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FTP yang merupakan singkatan dari File Transfer Protocol adalah salah satu jaringan yang 

masih banyak digunakan sampai saat ini , selain HTTP. FTP sendiri merupakan sebuah sistem 

berbagi file dalam sebuah jaringan yang mendukung TCP/IP Protocol. Dalam sistem FTP , 

terdapat dua sisi utama. FTP Sever dan FTP Client.  

 

Pada e-book berjudul “Menambah Lokasi Jaringan FTP pada My Computer” ini saya akan 

bahas mengenai cara menambahkan sebuah lokasi yang dapat digunakan untuk mengakses 

sebuah jaringan file FTP  via Windows Explorer langsung.  

 

Agar anda dapat menerapkan apa yang saya bahas disini , silahkan simak dengan baik 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Buka direktori My Computer. 
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2. Klik kanan kemudian pilih opsi Add a network location . 

 

 
 

3. Atau klik menu Add a netwok location pada tab Computer bila anda menggunakan sistem 

operasi Windows 8. 

 

 
 

4. Selanjutnya pada bagian pertama , klik Next. 

 

 
 



 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2012 IlmuKomputer.Com 
3 

5. Pada bagian berikutnya , anda akan ditanyakan mengenai dimana anda ingin membuat 

lokasi jaringan FTP. Pilih saja opsi Choose a custom network location . Kemudian klik 

Next. 

 

 
 

6. Langkah berikutnya adalah memasukkan alamat FTP. Masukkan alamat FTP yang ingin 

anda tambahkan pada My Computer. Pada contoh ini saya akan coba masukkan alamat FTP 

Download dari Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan alamat 

ftp://download.ditpsmk.net . Bila sudah dimasukkan , silahkan klik Next untuk melanjutkan. 

 

 
 

7. Apabila laman FTP memerlukan user khusus dalam mengaksesnya , silahkan ditambahkan. 

Caranya dengan menghilangkan centang , dan tambahkan username. Apabila tidak , centang 

kolom logon anonymously dan klik Next. 

ftp://download.ditpsmk.net/
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8. Berikan nama pada lokasi jaringan FTP yang anda tambahkan. Kemudian klik Next. 

 

 
 

9. Selamat ! Anda telah berhasil menambah lokasi jaringan FTP pada komputer anda. 

Hilangkan centang kemudian klik Finish. 
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10. Sekarang coba buka kembali My Computer. Maka anda akan menjumpai shortcut FTP baru. 

 

 
 

11. Untuk mengakses jaringan FTP tersebut, silahkan klik shortcut tersebut. Untuk membuka 

jaringan FTP ini , dibutuhkan koneksi internet. 

12. Bila muncul beberapa folder dan file , maka anda telah berhasil membuka jaringan FTP. 

Dari sini , anda dapat mengakses hingga mengcopy file-file yang tersedia ke komputer anda. 

Tentunya dengan koneksi internet. 
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