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RECONNAISSANCE 

Reconnaissance adalah sebuah fase persiapan sebelum (attacker) melakukan penyerangan, 

dimana kegiatan intinya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai sasaran. 

Teknik ini akan menyertakan network scanning yang baik melalui jaringan internal atau external 

yang tentu saja tanpa mengantongi izin. 

Tugas: Lakukan Reconnaissance, untuk mencari informasi-informasi target, kemudian analisa  

 

Situs yang digunakan : www.krakatausteel.com 

 

 

Gambar 1. Desktop situs 

 

Pada Tugas keamanan jaringan komputer yang diharuskan untuk mencari informasi informasi 

target yang ada pada salah satu situs, dimana pada tugas ini saya memilih situs 

www.krakatausteel.com yang merupakan salah satu perusahaan industri baja yang terdapat di 

kota Cilegon, Banten. 

http://www.krakatausteel.com/
http://www.krakatausteel.com/


 

Gambar 2. Informasi Jaringan Perusahaan 

PT Krakatau Steel memiliki IP Address 118.97.204.70 yang dimana lokasi IP dari Perusahaan 

tersebut berada pada PT Telkom Indonesia yang berada di Demak, Jawa Tengah dengan AS 

Number AS17974 TELKOMNET.AS2.AP. 

 

Gambar 3. Hasil Ping 



 

Gambar 4. Hop Jaringan 

Pada Gambar 3 dan 4 diatas menjelaskan tentang loncatan paket dari rute rute menuju ke tujuan 

yaitu situs PT. Krakatau Steel. Terlihat pada gambar 4 Traceroute adalah perintah untuk 

menunjukan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan, dimana pada Traceroute yang 

dilakukan pada persahaan Krakatau Steel terdapat maksimal 30 Hop (Loncatan) sebelum sampai 

ke tujuan. 

 

  

 

Gambar 5. DNS Records 



 

Gambar 6. Graph 

Pada Gambar 5 dan 6 diatas menjelaskan tentang gambaran dari DNS dan Graph yang digunakan 

pada perusahaan PT. Krakatau Steel dimana pada DNS terdapat beberapa jenis DNS yang 

dipakai pada perusahaan tersebut seperti A,CNAME,MX. 

 A – Fungsinya mengalamatkan domain menjadi IP. 

 CNAME – Gunanya membuat nama alias dari alamat domain yang ada, dan bisa 

digunakan untuk redirect 

 MX – Kalau anda ingin memasang email hosting dengan nama domain sendiri maka 

harus membuat DNS record ini ke informasi mail server yang digunakan. 

Sedangkan, pada Gambar 6 sendiri menjelaskan tentang gambaran dari jaringan yang digunakan 

pada perusaahaan Krakatau steel dimana pada panah panah digambar tersebut diartikan sebagai 

DNS yang digunakan. 


