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LAMPIRAN B 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 2 

IMPLEMENTASI KEAMANAN JARINGAN MENGGUNAKAN IPSEC 

OPENSWAN 

 

1. Tujuan 

1. Mempelajari fitur-fitur dari IPSec  

2. Memahami jenis enkripsi yang digunakan di IPSec Openswan. 

3. Mempelajari dan mengkonfigurasi Openswan serta mengetahui penerapan secara 

langsung. 

2. Peralatan yang Dibutuhkan 

a. Sebuah komputer server dan komputer client  

b. Akses jaringan 

c. Openswan  

3. Dasar Teori 

A. Fitur Internet Protocol Security 

IPSec menyediakan layanan untuk mengamankan komunikasi antar komputer dalam 

suatu jaringan. Layanan-layanan dari ipsec ini juga merupakan mekanisme utama dari 

sebuah keamanan jaringan. IPSec memiliki beberapa fitur diantaranya: 

1. Authentication Header (AH) 

AH merupakan sebuah autentifikasi sumber data dan proteksi terhadap 

peretasan data. Protocol AH dibuat dengan melakukan enkapsulasi paket IP asli 

kedalam paket baru yang di dalamnya terdapat IP header yang baru yaitu AH header 

disertai dengan header asli. Isi data yang dikirimkan melalui protocol AH bersifat 

clear text sehingga tunnel yang berdasar protocol AH ini tidak menyediakan 

kepastian data asli sehingga pelaku penyalahgunaan data akan kesulitan dalam 

mengenali paket data asli yang dikirimkan  
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2.  Encapsulating Security Payload (ESP). 

ESP menyediakan semua layanan yang ada di IPSec yaitu authentication, 

data integrity, anti replay protection, dan confidentiality terhadap sebuah data.. ESP 

dibuat dengan melakukan enkripsi pada paket IP dan membuat paket IP lain yang 

mengandung header IP asli dan header ESP. Data yang terenkripsi akan mengandung 

header IP asli dan trailer ESP.. 

3.  Transport Mode dan Tunnel Mode 

Baik fitur AH dan ESP, keduanya mendukung dua mode yaitu : transport 

mode dan tunnel mode.  Mode Transport menyediakan proteksi terhadap layer di atas 

IP layer khususnya data yang ada di transport layer saja. Layanan keamanan pada 

mode ini dilakukan dengan penambahan sebuah IPsec header antara IP header 

dengan header protokol layer di atas IP yang diproteksi. Sedangkan Mode Tunnel 

merupakan metode pengiriman data end-to-end atau langsung ini diaplikasikan untuk 

menyediakan proteksi pada paket IP sehingga sekaligus melindungi layer di atas IP 

layer. Hal ini dilakukan dengan mengenkapsulasi paket IP yang akan diproteksi pada 

sebuah IP lain. Di dalam AH dan ESP mendukung dua mode yang dapat digunakan, 

yaitu: mode transport dan mode tunnel. Mode transport menyediakan pengamanan 

terutama untuk protokol layer yang lebih tinggi, sedangkan mode tunnel 

mengamankan keseluruhan datagram IP.  

 

Gambar 2.1. AH Transport Mode dan Tunnel Mode. 
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Gambar 2.2. ESP Transport Mode. 

 

 

Gambar 2.3. ESP Tunnel Mode. 

Pada mode transport, sebuah IPSec Header (AH atau ESP) disisipkan setelah 

header IP dan sebelum header protokol layer yang lebih tinggi dan data user. Pada 

mode tunnel, keseluruhan datagram IP dienkapsulasi dalam sebuah paket IPSec yang 

baru (sebuah IP header  baru yang diikuti dengan sebuah header AH atau ESP). 

Tabel 2.1. Penjelasan perbandingan Transport & Tunnel. 

 

 

 

 

 

  

 

Fitur Transport Mode Tunnel Mode 

AH Mengotentikasi IP 

Payload dan memilih 

bagian-bagian dari IP 

Header dan ekstensi 

header Ip. 

