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Abstrak 

 

Really Simple Service Syndication (RS3) adalah sebuah desain format akses data ke web service yang 

mengusung kemudahan dan kesederhanaan konsep seperti layaknya teknologi RSS dan graph. RS3 ditujukan 

pada aplikasi web dengan memandang web service sebagai pusat interaksi data. RS3 menggunakan protokol http 

atau https standar dan berformat XML, sehingga memungkinkan pembangunan aplikasi multiplatform berbagai 

pihak. RS3 mendukung adanya standar pengaksesan data seperti pengaksesan data pada aplikasi web yang 

menggunakan JQuery atau aplikasi RSS pada desktop dan perangkat mobile. Dengan menggunakan RS3, sebuah 

aplikasi web blog, forum, berita, company profile, toko online, dan bahkan jejaring sosial dapat diakses melalui 

sebuah mekanisme tunggal seperti layaknya penggunaan graph, tetapi ditambah dengan fitur pengiriman data. 

Dengan demikian, penggunaan RS3 pada web service, cloud computing, dan grid computing di berbagai pihak di 

berbagai platform dapat mempercepat terjadinya sebuah konvergensi sistem informasi terdistribusi skala besar. 

 

1. Pendahuluan 

Kini semakin banyak layanan blog, forum, 

berita, toko online, dan jejaring sosial yang hadir 

dengan masing-masing keunikannya. Semakin 

banyak layanan internet yang hadir akan semakin 

banyak pula pilihan pemanfaatan layanan tersebut, 

walaupun secara teknis akan turut membagi-bagi 

potensi pasar dalam penggunaan layanan yang ada. 

Sebagai contoh, setiap orang akan lebih senang 

memilih salah satu layanan untuk membuat blog dari 

wordpress.com atau blogger.com. Begitu juga 

dengan berbagai layanan yang lain seperti forum, 

berita, atau jejaring sosial. Tidak semua orang mau 

untuk mendaftarkan berbagai situs hanya sekedar 

mengikuti satu atau dua kenalannya di setiap situs. 

Demikian juga dengan layanan seperti toko 

online. Setiap toko online memiliki kecenderungan 

untuk menggunakan fitur registrasi bagi konsumen. 

Akibatnya secara teknis setiap orang dituntut untuk 

memiliki berbagai akun toko online. Tidak hanya itu, 

untuk kasus pelayanan kesehatan pada umumnya 

memiliki mekanisme yang sama. Setiap orang dapat 

saja memiliki rekam medis yang terdistribusi 

berdasarkan waktu dan tempat layanan berbeda-beda. 

Hal tersebut membuat fitur rekam medis menjadi 

tidak lengkap. Tetapi alangkah indahnya jika antar 

sistem tersebut memiliki sebuah mekanisme 

pertukaran data agar terjadi data yang konvergen.  

2. Web service 

Web service adalah sebuah layanan komunikasi 

data pada jaringan komputer yang secara umum 

dipakai dalam bentuk permintaan data dari client dan 

pemberian data dari server dalam bentuk HTML atau 

XML. Seperti halnya HTML dan XML, RSS dan 

graph sebagai layanan sindikasi memiliki mekanisme 

yang sama. Keempat teknologi di atas menggunakan 

format data teks sebagai markup. Adanya permintaan 

data spesifik dari web service biasanya menggunakan 

form pada html baik melalui metode GET atau 

POST. Tidak seperti html, layanan sindikasi tidak 

memiliki fitur permintaan data spesifik.  

Layanan cloud sebagian besar juga 

menggunakan standar web service. Selain menjadi 

layanan pusat data via internet, banyak yang 

menawarkan berbagai fitur sharing dan kolaborasi. 

Grid computing juga menawarkan hal yang sama, 

tetapi lebih ke faktor distribusi data dan layanan. 

Data yang didapat dari webservice secara umum 

dapat berupa data berdasarkan kronologis dan data 

berdasarkan fakta yang tidak berubah. Sedangkan 

konten yang berada di dalam data sangat beragam. 

3. RS3 

RS3 adalah sebuah desain format akses data ke 

webservice yang mengusung kemudahan dan 

kesederhanaan konsep seperti teknologi RSS dan 

graph. RS3 didesain untuk kemudahan akses data 

parsial antar sistem yang menggunakan web service, 

maka dari itu ada format standar pengaksesan data, 

deskripsi data, dan deskripsi form pengiriman data 

yang akan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. 

RS3 menyediakan form sebagai bagian dari 

pengiriman data. Format pengiriman form 

menggunakan HTTP POST, sedangkan definisi 

variabel input dari form ada pada setiap respon RS3. 

