
ABSTRAK 

Sejalan dengan kemajuan teknologi pada saat ini, pemakaian internet 
dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi hal yang biasa. Internet dapat 
dinikmati oleh semua orang dari berbagai kalangan. Manusia dapat memenuhi 
kebutuhannya akan informasi dengan menggunakan internet. Salah satu informasi 
yang cukup penting adalah informasi tentang suatu tempat, misalnya informasi 
tentang kota Surabaya. Informasi seperti ini akan lebih mudah didapat jika ada 
web yang menyediakan informasi tersebut secara online di internet. 

Dengan adanya kebutuhan informasi tentang kota Surabaya maka dibuat 
web yang dapat memberikan informasi tentang kota Surabaya. Web tersebut 
dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengguna internet mendapatkan 
informasi tentang Surabaya tanpa hams memiliki buku panduan kota. Informasi 
yang diberikan berupa informasi umum yang semuanya disimpan dalam database 
menggunakan Oracle 8i. 

Pada website ini diawali dengan 7 halaman utama dimana tiap - tiap 
halaman disimpan dalam sebuah file flash. 7 halaman ini antara lain adalah 
halaman utama yang berisi tombol - tombol ke halaman lainnya, halaman 
"budaya" yang berisi informasi tantang potensi budaya di Surabaya, halaman 
"industri" yang berisi informasi potensi industri, halaman "transportasi" yang 
berisi informasi transportasi umum yang ada di Surabaya, halaman "maritim" 
yang berisi informasi potensi maritim, halaman "perdagangan" yang berisi 
berbagai informasi potensi perdagangan, halaman "informasi" yang berisi 
informasi dan lokasi objek tertentu di kota Surabaya, misalnya lokasi tempat 
pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. 

Selain itu juga tersedia halaman yang digunakan untuk melakukan tambah 
data, ubah data dan hapus data untuk semua data yang akan ditampilkan di dalam 
web. Tetapi halaman ini hanya diperuntukkan bagi administrator sebagai pengolah 
dari web tersebut. Halaman ini tidak dapat diakses oleh pengguna internet lain 
selain administrator web tersebut. 

Dengan adanya web ini maka pengguna internet akan lebih mudah untuk 
mendapatkan informasi tentang kota Surabaya. Pada pengembangan selanjutnya 
diharapkan tersedia fasilitas tambahan seperti proses pencarian informasi, forum 
online dan fasilitas agar pengguna dapat melakukan upload data pada web. 