Mengotentikasi bagian 

dalam paket IP dan 

bagian luar IP header 

dan ekstensi header 

IP. 

ESP Mengenkripsi IP 

payload dan setiap 

Mengenkripsi bagian 

dalam paket IP. 
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4. Internet Key Exchange (IKE) 

IKE berfungsi untuk penukaran kunci kriptografi secara otomatis 

menggunakan metode-metode enkripsi data yang ada. Kunci kriptografi digunakan 

dalam auntentikasi node yang berkomunikasi dan proses enkripsi dan dekripsi paket 

data yang dikirimkan. Fungsi utamanya adalah untuk membuat dan mengelola 

Security Association. Ada tiga metode yang digunakan untuk mengelola pertukaran 

kunci enkripsi saat menggunakan Ipsec, yaitu : 

a. Main Mode 

Pada mode ini, negosiasi dan pertukaran kunci menggunakan pertukaran 

yang aman dari enam paket diantara server IKE . Metode ini adalah yang paling 

aman, tetapi juga yang paling lambat. 

b. Aggressive Mode 

Pada metode ini, negosiasi dan pertukaran kunci menggunakan pertukaran 

tiga paket diantara Server IKE. Metode ini lebih cepat, tetapi kurang aman karena 

beberapa informasi host dipertukarkan di cleartext. 

c. Manual Keying 

Administrator sistem menkofigurasi secara manual masing-masing sistem 

dengan kuncinya masing-masing dan dengan kunci sistem komunikasi lainnya. Hal 

ini lebih praktis untuk sistem yang lebih kecil dan relatif statis. Metode ini jauh lebih 

cepat dan lebih aman dibandingkan dengan metode yang lain. 

5. Security Association (SA) 

ekstensi header Ipv6 

setelah ESP header. 

Mengotentikasi IP 

payload tetapi tidak 

tidak IP header. 

Mengotentikasi bagian 

dalam paket IP. 
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SA merupakan kombinasi tentang bagaimana melindungi data (mengunakan 

ESP dan atau AH), apa saja data yang dilindungi dan pada saat apa data dilindungi 

[5]. SA merupakan identifikasi unik dengan berbasiskan Security Parameter Index 

(SPI), alamat tujuan IP dan protocol keamanan (AH dan atau ESP) yang 

diimplementasikan dalam trafik jaringan IPSec. 

 

B. Enkripsi di IPSec Openswan 

Enkripsi yang digunakan di Openswan ialah  

A. Data Encryption Standart ( DES ) 

DES merupakan sebuah chiper yang pertama kali digunakan oleh sebuah lembaga 

dia Amerika bernama Federal Information Procecing Standart (FIPS) dan secara 

bertahap digunakan diseluruh dunia. Ukuran dari key length DES hanya 56 bit 

sehingga saat ini dianggap tidak aman lagi oleh National Security Agency (NSA).  

B. Triple DES ( 3DES ) 

3DES merupakan sekumpulan chiper (block chiper) dari DES yang digunakan 

sebanyak 3 kali. Sejak ditemukan pertama kali menggunakan 56 bit key length, DES 

diketahui sangat rentan terhadap serangan. Block chiper 3DES sama dengan DES 

yaitu memiliki 64 bit, sedangkan key length 3DES memiliki 168 bit diketahui dari 

perulangan DES 3 kali ( 3x56).  

C. Advance Encryption Standart ( AES ). 

AES  merupakan sebuah chiper penyempurnaan dari DES yang hanya memiliki 

64 bit block chiper dan 56 bit key lenght. AES ini lah yang saat ini digunakan dalam 

enrkipsi pada IPSec. AES memiliki 128 bit block chiper dan memiliki macam-macam 

key length mulai dari 128, 192, dan 256 bit. 

