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INTERNET 
Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai  

”Jaringan dari Jaringan” 

Network of Networks 
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INTERNET 
sebuah sistem komunikasi global 

yang menghubungkan komputer-

komputer dan jaringan-jaringan 

komputer di seluruh dunia.  
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INTERNET 
Setiap komputer dan jaringan terhubung 

secara langsung maupun tidak langsung 

ke beberapa jalur utama yang disebut 

INTERNET BACKBONE  

dan dibedakan satu dengan yang lain 

menggunakan unique name yang bisa 

disebut alamat IP (IP Address) 
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INTRANET? 

5 

Lalu apa bedanya dengan 

INTERNET? 
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INTRANET 
Sebuah jaringan komputer berbasis 

protokol TCP/IP (seperti halnya 

internet) hanya saja digunakan dalam 

skala yang lebih kecil dan tertutup 

(hanya untuk kalangan internal 

organisasi) 
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INTRANET 
Contoh sederhana INTRANET : 

jaringan komputer di sebuah 

perusahaan, kantor, warung internet 

(warnet) pun dapat dikategorikan 

sebagai INTRANET.  
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KOMPONEN PEMBENTUK 
Dasarnya sama dengan komponen pembentuk 

internet, seperti: 

• Aplikasi browser 

 Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, 

 Google Chrome 

• Komputer server 

• Perangkat jaringan 
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• Protokol TCP/IP 

• Bahasa pemrograman 

 (HTML, PHP, MySQL , dll) 

• Komputer client 

• Perangkat bantu pengembang 
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SIAPA PENGGUNA INTRANET? 

Hal lain yang membedakan internet dengan 

intranet adalah dari sisi PENGGUNANYA 
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SIAPA PENGGUNA INTRANET? 
Aplikasi dan informasi intranet 

ditujukan bagi kalangan dalam suatu 

organisasi itu sendiri  

sementara.. 

Informasi di suatu situs internet 

ditujukan bagi kalangan umum 
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MANFAAT INTRANET? 
PRODUKTIVITAS KERJA 

Membantu pengguna untuk menemukan 

informasi secara cepat, mengakses 

database yang diperlukan dan 

menggunakan aplikasi yang sesuai 

dengan pekerjaannya. 
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MANFAAT INTRANET? 
EFISIENSI WAKTU 

Lebih cepat menyampaikan informasi 

kepada internal organisasi. 

 

KOMUNIKASI 

Memberikan fasilitas yang memungkinkan 

komunikasi efektif di dalam sebuah 

organisasi. 
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MANFAAT INTRANET? 
SISTEM PUBLIKASI WEB 

Memungkinkan data-data organisasi / 

perusahaan diakses secara mudah,  

misalnya 

data karyawan, data keuntungan, 

kebijakan perusahaan, dan data 

pelatihan. 
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MANFAAT INTRANET? 
HEMAT BIAYA 

Pengguna dapat melihat atau membaca 

data melalui web browser tidak perlu 

membaca data fisik seperti buku manual, 

lembaran daftar permintaan, dan 

lembaran daftar telepon 
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MANFAAT INTRANET? 
MENINGKATKAN KERJASAMA 

Dengan informasi yang mudah di akses 

oleh semua karyawan resmi (internal), 

kualitas kerja tim (teamwork) akan 

meningkat. 
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