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Abstraksi :
Semakin luasnya internet hingga terasa tidak ada batasan, maksudnya informasi
apapun yang hendak kita cari hampir semuanya ada disana. Tentu hal ini
mempengaruhi semua aspek dan perilaku masyarakat. Banyak hal yang positif
dan bermanfaat yang bisa kit a dapat dari internet. Begitu juga sebaliknya, hal
yang negatif pun banyak sekali. Maka banyak mental masyarakat khususnya
anak muda yang menjadi rusak karena kebudayaan negatif yang tidak
bertanggung jawab bebas yang terpampang di Internet. Pemikiran dan sifat
remaja banyak yang terpengaruh oleh kebudayaan yang negatif. Juga makin
jauhnya mereka dari agama. Majelis taâlim ini dipimpin dibina dan diasuh
oleh Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa..yang majelis talimnya terletak di
Masjid Al Munawar Jl Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Majelis taâlim
Rasulullah adalah Majelis yang menuntun Jamaahnya belajar, menuntut ilmu,
supaya anak muda pada umumnya mengikuti jejak, ajaran akhlak, Nabi
Muhammad, Sebagian Ulama dari kalangan Bani Alawi (keturunan Nabi
Muhammad SAW) menyatakan : Sebagai Anak Cucu Nabi Muhammad Bani
Alawi mempunyai tanggung Jawab lebih besar daripada Umat Islam yang
lainnya, Situs web majelis taâlim Rasulullah ini dapat memenuhi kebutuhan
akan informasi mengenai islam dan ajaran, dan situs web ini dapat dijadikan
sebagai sarana informasi dengan didukung oleh fasilitas buku tamu yang dapat
dijadikan sarana pertukaran informasi antar pengunjung. Pengunjung manapun
juga dapat berpartisipasi dengan mengisi halaman buku tamu, sehingga antar
pengunjung dapat berkomunikasi di halaman buku tamu. Website ini dibangun
dengan menggunakan macromedia dreamweaver dan teknologi servernya adalah
PHP. Dengan mengunakan PHP dan MySQL sebagai databasenya maka penulis
memiliki banyak sumber untuk mempelajari teknologi tersebut. Dan juga untuk
masalah hosting, banyak tempat hosting yang sudah mendukung kedua
teknologi tersebut. Daftar Pustaka ( 2002 â 2006 )