D. Message-Digest algorithm 5 (MD5) 

MD5 adalah sebuah fungsi hash yang digunakan secara umum dan memiliki nilai 

128 bit. MD5 dimanfaatkan di berbagai macam software keamanan. MD5 juga umum 

digunakan untuk melakukan pengujian integritas data.  

E. Secure Hash Algoritm ( SHA )  



 

91 
 

SHA adalah fungsi kriptografi hash yang dirancangoleh National Security 

Agency (NSA) dan diterbitkan oleh NIST sebagai US Federal Information Processing 

Standard. Jenis SHA yaitu SHA-0, SHA-1, dan SHA-2. Pada umumnya SHA-1 

dipakai pada aplikasi dan protocol security yang sangat luas seperti TLS, SSL, SSH, 

dan IPSec. Untuk SHA-2 menggunakan algoritma dengan ukuran variabel yang 

terkenal sebagai SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512. 

Karena SHA-1 dan MD5 dikembangkan atau diturunkan dari MD4 maka 

keduanya mempunyai kesamaan baik kekuatan dan karakteristiknya. 

Berikut perbedaan dari SHA-1 dan MD5 : 

 

Tabel 2.2. Metode Enkripsi dan Otentikasi Openswan. 

No. Kombinasi Enkripsi dan Otentikasi 

1 3DES–MD5 

2 3DES–SHA1 

3 AES128-MD5 

4 AES128-SHA1 

 

Dari empat kombinasi enkripsi yang digunakan aplikasi VPN Openswan 

tersebut akan dapat diketahui besaran header size atau banyaknya bit yang dipakai 

oleh header kriptografi Openswan. Nilai header size menunjukan besaran paket 

header yaitu paket tambahan pada data asli, untuk keperluan enkripsi dan 

otentikasi[5]. Header size tersusun atas beberapa ukuran dari header tersebut sudah 

ditetapkan oleh The Internet Engineering Task Force (IETF) dengan mengeluarkan 

Request for comment (RFC) berdasarkan RFC 6101 (SSL) dan RFC 6071 (IPsec) 

yang akan digunakan Openswan 
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4. Langkah Percobaan 

Pada praktikum topik kedua akan mencoba mengkonfigurasi Openswan yang sudah 

terinstal baik di komputer server maupun komputer client. Sebelum konfigurasi pastikan 

server dan client sudah terhubung ke sebuah jaringan yang langkah-langkahnya sudah 

dijelaskan pedoman praktikum pertama. 

1. Konfigurasi Openswan di Server 

1. Pertama kali konfigurasi di komputer server terlebih dahulu. Untuk 

mengkonfigurasi Openswan di linux ubuntu pertama pastikan dahulu 

Openswan sudah terisntal dengan memasukkan perintah di terminal. 

# ipsec version 

Perintah tersebut untuk mengetahui versi dari Openswan yang terinstal di 

ubuntu. 

 

Gambar 2.4. Versi Openswan yang terinstal. 

2. Setelah memastikan Openswan sudah terinstal di ubuntu, untuk membuat 

salah satu komputer menjadi server yaitu dengan cara  

# sudo apt-get install tasksel 

Tasksel berguna untuk menambahkan beberapa fitur software ke ubuntu. 
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Gambar 2.5. Instalasi Tasksel. 

3. Selanjutnya untuk mengaksesnya masukan perintah  

# tasksel  

Disitu banyak pilihan fitur tambahan, cukup hanya memilih Basic Ubuntu 

Server saja ( tekan spasi ) kemudian tekan enter. 

 

Gambar 2.6. Instalasi Basic Ubuntu Server. 

4. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Dengan demikian komputer tersebut 

sudah dapat digunakan menjadi server. 

5. Langkah selanjutnya yang dilakukan, aktifkan VPN redirects dengan input 

perintah sebagai berikut : 

#  for vpn in /proc/sys/net/ipv4/conf/*; 
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#  do echo 0 > $vpn/accept_redirects; 

#  echo 0 > $vpn/send_redirects; 

#  done 

6. Selanjutnya aktifkan atau ubah paramater kernel untuk ijin akses sebuah ip 

masuk ke server dan menonaktifkan pengalihan ip lain.  

