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/* Pengantar Hacking */ 

Ini adalah tulisan saya yang ketiga mengenai Hack ( Baru dikit ya ... ) yang 

penting tetap semangat. Tulisan ini terinspirasi dari beberapa majalah, tulisan‐ 

tulisan di internet dan tulisan pak onno yang memotivasi saya untuk berbuat 

dan berbagi demi indonesia yang maju .. He ... 

a. Identitas Komputer di Internet 

Jika kita komputer kita telah terhubung ke internet maka 

otomatis komputer kita tidak lagi stand alone tapi sudah masuk dalam 

jaringan. Maka siap‐siaplah serangan dari hacker (hacker attack). 

Identitas komputer anda di Internet adalah nomor alamat IP anda (IP 

Address). Begitu anda terhubung ke Internet melalui ISP (Internet 

Service Provider) anda, maka anda akan mendapatkan identitas berupa 

IP address. IP address pada pemakaiInternet biasa (dial up) biasanya 

merupakan IP dinamis, yaitu berubah‐ubah setiap kali terhubung ke 

Internet. IP address komputer lokal yang tidak terhubung keInternet 

adalah 127.0.0.1, sedangkan apabila terhubung ke Internet akan 

mendapatkan lagi satu IP address, misalnya 203.125.33.90 (atau lainnya 

tergantung ISP anda). Untuk mengetahui berapa IP address anda, pilih 

Start > Run dan pada kotak dialog Run ketikkan winipcfg dan akan 

tampil kotak informasi IP Configuration. Pilih PPP Adapter dan di situ 

terlihat berapa IP address computer anda. IP address ini terlihat oleh 

pihak lain di luar, sehingga dapat menjadi obyek serangan. Apabila 

komputer anda merupakan bagian dari LAN (localarea network), dan 

koneksi ke Internet secara bersama sama melalui satu komputer (disebut 

proxy server), maka IP address komputer anda ditetapkan secara lokal



oleh administrator, biasanya IP address lokal ini formatnya 192.168.x.x 

atau sejenisnya. IP address ini tidak terlihat oleh pihak luar, sehingga 

komputer anda terlindung oleh proxy server tadi. 

b. Mengenal Internet Port Number 

Port yang lazim digunakan adalah: 

Port 21 FTP (File Transfer Protocol) 

Port 22 SSH (Secure Shell) 

Port 23 Telnet 

Port 25 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

Port 80 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

Port 110 POP3 (post office protocol, version 3) 

Port 119 NNTP (Network News Transfer Protocol) 

Port 139 NetBIOS session service 

Port 143 IMAP (Internet Message Access Protocol) 

Port 194 IRC (Internet Relay Chat Protocol) 

Bila kita mengakses suatu servis di Internet, maka port port di 

atas yang digunakan, tergantung pada jenis servicenya. Bila kita 

berselancar (browsing), maka kita mengakses port 80 pada situs yang 

kita akses. Bila kita mengambil email, maka digunakan port 110. 

Mengirim email menggunakan port 25. Web email menggunakan port 

143. Membaca newsgroup lewat ISP anda menggunakan port 119. 

Chatting menggunakan port 194, dan lain sebagainya. 

Apabila ada lagi port‐port lain yang terbuka, anda perlu waspada. 

Misalnya bila yang terbuka port 21. Apakah anda pernah menginstalasi 

program FTP server dan sekarang sedang berjalan? Juga bila port 23 

terbuka, apakah anda menjalankan service Telnet? Kedua port ini tidak 

lazim terbuka pada komputer yang hanya dipakai mengakses Internet 

(bukan memberi service pada komputer lain). Untuk mengetahui mana



port‐port yang terbuka, gunakan scanner seperti SuperScan atau 

UltraScan. 

Dengan mencari informasi di Internet melalui search engine 

(misalnya Google, www.google.com) akan didapat bahwa port 1005 

adalah port Theef Trojan dan port 1025 adalah port Network Blackjack. 

Port‐port apa ini? Dari mana port ini bisa terbuka? Port 1005 

kemungkinan secara tidak sengaja kita men‐download suatu program, 

menjalankannya dan diam‐diam Trojan Theef diaktifkan, membuka port 

ini, dan menjadikan komputer kita suatu server bagi komputer orang lain 

yang mempunyai pengendalinya! Adapun port 1025 tampaknya terbuka 

sewaktu secara tidak sengaja kita mengunjungi situs judi di Internet 

Sumber: Neotek Agustus 2002 

[ BIOGRAFI PENULIS ] 

Haqqul Yakin yang biasa di panggil Kay dilahirkan di Padang, 7 Agustus 

1987. Sekarang sedang menyelesaikan pendidikan Diploma III jurusan 

Teknik Elektronika dan akan melanjutkan pendidikannya ke S1 Teknik 

Informatikan Komputer ( Doakan ya .. ). Sebagian besar Ilmu yang 

didapatkan secara otodidak. Dan sekarang menjadi salah satu anggota 

E‐Comet (Electronic Computer Education Team).


