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Lisensi Dokumen: 

 

Copyright © 2003-2012 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. 

 

MATERI 

Dropbox adalah layanan cloud untuk menyimpan berbagai file. Cara menggunakan dropbox 

tidaklah sulit, kita bisa memakai layanan dropbox dengan gratis. 

Setiap file yang terkoneksi akan otomatis terhubung dengan komputer, ponsel, atau device 

lainnya yang memakai aplikasi dropbox. 

 Dengan dropbox, kita bisa menyimpan file yang sudah kita buat dikomputer kantor tanpa harus 

membawanya melalui flashdisk ke komputer rumah atau sebaliknya. 

Setiap file yang kita simpan di dropbox, otomatis file tersebut tersebar ke komputer/gadget yang 

memakai akun dropbox yang sama atau sudah tersinkronisasi. Syarat pertama untuk memulainya 

anda harus memiliki akun dropbox terlebih dahulu. 

 

 

 

http://www.ngeblog.co/cara-menggunakan-dropbox-install-dropbox/
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Berikut adalah langkah-langkah untuk upload file pada akun dropbox: 

1. Pertama,masuk pada akun dropbox anda. Seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

2. Klik pada ikon yang dilingkari dengan warna “merah” untuk melakukan upload file. 

 

 
3. Selanjutnya klik “Choose File” untuk memilih file yang akan anda upload dari PC atau 

Laptop anda. 
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4. Setelah anda memilih file yang akan anda upload,klik “done “untuk melakukan upload 

file. 

 
 

5. Kemudian,setelah file selesai di upload buka akun e-mail anda untuk melakukan verify e-

mail. Hal ini bertujuan agar file yang anda upload bisa dibuka dan bisa di share ke teman 

anda seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

 

 
 

6. Setelah anda klik “verify e-mail” pada langkah nomor 5 maka akan muncul kotak dialog 

seperti gambar di bawah ini. Berikan tanda “check list” pada “verify your e-mail address” 

lalu klik “done”. 
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7. E-mail anda telah berhasil di verify dan anda dapat membuka file yang anda upload 

tadi.klik done untuk menuju proses selanjutnya. 

 

 
 

Berikut adalah langkah- langkah untuk melakukan share file atau share folder file: 

 

1. Klik ikon “Share Folder” pada bagian pojok kanan atas. Berilah nama folder di kolom 

yang dilingkari warna hitam sesuai dengan keinginan anda. Setelah itu klik “Next” 

 

       
 

2. Lalu masukkan file yang akan anda share seperti yang ditunjukkan pada gambar 

berikut ini. 
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3.  Masukkan alamat e-mail teman atau kerabat yang akan anda share pada kolom yang 

dilingkari dengan warna hitam.Setelah itu klik “Share Folder” 

              

4. Setelah itu maka file yang anda share telah berhasil terkirim ke alamat e-mail teman 

yang telah anda share seperti berikut ini. 

 

 
 

5. Jika anda ingin mendownload file tersebut,klik kotak masuk seperti yang dilingkari 

dengan warna hitam,lalu klik download.Maka akan muncul kotak dialog seperti 

dibawah ini. Klik “save file” lalu ok. 
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Berikut adalah langkah- langkah untuk mendapatkan LINK File yang telah di upload: 

1. Klik kanan pada file yang akan anda ambil alamat “LINKnya” lalu pilih “get link” maka 

akan muncul alamat link pada browser anda.  

 

 
 

SUCCESS AND LET’S TRY :) 
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