# nano /etc/sysctl.conf 

Lalu editlah baris-baris coment yang tersedia di sysctl.conf agar bisa digunakan 

untuk menerima dan mengirim paket data. 

net.ipv4.ip_forward = 1 

net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0 

net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0 

 

 

 

Gambar 2.7. Konfigurasi pada file sysctl.conf. 
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7. Selanjutnya untuk komputer server wajib eksekusi baris-baris perintah di 

bawah ini.   

# sudo vim -c '%s/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forwar

d=1/gc' -c 'wq' /etc/sysctl.conf 

# sudo vim -c '%s/#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0/n

et.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0/gc' -c 'wq' /etc/sysc

tl.conf 

# sudo vim -c '%s/#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0/net

.ipv4.conf.all.send_redirects = 0/gc' -c 'wq' /etc/sysctl.c

onf 

# sudo vim -c '%s/#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1/net

.ipv4.conf.default.rp_filter=0/gc' -c 'wq' /etc/sysctl.c

o 

# sudo echo "net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 

0" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf 

# sudo echo "net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0" | 

sudo tee -a /etc/sysctl.conf 

# sudo echo "net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses 

= 1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf 

# sudo sysctl –p 

Barisan source code ini berfungsi untuk forwading IP 

 

Gambar 2.8. source code forwading IP. 
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8. Langkah selanjutnya atur iptables. Iptables lebih sering dikenal sebagai 

firewall di linux yang digunakan untuk konfigurasi, memeriksa rules tabel 

tentang filter paket terhadap lalu lintas data. Baris perintah langsung 

dieksekusi di terminal  : 

# iptables -A INPUT -p udp --dport 500 -j ACCEPT 

# iptables -A INPUT -p tcp --dport 4500 -j ACCEPT 

#    iptables -A INPUT -p udp --dport 4500 -j ACCEPT 

9. Selanjutnya atur firewall untuk Network Address Translation (NAT) ( jika 

berada di sebuah jaringan WAN ). 

# iptables -t nat -A POSTROUTING -s site-A-private-subnet 

-d site-B-private-subnet -j SNAT --to site-A-Public-IP 

10. Selanjutnya siapkan sebuah file konfigurasi dari ipsec tersebut. 

# nano /etc/ipsec.conf  

Ipsec.conf adalah file konfigurasi pertama dalam ipsec yang akan 

dikonfigurasi sesuai dengan client yang terkonesi. Lalu ketikan source code 

berikut ini: 

config setup 

          plutodebug=all 

          plutostderrlog=/var/log/pluto.log 

          protostack=netkey 

nat_traversal=yes      

 virtual_private=%v4:10.0.0.0/8,%v4:192.168.0.0/16,

%v4:172.16.0.0/12 

         
conn demo-connection-ubuntu 

           authby=secret 

            auto=start 

            ## phase 1 ## 

           keyexchange=ike 

            ## phase 2 ## 

            esp=3des-md5 

           pfs=yes 

            type=tunnel 

            left=<siteA-public-IP> 

            leftsourceip=<siteA-public-IP> 
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            leftsubnet=<siteA-private-subnet>/netmask 

            right=<siteB-public-IP> 

           rightsubnet=<siteB-private-subnet>/netmask 

untuk site A isikan ip addres sesuai IP dari server ini. Untuk site B isikan ip 

addres sesuai IP client.  

 

Gambar 2.9. source code ipsec.conf. 

11. Langkah selanjutnya adalah mengatur kunci otentikasi dari IPSec dengan cara 

masukan perintah ke terminal : 

# nano /etc/ipsec.secrets 

Ipsec.secrets berfungsi untuk pertukaran kunci dari dari IPSec atau yang lebih 

sering dikenal dengan PSK (Pre-Shared-Key) yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

Format input PSK itu sendiri ialah 

# <IP site A> <IP site B> : PSK “password sesuai keinginan” 

##jika mempunyai banyak site## 

#<IP site A> <IP site C> : PSK “password sama sebelumnya” 
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Gambar 2.10. input PSK. 

