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Search Engine 
(Mesin Pencarian) Jenis website yang khusus memberikan informasi 

yang bisa ditemukan di internet berdasarkan kata 
kunci atau “keywords” yang dicari oleh user. 
Mayoritas pengguna internet sudah familiar 
dengan situs search engine untuk mencari 
informasi yang mereka butuhkan melalui internet. 
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Web Portal 

Situs yang mengumpulkan dan menyediakan aneka informasi 
dari berbagai sumber untuk ditampilkan kepada user, jika user 
tertarik untuk mengetahui informasi yang ada dengan lebih 
lengkap, user akan diarahkan ke sumber yang aslinya. Namun 
pada umumnya web portal tidak hanya menampilkan informasi 
dari sumber luar, kadang mereka juga menampilkan informasi-
informasi dalam website mereka sendiri. 



Social Bookmarking 

Situs yang mengijinkan user untuk memasukan informasi 
atau artikel tertentu untuk dibaca atau di-rating dan 
dikomentari oleh user lainnya. Situs jenis ini sering 
digunakan oleh pemilik situs berita, blog, dan situs-situs 
lainnya untuk mempromosikan konten situs mereka. 

Lintas Berita 

Digg 

Stumbleupon 
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W I K I 
Website yang mengijinkan pengunjung untuk ikut menulis dan 
mengedit artikel yang ada dalam website tersebut dengan mengacu 
pada peraturan-peraturan tertentu. Masing-masing website wiki 
memiliki aturan yang berbeda-beda. Biasanya, meskipun semua 
pengunjung bebas untuk menulis dan mengedit artikel di website 
ini, namun ada sekelompok orang yang bertugas untuk memeriksa 
konten yang dimuat apakah layak atau tidak untuk website 
tersebut. Meskipun website wiki sering menjadi sumber referensi 
namun tidak semua informasi yang ada dapat dipercaya 100%. 
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Archieve Site  
(Situs Arsip) 

Website yang dibuat untuk mengumpul-
kan dan menyimpan materi elektronik 
berupa konten dan halaman website 
agar tidak hilang. 
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Cloud 
Pengembangan dari situs media sharing dimana situs ini 
memberikan fasilitas penyimpanan file sekaligus berbagi file bagi 
anggotanya dengan fitur canggih sinkronisasi file, dimana pengguna 
dapat melakukan sinkronisasi otomatis file-file tertentu di komputer 
atau gadget mereka dengan cloud server tanpa perlu melakukan 
upload file manual. 



Social Network Site (Situs Jejaring Sosial) 

Situs yang disediakan bagi para penggunanya untuk bertukar informasi dan media elektronik lainnya 
seperti foto, musik dan video. 
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Media Sharing Site 
Youtube, Flickr, Imageshack 

Situs ini khusus disediakan bagi user untuk membagikan media seperti 
gambar, musik, dan video agar dapat dilihat atau diunduh oleh user lain. 
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Forum Site  
(Situs Forum) 
Forum termasuk salah satu jenis 
website yang pernah menjamur di 
Indonesia. Apalagi sejak fenomena 
KasKus sebagai forum no 1 dan 
juga website dengan pengunjung 
terbanyak di Indonesia. 

Forum dibuat untuk ajang diskusi dan tukar 
informasi. Ada yang spesifik ada juga yang bersifat 
umum, dan dalam forum ini terdapat sub forum 
berdasarkan kategori tertentu yang ditetapkan oleh 
admin. Untuk membangun sebuah forum yang 
lengkap membutuhkan waktu yang sangat banyak. 
Untungnya sudah tersedia software-software 
pembuat forum yang siap pakai, baik yang gratis 
ataupun berbayar. 



Corporate Website 

Website ini berisi informasi lengkap dari latar belakang hingga 

kegiatan-kegiatan suatu perusahaan, organisasi atau yayasan 

sosial baik yang bersifat profit atau non-profit. Informasi 

dalam corporate website bisa berupa profile perusahaan/ 

organisasi, informasi investor dan klien, hingga laporan 

keuangan, serta artikel maupun berita yang terkait dengan 

kegiatan perusahaan/organisasi tersebut. 11 



Online Store Site (Situs Toko Online) 

12 

Situs untuk menjual barang secara online. 

Online store bisa bermacam-macam bentuk dan 
konsepnya. Fitur-fitur online store juga bisa 
bermacam-macam disesuaikan dengan budget dan 
kemudahan yang didapatkan. Baik kemudahan 
mengelola online store itu sendiri ataupun 
kemudahan bagi pengunjung untuk memilih dan 
berbelanja produk.  

Fitur utamanya adalah katalog produk dengan informasi yang lengkap serta 
shopping cart, yaitu fitur untuk melakukan pemesanan produk secara online. 



Online Catalogue 
Hampir mirip dengan online store, hanya jenis website ini lebih mengutamakan katalog atau 

portfolio dengan informasi lengkap bagi pengunjung tanpa ada fitur transaksi online.  
Jika pengunjung tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, diharapkan pengunjung akan 

langsung menghubungi pemilik website untuk melakukan pemesanan atau negosiasi. 
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Website yang berbentuk seperti jurnal atau diari online. Pemiliknya disebut blogger. 

Biasanya digunakan mengeskpresikan pemikiran dan opini. Bisa juga seputar kegiatan blogger, 
dalam bentuk tulisan maupun media lainnya (video atau gambar).  

Setiap artikel biasanya disertai kolom komentar dimana pengunjung blog bisa meninggalkan 
komentar atau berdiskusi mengenai artikel yang ditulis.  

Belakangan blog juga dimanfaatkan sebagai fitur tambahan oleh website besar untuk 
menginformasikan update terbaru seputar produk dan kegiatan mereka.  

Blog sangat cocok digunakan bagi profesional yang ingin menjual jasa berdasarkan keahlian yang 
mereka miliki, misalnya fotografer, konsultan, fashion stylist, hingga artis.  

Blog 


