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File Transfer Protocol adalah sebuah protokol Internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi 

yang merupakan standar untuk pengiriman berkas (file) komputer antar mesin-mesin dalam 

sebuah Antarjaringan. 

FTP merupakan salah satu protokol Internet yang paling awal dikembangkan, dan masih 

digunakan hingga saat ini untuk melakukan pengunduhan (download) dan penggugahan 

(upload) berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. Sebuah Klien FTP 

merupakan aplikasi yang dapat mengeluarkan perintah-perintah FTP ke sebuah server FTP, 

sementara server FTP adalah sebuah Windows Service atau daemon yang berjalan di atas 

sebuah komputer yang merespons perintah-perintah dari sebuah klien FTP. Perintah-perintah 

FTP dapat digunakan untuk mengubah direktori, mengubah modus pengiriman antara biner dan 

ASCII, menggugah berkas komputer ke server FTP, serta mengunduh berkas dari server FTP. 

FTP menggunakan protokol Transmission Control Protocol (TCP) untuk komunikasi data antara 

klien dan server, sehingga di antara kedua komponen tersebut akan dibuatlah sebuah sesi 

komunikasi sebelum pengiriman data dimulai. Sebelum membuat koneksi, port TCP nomor 21 

di sisi server akan "mendengarkan" percobaan koneksi dari sebuah klien FTP dan kemudian 

akan digunakan sebagai port pengatur (control port) untuk (1) membuat sebuah koneksi antara 

klien dan server, (2) untuk mengizinkan klien untuk mengirimkan sebuah perintah FTP kepada 

server dan juga (3) mengembalikan respons server ke perintah tersebut. Sekali koneksi kontrol 

telah dibuat, maka server akan mulai membuka port TCP nomor 20 untuk membentuk sebuah 

koneksi baru dengan klien untuk mengirim data aktual yang sedang dipertukarkan saat 

melakukan pengunduhan dan penggugahan. 

FTP hanya menggunakan metode autentikasi standar, yakni menggunakan username dan 
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password yang dikirim dalam bentuk tidak terenkripsi. Pengguna terdaftar dapat menggunakan 

username dan password-nya untuk mengakses, men-download, dan meng-upload berkas-berkas 

yang ia kehendaki. Umumnya, para pengguna terdaftar memiliki akses penuh terhadap beberapa 

direktori, sehingga mereka dapat membuat berkas, membuat direktori, dan bahkan menghapus 

berkas. 

Kalau pada postingan sebelumnya membahas cara melakukan FTP menggunakan smartphone 

Android, kali ini saya akan membahas protokol-protokol apa saja yang berlalu-lalang dalam 

proses tersebut. Monitoring protokol yang dilakukan menggunakan aplikasi monitoring jaringan 

komputer, Wireshark. Untuk melakukan FTP ini, antara FTP server (laptop) dan FTP client 

(smartphone) berada pada satu jaringan, yaitu menggunakan Wi-Fi. Berikut merupakan capture 

yang dilakukan menggunakan Wireshark. 

 

Nah sebelum saya jelaskan bagaimana remote FTP, akan saya jelaskan sedikit protokol-protokol 

apa saja yang muncul sebelum FTP itu terjadi. Protokol yang muncul adalah LLMNR, protokol 

ini merupakan protokol berbasis DNS yang memperbolehkan host IPv4 dan IPv6 untuk 

menuliskan name resolution pada host di jaringan yang sama. Lalu ada IGMPv2 yang 

merupakan protokol komunikasi yang digunakan oleh host dan router berdekatan pada jaringan 

IP untuk membentuk keanggotaan grup multicast. IGMP merupakan bagian integral dari IP 

multicast. IGMP dapat digunakan untuk aplikasi jaringan satu-ke-banyak seperti video online 

streaming dan game, dan memungkinkan lebih efisien penggunaan sumber daya ketika 

mendukung jenis aplikasi. IGMP digunakan pada jaringan IPv4. Manajemen multicast pada 

jaringan IPv6 ditangani oleh Multicast Listener Penemuan (MLD) yang menggunakan ICMPv6 

pesan berbeda dengan telanjang IP enkapsulasi IGMP itu. 

Nah ketika dilakukan filter “igmp”, IP yang sedang terkoneksi pada jaringan internet tersebut 

sedang melakukan tukar paket dengan mengirimkan report ke IP Multicast, seperti berikut. 
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Lalu protokol berlanjut dengan munculnya protokol NBNS dan SSDP. NBNS merupakan sistem 

untuk mendaftarkan nama anggota pada jaringan NetBIOS-over-TCP. Pada sistem Windows 

NBNS dikenal sebagai WINS (Windows Internet Nama Service). Sedangkan SSDP merupakan 

adalah protokol jaringan berbasis Internet Protocol Suite untuk iklan dan penemuan layanan 

jaringan dan informasi keberadaan. Ia menyelesaikan ini tanpa bantuan dari mekanisme berbasis 

server konfigurasi, seperti Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) atau Domain Name 

System (DNS), dan tanpa konfigurasi statis khusus host jaringan. SSDP adalah dasar dari 

protokol penemuan Universal Plug and Play dan dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan 

kantor perumahan atau kecil. Ini secara resmi dijelaskan dalam draft Internet IETF oleh 

Microsoft dan Hewlett-Packard pada tahun 1999. Meskipun proposal IETF sejak berakhir, [1] 

SSDP dimasukkan ke dalam UPnP protokol stack, dan deskripsi pelaksanaan akhir termasuk 

dalam UPnP dokumen standar. 