12. Selanjutnya lakukan restart ipsec dengan cara input eksekusi perintah di 

terminal : 

# service ipsec restart 

Perintah ini bertujuan untuk mengaktifkan konfigurasi yang baru dari 

ipsec.conf. Gambar di bawah ini menunjukan source code dari ipsec.conf 

berjalan lancar dan tidak ada eror.  

 

Gambar 2.11. Restart IPSec. 

13. Untuk dapat melihat apakah ipsec sudah berjalan yaitu dengan cara  

# service ipsec status 

Perintah ini bertujuan untuk cek status berapa tunnel yang berjalan di suatu 

jaringan dengan IPSec dan menampilkan PID dari IPSec. 

 

Gambar 2.12. Status IPSec. 
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# ipsec verify 

Perintah ini bertujuan untuk melihat apakah IPSec sudah berjalan dengan baik. 

Gambar di bawah menunjukan semua sudah berjalan dengan baik. Dapat 

ditunjukan dengan “OK” dan “Warning” saja. 

 

Gambar 2.13. Verifikasi IPSec. 

# ipsec auto –status 

Perintah ini digunakan untuk melihat status enkripsi dan otentikasi IPSec 

sudah berjalan atau belum. 

 

Gambar 2.14. Status enkripsi dan otentikasi IPSec 
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2. Konfigurasi Openswan di Client 

14. Untuk konfigurasi di komputer client langkahnya hampir sama dengan 

komputer client. Beberapa langkah yang dilakukan di komputer server tidak 

perlu dilakukan di komputer client. Pertama ekseskusi barisan perintah 

dibawah ini di terminal : 

#  for vpn in /proc/sys/net/ipv4/conf/*; 

#  do echo 0 > $vpn/accept_redirects; 

#  echo 0 > $vpn/send_redirects; 

#  done 

15. Selanjutnya ketikan perintah  

# sysctl –p  

Pastikan yang tertampil di terminal sama seperti gambar 

16. Langkah selanjutnya ialah mengatur port di firewall sama serperti yang 

dilakukan di komputer server dan pastikan untuk mengisi port sesuai aturan di 

firewall. Baris perintah langsung dieksekusi di terminal  : 

# iptables -A INPUT -p udp --dport 500 -j ACCEPT 

# iptables -A INPUT -p tcp --dport 4500 -j ACCEPT 

#    iptables -A INPUT -p udp --dport 4500 -j ACCEPT 

17. Selanjutnya atur firewall untuk Network Address Translation (NAT) jika 

diperlukan. ( jika berada di sebuah jaringan WAN ) 

# iptables -t nat -A POSTROUTING -s site-A-private-subnet 

-d site-B-private-subnet -j SNAT --to site-A-Public-IP 

18. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi ipsec.conf Untuk source code 

konfigurasi sama seperti yang ada di komputer server 

# nano /etc/ipsec.conf 

19. Selanjutnya atur kunci otentikasi dari IPSec dengan cara masukan perintah ke 

terminal. Untuk format sama seperti di server : 

# nano /etc/ipsec.secrets 
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20. Kemudian langkah berikutnya yaitu restart ipsec 

# service ipsec restart 

21. Berikutnya cek status dari ipsec tersebut dengan dengan : 

# service ipsec status 

# ipsec verify 

# ipsec auto –status 

Pastikan semua berjalan seperti di komputer server. 

22. Utuk langkah terakhir pada bagian 2 ini yaitu : 

# ip route 

Perintah ini bertujuan memastikan apakah IP Addess site A ( server ) dan site 

B (client) terhubung dengan benar. 

 

Gambar 2.15. Rute IP yang terhubung. 

