lainnya 
atau boleh juga anda mengulang 
mencoba lagi. Kadang-kadang 
percobaan ke dua dan ke tiga akan 
berhasil. Untuk mencoba server 
lain, ketik salah satu berikut ini: 

 
/server irc.dal.net 
/server irc.cbn.net.id 
/server irc.catcha.com 

/ 
Tangerang, 25 Juli 2000 

Revisi ke 6 tgl 11 Mei 2002 
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