Nah itu tadi protokol yang berfungsi untuk mejamin terjadinya koneksi antar FTP Client dan 

FTP Server. Selanjutnya protokol FTP ini diantar oleh protokol TCP, sebagai protokol pengantar 

command-command antar Client dan Server.  

Ketika FTP Client terkoneksi pada FTP Server untuk meminta ijin masuk, terjadi proses 3ways 

handshaking untuk melakukan sinkronisasi. Kalau difilter “TCP” akan terlihat sebagai berikut 

proses mulai dari LOGIN, Shared data, dan LOGOUT. 
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Sebagai FTP Server Aplikasi Wing FTP, merespon seperti yang terlihat pada frame 19 dengan 

mengatakan bahwa “Service ready for new user”. 

 

Lalu Client mengirim ACK ke server sebagai balasan dari respone tersebut dan siap melakukan 

koneksi. Client meminta “FEAT” pada Server, yaitu merupakan suatu fasilitas yang dimiliki 

oleh protokol FTP dalam melakukan koneksi dengan Client. Fasilitas ini berupa 

command-command seperti berikut. 
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Jika suatu FTP tidak memiliki FEAT (Feature Command Syntax) maka akan ada balasan seperti 

"unrecognized command" yang akan dikirim ulang terus sebanyak 500.  

Berlanjut pada frame 22, Server memberi balasan kepada Client bahwasanya ada sejumlah 211 

FEAT yang supported. Lalu pada frame 24, Server mengirimkan sebuah respon yang berisikan 

yang berfungsi untuk menegosiasikan maksimum ukuran buffer dilindungi untuk sambungan 

tersebut antara Client dan Server FTP. Client memberi balasan ACK sebagai tanda setuju 

dengan negosiasi PBSZ tersebut. 

Pada frame berikutnya terjadi kesalahan ketika melakukan LOGIN, yaitu kesalahan input USER 

dan PASSWORD, sehingga Server mengirimkan respone seperti gambar berikut. 

 

Koneksi lalu ditutup dengan dikirimkannya [FIN, ACK] dari server. Untuk melakukan ulang 

Client dan server membuat [SYN, ACK] lagi seperti pada awal-awal tadi dan mulai proses 

seperti tadi seperti FEAT dan PBSZ. 

Langsung saja pada proses LOGIN Client yang berhasil, yang ditunjukkan pada frame nomor 

284. 

 

Setelah berhasil LOGIN ke Server, Client meminta OPTS UTF8 ON, yaitu suatu seperti Option 

Command yang memungkinkan Clinet dapat melakukan kegiatan yang diinginkan selama 

proses FTP. Server kemudian memberi balasaan seperti pada frame 289.  

CWD merupakan salah satu command yang digunakan untuk memasuki direktori dari Server. 

Direktori yang dituju adalah /backup sesa, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. 

 

Jika kita lihat daftar direktori yang ada pada “/backup sesa” akan terlihat jika kita melakukan 

Follow TCP Stream pada frame 319 di atas. Hasilnya adalah sebagai berikut. 
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Nah pada percobaan yang telah dilakukan, saya akan mencoba salah satu command yaitu PASV, 

yang memungkinkan Client menerima data yang dikirimkan dari Server. File tersebut berada 

pada direktori “Adit” (/backup sesa/Adit), file itu bernama “PROFOSAL JOHARIAH 

BARUUUUU”.  

 

File tersebut dikirimkan ke Client menggunakan FTP-DATA, yang nantinya file tersebut 

dipecah-pecah menjadi banyak frame, seperti berikut. 
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Jika dilihat secara follow TCP Stream kita bisa melihat keseluruhan file tersebut. 

 

Dari percobaan tersebut dapat kita analisis bahwa, untuk melakukan suatu koneksi FTP ke 
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sebuah Server ada tahapan-tahapan protokol yang harus dilalui, yaitu. 

1. Harus adanya sinkronisasi antara Client dan Server. 

2. Server harus memiliki FEAT dan PBSZ agar hubungan yang diharapkan Client bisa 

berlangsung. 

3. FTP-DATA digunakan untuk transfer file yang nantinya akan dipecah menjadi frame-frame, 

yang nantinya akan disatukan kembali di direktori Client. 

 

Sekian artikel tentang Monitoring FTP, semoga bermanfaat dan terimakasih.
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