3. Test Koneksi dan Capture paket IPSec menggunakan TCPdump dan Wireshark 

23. Untuk test koneksi pastikan dahulu semua langkah pada bagian 1 dan 2 sudah 

dijalankan dengan benar. Selanjutnya gunakan komputer klien untuk Test 

PING ke server. 

# ping  < IP Address Server > 

Jika terdapat balasan maka client sudah terhubung ke server. 

24. Selanjutnya dengan menggunakan TCPdump untuk melihat apakah jaringan 

tersebut sudah menggunakan IPSec. Eksekusi perintah ini di terminal 

komputer server : 

# tcpdump –i eth0 

Eth0 adalah ethernet yang digunakan saat ini. Jika terhubung ke wifi maka 

format yang eth0 diganti dengan wlan0, dst. Gambar dibawah ini 
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menunjukan paket data  IPSec terlihat dalam TCPdump. Ditunjukan dengan 

protokol ESP yang tercapture di TCPdump. 

 

Gambar 2.16. Capture ESP di TCPdump. 

25. Selanjutnya dengan menggunakan wireshark coba lihat dan mengcapture 

paket data IPSec. Buka jendela wireshark pada komputer server 

# wireshark 

Selanjutnya pilih koneksi yang terhubung ke server, dalam hal ini masih 

menggunakan eth0. Lalu klik START.  

Pada gambar di bawah menunjukkan paket data IPSec terlihat dalam 

wireshark. Ditunjukkan dengan protokol ESP yang tercapture.  

 

Gambar 2.17. Capture ESP di Wireshark. 

26. Selanjutnya untuk melihat Internet Security Association and Key Management 

Protocol (ISAKMP) harus merestart IPSec di komputer client terlebih dahulu 

sementara wireshark di server tetap berjalan. 
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Protocol ISAKMP didirikan hanya ada pada saat IPSec pertama kali dijalankan 

karena protokol ini yang menampilkan enkripsi dan otentikasi sebuah data dari 

IPSec, cukup eksekusi perintah di client : 

# service ipsec restart 

Namun sebelum eksekusi perintah tersebut stop PING yang sudah berjalan 

sebelumnya. Gambar dibawah ini menunjukan ISAKMP tertampil di 

wireshark. 

 

Gambar 2.18. Capture ISAKMP di Wireshark. 

 

27. Protokol ISAKMP merupakan sebuah innformasi detail dari IPSec. Cukup klik 

salah satu protocol. Dengan demikian dapat terlihat bahwa jaringan tersebut 

sudah menggunakan IPSec. Dapat terlihat juga jenis kriptografi, metode 

enkripsi dan otentikasi yang digunakan dalam IPSec ini. Pada gambar di 

bawah ini terlihat juga SA dan IKE dari sebuah IPSec. 
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Gambar 2.19. Detail ISAKMP di Wireshark. 

28. Detail pesan dari ISKAMP yang memuat deskripsi dari SA dan IKE. IKE 

disini berisi life duration, enkripsi, algoritma hash, otentikasi, dan panjang 

kunci dari IPSec yang digunakan saat ini 

5. Tugas  

a. Buatlah sebuah jaringan komputer baru menggunakan netbook yang anda bawa. 

Jaringan tersebut dilengkapi dengan IPSec. Terdiri dari 1 server, 1 client terkoneksi 

kabel. 

b. Capture Paket yang ada dan lampirkan screenshot dari tcpdump dan wireshark jika 

jaringan tersebut sudah berhasil dibuat. 
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KRITERIA PENILAIAN MAHASISWA 

 

 

A. LANGKAH PERCOBAAN   

 Konfigurasi Openswan server  =   waktu   menit 

 Konfigurasi Openswan klien  =   waktu   menit 

 Test & Capture paket IPSec  =   waktu   menit 

 

 

B. TUGAS DAN ANALISIS 

 Tugas A.    =  waktu   menit 

 Tugas B.    =  waktu   menit 

 

 


