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Data merupakan hal penting dalam bekerja dengan computer atau Gadget. Teknologi hardisk 
dan flashdisk beserta media penyimpanan lainnya memang makin canggih. Dan tentunya 
makin murah, tetapi jika peralatan-peralatan tersebut “menghilang” atau tertinggal 
bersembunyi entah kemana. Bagaimana melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita? Pasti menjadi 
repot khan. 

Atau suatu saat anda entah berada dimana mendapatkan panggilan kerja dan harus segera 
membuat CV dan surat-surat berikut kopi surat-surat penting anda. Apakah anda harus sibuk 
mencari media-media simpan anda tadi. Anda tak mungkin berdalih laptop rusak atau 
flashdisk menghilang, sehingga butuh tambahan perpanjangan waktu deadline. 

Saat ini sudah tren untuk menyimpan data secara online. Kita dapat bekerja dan 
mengaksesnya darimanapun berada. Tidak perlu takut hilang data, tidak takut virus dan bisa 
diakses dengan alat apapun asalkan bisa terkoneksi dengan internet. Bahkan bisa dibagikan 
secara publik 24 jam. 

 

Gbr. Bekerja secara Online dengan Storage di internet 

Dengan kapasitas yang lumayan besar, rata-rata 1-5GB dan gratis (free) adalah hal 
yang menguntungkan karena serupa dengan membawa flashdisk atau hardisk 
eksternal kemanapun pergi. Kapasitas tersebut cukup besar untuk menyimpan file-
file-file pribadi, bahkan untuk menyimpan master-master software yang sering kita 



Majalah MaPI edisi April 2013 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | Yudho Yudhanto - yyudhanto@yahoo.com 
    

pergunakan. Ketika anda membutuhkan, tinggal online internet dan akses data 
kebutuhan anda. Asyik bukan? 

Berikut ini beberapa keuntungan menggunakan storage online atau “cloud” dalam 
bekerja. 

1. Gratis untuk kapasitas 1-5Gb bahkan ada yang 7Gb. Jika ingin lebih bisa dengan 
membayar 

2. Aman. Bisa mengganti password pengaman kapanpun dan sudah dipasang 
antivirus 

3. Dapat diakses melalui Desktop Komputer, Smartphone ataupun Gadget 
lainnya. 

4. Bisa melakukan sharing berbagi file dengan pengguna lain dengan aman dan 
cepat 

Berikut ini adalah layanan Data Online yang ada, yakni :  

1. Dropbox.com 
Dibuka pertama kali tahun 2008, saat ini menjadi favorit untuk mendukung 
pekerjaan online. Berhati-hatilah memberi keterangan “public” kepada sebuah 
folder. Saat pertama kita mendapatkan 2Gb untuk selanjutnya bisa 100Gb. Asyik 
BUkan??? 

 

2. Amazon.com 
Sangat menarik, karena kita langsung mendapatkan 5Gb. Selain sebagai Clooud 
Drive saat ini, kita juga bisa menikmati Cloud Player Service. Anda bisa 
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mencobanya dengan terlebih dahulu, juga mendowload di 
http://www.amazon.co.uk/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000655803 

 

3. Googledrive.com 
Cara mudah menyimpan dan bekerja dengan Gratis file maksimal 5Gb. Kita bisa 
kombinasikan dengan Google Docs. Sangat kompatibel diakses dari PC, Macs, 
Iphones, Ipad dan Android. Anda bisa mengunjungi drive.google.com 
 

 

4. Mediafire.com 

Berbeda dengan yang lain, MediaFire tidak membuat waktu menunggu ketika 
download. Namun, MediaFire membutuhkan cookies dan CAPTCHA jika anda 
mengunduh file dari mediafire. Kita bisa gunakan Tools desktop : Mediafire Express 
dan Mediafire Mobile untuk mengoptimalkan fungsi storage online ini. Kunjungi 
mediafire.com untuk melihat fitur-fitur lengkapnya. 

 

http://www.amazon.co.uk/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000655803
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5. 4shared.com 
Situs beralamat di 4shared.com termasuk paling favorit, berasal dari ukraina dan 
didirikan tahun 2005. Demi mengoptimalkan fungsi 4shared silahkan 
menggunakan 4shared desktop, 4shared mobile dan 4shared toolbar. 

 
 

6. Skydrive 

Menyimpan dokumen Anda secara online memberi Anda akses ke dokumen Anda di 
mana saja, pada beberapa perangkat. Dokumen online juga lebih mudah untuk 
berbagi karena Anda dapat me-link secara langsung ke mereka daripada mengirim 
lampiran email. Sebagai bonus tambahan, Anda dapat membaca dan mengedit Word, 
Excel, PowerPoint dan OneNote dokumen dalam browser web jika mereka disimpan 
di lokasi yang online seperti SkyDrive.com 

Kapasitas yang diberikan 7Gb bisa diakses dari PC, Macs, Iphone, Ipads, Windows dan 
Adroid. Terdapat fasilitas sharing berupa public folder dan shared folder. Kita bisa 
memakainya dengan mengakses terlebih dahulu www.skydrive.com 

http://www.4shared.com/


Majalah MaPI edisi April 2013 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | Yudho Yudhanto - yyudhanto@yahoo.com 
    

 

 

 

Selain beberapa situs diatas masih banyak sekali layanan web yang menyediakan 
penyimpanan online serta penyedia fasilitas editing secara online.  Diantara yang 
telah popular adalah : 

• Box.com 
• Bitcasa.com  
• Ziddu.com 
• Hotfile.com 
• Rapidshare.com 
• Speedyshare.com 
• Sendspace.com 
• Adrive.com 
• Idrive.com 
• Evernote.com 
• Icloud.com 

Semoga bermanfaat.  

 


