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Website Atau Situs 

Website atau Situs adalah kumpulan 

halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi, gambar gerak, 

suara dan atau gabungan dari 

kesemuannya itu baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling terkait 

dimana masing masing dihubungkan 

dengan link-link. 

1. Unsur-Unsur Website 

Untuk membangun situs diperlukan 

beberapa unsur yang harus ada agar situs 
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dapat berjalan dengan baik. Unsur=unsur 

tersebut adalah : 

a. Domain name 

Domain name adalah alamat permanen 

situs di dunia internet yang digunakan 

untuk mengidentifikasi sebuah situs. 

Istilah yang umum digunakan adalah URL. 

Contohnya : 

http://www.mtsmayung.sch.id, dapat 

juga tanpa www atau 

http://sabiqal.wordpress.com. 

Berikut beberapa nama domain yang 

sering digunakan di internet. 

http://www.mtsmayung.sch.id/
http://sabiqal.wordpress.com/
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1). Generic Domain 

Domain ini tidak berafiliasi berdasarkan 

Negara, sehingga siapapun dapat 

mendaftar. Contoh : 

- Com : merupakan top level domain 

yang ditujukan untuk kebutuhan 

commercial. 

- .edu : merupakan domain yang 

ditujukan untuk kebutuhan dunia 

pensisikan. 

- .gow : merupakan domain untuk 

pemerintahan (government) 

- .mil : merupakan domain untuk 

kebutuhan angkatan bersenjata. 
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- .org : domain untuk organisasi atau 

lembaga nonprofit. 

2) Country-specific domain 

Merupakan domain yang berkaitan 

dengan dua huruf ekstensi, antara lain: 

- .id : Indonesia 

- .in : India 

- .au : Australia 

- .de : Jerman 

- .cn : Cina 

- .my : Malaysia 

- .uk : Ingris 

- .us : Amerika Serikat 
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- .sg : Singapura 

Domain tersebut dioperasikan 

dimasing masing Negara antara lain : 

- .co.id : badan usaha yang 

mempunyai badan hokum sah. 

- .ac.id : untuk lembaga pendidikan 

- .go.id : khusus untuk lembaga 

pemerintahan RI 

- .mil,id : khusus untuk lembaga 

militer 

- .or.id : untuk segala macam 

organisasi selain di atas. 

- .war.net.id : industry warnet  
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- .sch.id : khusus untuk lembaga 

pendidikan 

- .web.id : bagi badan usaha, 

organisasi atau perseorangan yang 

melakukan kegiatannya di www. 

b. Hosting 

Hosting adalah ruangan yang tersedia 

dalam hardisk berua file, gambar dsb 

yang akan ditampilkan di situs. 

Besarnya data tergantung dari 

besarnya hosting yang disewa. 

Biasanya penyewaan pertahun. 

c. Scripts/Bahasa program 
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Scripts adalah bahasa yang digunakan 

untuk menerjemahkan setiap perintah 

dalam situs pada saat diakses. 

Jenis sripts yang banyak dipakai para 

designer antara lain HTML, ASP, PHP, 

JSP, Java Scripts dsb. Bahasa dasar yang 

dipakai setiap situs adalah HTML 

sedangkan yang lainnya adalah 

pendukung sebagai pengatur dinamis 

dan interaktifnya situs. 

d. Design Web 

e. Publikasi 
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Untuk mengenalkan situs pada 

masyarakat perlu diadakan publikasi 

kepaada masyarakat. Dengan 

memberikan pamphlet, selebaran dll. 

Juga bisa dilakukan dengan efektif 

dengan tak terbatas ruang dan waktu 

adalah publikasi langsung di internet 

melalui search engine seperti : Yahoo, 

google, search Indonesia.*** 

  

 

 