RS3 juga dapat memanfaatkan cookie. Dengan 
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digunakannya form dan cookie, maka setiap layanan 

RS3 dapat memakai fasilitas login sebagai kontrol 

akses, terlebih jika memanfaatkan protokol https.  

Gambar 1 

Isi RS3 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<rs3 version=”0.1” 

  title="Status Yosi" 

  type="status"> 

  <table count=”1000”> 

    <col name="ID" type="number" /> 

    <col name="Nama" type="text" /> 

    <col name="Status" type="text" /> 

    <col name="Tanggal" type="date" /> 

  </table> 

  <form> 

    <col name="id" type="number" /> 

    <col name="comment" type="text" /> 

  </form> 

  <item> 

    <ID>111111111</ID> 

   <Nama>Yosi</Nama> 

    <Status>Belajar nulis paper</Status> 

    <Tanggal>10 April 2012</Tanggal> 

  </item> 

  <item> 

    <ID>111111112</ID> 

    <Nama>Yosi</Nama> 

    <Status>Ngumpulin paper</Status> 

    <Tanggal>14 April 2012</Tanggal> 

  </item> 

</rs3> 

Format RS3 menggunakan standar XML sebagai 

media pendeskripsian data. Contoh hasil dari sebuah 

respon RS3 dapat dilihat di Gambar 1. RS3 

mendefiniskan tipe data tersendiri berdasarkan tipe 

data umum dengan format lebih bebas. Hanya 

dengan menggunakan tiga tipe data dasar dapat 

digunakan sebagai penentuan tipe data yang lebih 

kompleks. 

Tabel 1 

Tipe data RS3 

TIPE DESKRIPSI 

datetime Tipe data tanggal 

number Tipe data numerik 

text  Tipe data teks 

Tipe konten RS3 dapat digunakan sebagai dasar 

penanganan tampilan data di berbagai platform. Tipe-

tipe konten untuk versi awal ditentukan menjadi 

seperti tabel berikut. 

Tabel 2 

Tipe konten RS3 

TIPE KONTEN 

book Konten buku 

blog Konten blog 

data  Konten data secara umum 

thread Konten thread pada forum 

news Konten berita 

status Konten status pada jejaring sosial 

RS3 dapat diakses dengan lebih bebas 

berdasarkan data yang disediakan. Hal ini 

memfasilitasi pengaksesan data lebih lanjut layaknya 

pengaksesan sederhana pada sebuah tabel, seperti 

contoh pengaksesan pada Table 3. 

 

Tabel 3 

Akses data RS3 

URL FUNGSI 

status.rs3 Mendapatkan data berdasar setting default 

status.rs3/5 Mendapatkan data 5 baris terakhir 

status.rs3/10_5 Mendapatkan data 5 baris setelah 10 baris terakhir 

status.rs3/10_ Mendapatkan data setelah 10 baris terakhir 

status.rs3/5/01012012 Mendapatkan data 5 baris sebelum tanggal 1 Januari 2012 

status.rs3/5/01012012/123030 Mendapatkan data 5 baris sebelum tanggal 1 Januari 2012 pukul 12:30:30 

status.rs3/5/01012012/123030/123456 Mendapatkan data 5 baris sebelum tanggal 1 Januari 2012 pukul 12:30:30 

mikrodetik ke-123456 

 

Sebagai perbandingan fitur sementara antara 

RSS dan RS3 dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Perbandingan RSS dan RS3 

DESKRIPSI RSS RS3 

Format XML Ya Ya 

Single request Ya Ya 

Definisi data Terstandarisasi Bebas 

Form Tidak Ya 

Cookie Tidak Ya 

Simple data query Tidak Ya 

Dengan terbukanya mekanisme akses data yang 

lebih bebas dan mekanisme pengiriman form pada 

RS3, sebuah sistem yang menggunakan RS3 akan 

memiliki kebebasan untuk diakses oleh sistem lain 

bahkan antar platform, baik dari aplikasi web dengan 

JQuery, perangkat mobile, aplikasi desktop, bahkan 

antar web service itu sendiri. Pengaksesan terbuka 

tersebut memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai 

awal sebuah konvergensi data skala besar baik yang 

menggunakan cloud service maupun grid computing 

yang terdistribusi. 
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4. Kesimpulan 

Dengan menggunakan RS3, sebuah aplikasi web 

blog, forum, berita, company profile, toko online, 

dan bahkan jejaring sosial dapat diakses melalui 

sebuah mekanisme tunggal seperti layaknya 

penggunaan graph, tetapi ditambah dengan fitur 

pengiriman data. Dengan demikian, penggunaan RS3 

pada webservice, cloud computing, dan grid 

computing di berbagai pihak di berbagai platform 

dapat mempercepat terjadinya sebuah konvergensi 

sistem informasi terdistribusi skala besar. 
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