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iCloud merupakan suatu tempat penyimpanan online yang dimiliki oleh Apple. Jika 

sekarang Anda menyimpan semua data Anda pada komputer Anda di rumah, di laptop, ataupun 

di flash drive Anda maka ke depannya Anda tidak memerlukan semua peralatan tadi. Yang Anda 

perlukan hanyalah membuat akun penyimpanan di iCloud. Anda dapat mengakses data-data 

yang tersimpan di akun iCloud Anda dari mana saja, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. 

Tempat penyimpanan sebenarnya tidak akan Anda ketahui sehingga muncul kata “awan” tadi. 

Jadi intinya Anda menyimpan semua dokumen Anda di awan agar dapat diakses dari mana saja. 

 

Pengguna gadget Apple akan sangat terbantu dengan iCloud ini. Kenapa? Jika 

sebelumnya Anda memerlukan tenaga ekstra untuk memindahkan aplikasi yang Anda beli di 

iPhone ke iPad ataupun iPod maka dengan iCloud Anda dapat melakukannya dengan sangat 

mudah. Aplikasi yang Anda beli di iPhone melalui iTunes akan disimpan secara otomatis ke 

iCloud sehingga untuk memindahkannya ke gadget lain tidak lagi menjadi hal yang memeras 

otak. Menurut situs resmi Apple, Anda bahkan dapat mengedit satu dokumen di berbagai gadget 

secara bersamaan. 

 

Kesimpulannya, Dengan adanya iCloud akan memudahkan kita dalam bertukar 

dokumen, file, kalender dan email antar gadget keluaran Apple. Semua fasilitas pada iCloud 

adalah gratis selain penyimpan musik.  

 

http://seputariphone.com 

 

BERIKUT ADALAH CARA MENGINSTALL ICLOUD 

 

1. Pertama kali adalah persiapkan terlebeh dahulu driver software iCloud,bisa di download 

langsung di Internet, dan mulailah untuk double klik 

 

 

 

Lisensi Dokumen: 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 

secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau 

merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. 

Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu 

dari IlmuKomputer.Com. 

http://seputariphone.com/
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2. Maka tampilan jendela yang pertama kali adalah seperti ini, dengan judul “ Welcome to 

the iCloud Control Panel.Menjelaskan pengertian tentang iCloud dan klik untuk 

melanjutkan. 

 
 

3. Jendela yang kedua adalah “ License Agreement ” di sisni berisi persetujuan perijinan 

beberapa peraturan yang ada didalamnya dan sebaiknya dibaca secara hati-hati, setelah 

selesai dan menyetujui klik “ I accept the terms in the license agreement. 
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4. Selanjutnya akan masuk ke jendela “ Installation options “ menanyakan kepada kita 

tentang dimana folder yang akan diinstallini akan ditujukan untuk disimpan, dan 

biasanya file folder akan disimpan pada komputer C: namun jika Anda berkeinginan 

untuk mengubah maka klik  Change untuk mengubah, dan klik  Install untuk mulai 

penginstallan. 

 
 

5. Tunggu bebeerapa saat ,untuk menunggu proses penginstallan. 
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6. Setelah selesai maka akan muncul tampilan seperti ini,selanjutnya klik  Finish 

 

 
 

7. Naah,untuk memulai untuk acces  maka Anda akan diminta untuk memasukkan Apple 

ID Anda berikut dengan paswordnya,kemudian klik  Sign In. 
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8. Selesai (^-^) 

 

SEMOGA SEDIKIT ILMU INI DAPAT BERMANFAAT TERIMAKASIHH.. 

 

SELAMAT MENCOBA SEMOGA BERHASIL  (*-*) 

 

 

 

 

 

Terimaksih kepada pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini,saya 

mohon maaf apabila dalam saya menulis artikel ini terdapat kesalahan, karena sesungguhnya 

karena tidak ada gading yang tak retak, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. 

 

 

  Nama saya Anis Dwi Jayanti. Saat ini saya masih menjalani 

kuliah saya di Politeknik Negeri Semarang program studi D3 Teknik 

Telekomunikasi.Selain menjalani kuliah saya juga aktif mengikuti Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) yakni, UKM Pengembangan Pengetahuan 

dan Rohis (Jazirah). Saya lahir di Boyolali, 13 Januari 1993. Saya 

pekerja keras dan pantang menyerah.

 


