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PENGALAMATAN 
DI INTERNET 

NAMA DOMAIN 
adalah nama unik yang diberikan untuk 

mengidentifikasi nama server komputer seperti 

atau di jaringan komputer 

ataupun internet. 

 

Nama domain kadang-kadang disebut pula dengan 

istilah , atau alamat website. 

 

URL = Uniform Resource Locator 

FUNGSI NAMA DOMAIN 
untuk mempermudah pengguna internet pada saat 

mengakses server/website dikunjungi tanpa harus 

mengingat deretan angka yang rumit yang dikenal 

sebagai 

 

IP ADDRESS  

 

IP ADDRESS 
• (Internet Protocol Address) 

adalah deretan angka biner* antar 32-bit sampai 128-
bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap 
komputer host dalam jaringan Internet.  
 

 

Biner / Binary
angka yang terdiri dari 1 (satu) dan 0 (nol) 

 
 

• Panjang dari angka ini adalah (untuk 

 atau IP versi 4), dan 128-bit (untuk 

 atau IP versi 6) yang menunjukkan 

alamat dari komputer tersebut pada jaringan 

Internet berbasis TCP/IP. 

 

 

VERSI 
• Sistem pengalamatan IP ini terbagi menjadi 

dua, yakni: 

• IP versi 4 (IPv4) 

• IP versi 6 (IPv6) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP_versi_4
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP_versi_4
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP_versi_4
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP_versi_4
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP_versi_6
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP_versi_6
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP_versi_6
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP_versi_6
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Bandingkan! 

IP Address : 

 

http://66.220.147.22/ 
 

Nama domain : 

 

 

DNS 
• Domain Name Sistem (DNS) 

Sistem nama domain adalah aturan yang dipakai 
dalam sistem penamaan nama domain / alamat 
internet. 

 

• Ada beberapa pola dasar pengalamatan di Internet, 
yaitu untuk : 
 

1. Alamat website / situs 
2. Alamat e-mail / surat elektronik 
 

Alamat Website 
Untuk keperluan Web, alamat Internet sering disebut 

URL (Uniform Resource Locator) dan biasanya ditulis 

dalam susunan: 

 

protokol://domain/direktori/file 

 

Contoh URL: 

http://www.itb.ac.id/pascasarjana/syarat_pendaftaran.

htm 

 

Penjelasan: 

http  menunjukkan protokol.  

  Protokol menentukan tata cara  

  komunikasi yang digunakan.  

  Protokol yang sering digunakan adalah 

  http, https, ftp. 

 

http = Hypertext Transfer Protocol 

https = Hypertext Transfer Protocol Secure 

ftp = File Transfer Protocol 

 

Contoh URL: 

http://www.itb.ac.id/pascasarjana/syarat_pendaftaran.

htm 

 

Lanjutan: 

www  nama komputer host yang   

  menunjukkan server web.  

  www = World Wide Web 

 

itb  menunjukkan domain.  

  Merupakan  nama server/komputer yang 

  menyediakan layanan. 
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Contoh URL: 

http://www.itb.ac.id/pascasarjana/syarat_pendaftaran.

htm 

 

Lanjutan: 

 

.ac   menunjukkan sub-domain yaitu  

  akademi / universitas 

 

.id  menunjukkan Top Level Domain  

  (TLD) 

 

 

Contoh URL: 

http://www.itb.ac.id/pascasarjana/syarat_pendaftaran.

htm 

 

Lanjutan: 

pascasarjana   

 direktori file yang disimpan  

 (kadang tidak perlu dituliskan). 

 

syarat_pendaftaran.htm  

 merupakan nama file yang sedang dibuka  

 (kadang tidak perlu dituliskan). 

 

 

BEBERAPA CONTOH 
Sebagian besar mesin / komputer server di Internet akan 

dikenali dari nama domain-nya. Contoh : 
 

www.google.com  mesin pencari Google. 

www.ipl.org  Internet Public Library di Internet. 

www.diknas.go.id  situs milik Departemen Pendidikan  

   Nasional. 

www.ristek.go.id situs milik Kantor Menteri Negara Riset 

   dan Teknologi. 

TOP LEVEL DOMAIN 
Di dunia Internet terdapat beberapa Top Level 

Domain (TLD) yang sifatnya global. Ada banyak sekali 

TLD, beberapa yang sangat umum digunakan di 

seluruh dunia adalah  

 

.com  untuk lembaga komersial 

.org   untuk organisasi non komersial 

.gov   untuk pemerintah 

.edu   untuk universitas 

ccTLD 
ccTLD = country code TLD 

 

Beberapa ccTLD antara lain: 
 

.id  Indonesia  .uk Inggris 

.sg  Singapura  .nl Belanda 

.jp  Jepang  .fr Perancis 

.au Australia  .it Italia 

 

SUB-DOMAIN 
Indonesia mempunyai beberapa sub-domain, antara 
lain: 

ac.id   universitas 

co.id   komersial 

go.id   pemeritah 

sch.id  sekolah 

web.id  pribadi/personal 

or.id   yayasan, lembaga non-profit 

net.id  Internet Service Provider (ISP) 
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PENGELOLA NAMA DOMAIN 

ICANN 

PANDI 

ICANN 
• Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers (ICANN) adalah organisasi nirlaba 

yang didirikan pada 18 September 1998. 

 

• Mengawasi beberapa tugas yang terkait dengan 

Internet yang sebelumnya dilakukan langsung 

atas nama pemerintah Amerika Serikat oleh 

beberapa organisasi lain, terutama Internet 

Assigned Numbers Authority (IANA). 

PANDI 
Pengelola Nama Domain Internet Indonesia 

 

• Dibentuk pada 29 Desember 2006.  

• Adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

mengatur layanan registrasi nama domain 

tingkat tinggi Indonesia (ccTLD-ID) 

 

ccTLD = country code Top Level Domain 

 

• Menyediakan layanan registry nama domain 

tingkat tinggi Indonesia (ccTLD-ID), yang 

selanjutnya disebut nama domain secara 

profesional sesuai kebutuhan di Indonesia 

dengan kualitas layanan yang memenuhi 

standar international. 

Alamat E-Mail 
Untuk keperluan surat elektronik (email) di 

Internet, alamatnya ditulis menggunakan 

format: 

 

username@mailserver 
 

 

contoh: saint.louiss@yahoo.com 

alamat di atas dibaca sebagai: 

pengguna saint.louiss di yahoo.com 

 

saint.louiss 

 merupakan nama pengguna, sifatnya unik 

 

yahoo.com  

 merupakan server penyedia layanan 
 email 

 


