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Salah satu aplikasi untuk mempermudah pembuatan daftar pustaka (dikenal dengan nama 

reference manager) yang tergolong gratis (baca: gratis dengan catatan) adalah Mendeley. Ada 

sederet   kelebihan   Mendeley  dibanding  dengan   program  sejenis.   Salah   satunya   adalah 

mendukung penyimpanan personal sampai 2 GB di cloud. 

 
Keuntungan lainnya library Mendeley yang sudah kita buat pada Mendeley Desktop dapat 

disinkronisasi dengan library di cloud. Ini tentunya menguntungkan sekali apabila komputer / 

laptop yang kita gunakan rusak, harddisk-nya mengalami masalah atau error yang lain. Atau 

bisa juga bila kita berganti komputer atau laptop yang lain, kita cukup melakukan sinkronisasi saja 

dengan data library yang telah ada di cloud, sehingga library yang telah kita bangun di Mendeley 

akan tetap sama di komputer / laptop mana pun. 

 
Syarat pertama untuk melakukan sinkronisasi library pada Mendeley Desktop dengan cloud adalah 

tersedianya koneksi Internet. Selain itu akun Mendeley yang digunakan sama antara akun 

untuk login pada Mendeley Desktop dengan login di situs Mendeley. 
 

 
 

Cara Sinkronisasi Library 
1.   Pastikan komputer yang sedang Anda gunakan terhubung dengan koneksi Internet. 
2.   Jalankan aplikasi Mendeley Desktop. 
3.   Akan tampil jendela Welcome to Mendeley Desktop. Lakukan login pada pada jendela 

tersebut dengan memasukkan akun email dan password yang telah Anda daftarkan.
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4.   Setelah jendela Mendeley Desktop tampil, klik menu File > Synchronize Library. 

 

 
 

5.   Atau bisa juga dilakukan dengan menekan tombol F5. 

6.   Atau bisa juga dilakukan dengan menekan tombol Synchronize pada deretan toolbar 
Mendeley. 

 

 
 

7.   Pada bagian bawah jendela Mendeley Desktop akan ditampilkan progress sinkronisasi. 
8.   Tunggu beberapa saat sampai proses sinkronisasi selesai. 

 

 
 

Mengetahui Proses Sinkronisasi Telah Berhasil 
1.   Sekarang   jalankan   browser   pada   komputer   Anda    dan   arahkan   ke   alamat 

http://www.mendeley.com. 
2.   Lakukan login ke situs Mendeley.
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3.   Setelah login berhasil, klik tab My Library. 

 

 
 

Sekarang perhatikan, bila folder-folder dan dokumen-dokumen yang ada pada My Library 
sama dengan library yang ada di Mendeley Desktop, berarti proses sinkronisasi telah 
berhasil. 

 
Demikian   penjelasan   langkah-langkah   cara   sinkronisasi   library   di   Mendeley   dan   cara 

mengetahui berhasil atau tidaknya proses sinkronisasi tersebut. Semoga bermanfaat dan semoga 

Allah Yang Bersemayam Di Atas Arsy memudahkan urusan kita, amin. 
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