
OneDrive
Panduan Mulai Cepat
Lakukan lebih banyak hal di mana pun Anda berada dengan akses, berbagi, dan penyimpanan file yang aman. Masuk ke 
langganan Office 365 Anda, lalu pilih OneDrive dari peluncur Aplikasi.

Riwayat versi
Menampilkan riwayat versi file 
dan memulihkan file ke versi 
sebelumnya.

Unduh
Mengunduh salinan file untuk 
dikerjakan secara offline 
yang memerlukan ruang 
penyimpanan lokal perangkat.

Buka
Membuka dan mengedit file 
secara online atau di aplikasi 
desktop.

Bagikan
Berbagi file langsung dari 
OneDrive. File bersifat pribadi 
hingga dibagikan.

Salin tautan
Mendapatkan tautan ke file 
yang dipilih untuk disisipkan ke 
IM, email, atau situs.

Pindahkan ke/Salin ke
Memindahkan atau menyalin 
file ke tujuan lainnya. Seret dan 
lepaskan juga didukung. 

Panel Informasi
Melihat informasi file, aktivitas 
terakhir, serta mengelola izin 
akses ke file tersebut.

Status berbagi
Melihat file mana yang 
dibagikan dan dengan siapa 
file tersebut dibagikan.

Dibagikan dengan saya
Menampilkan dan 
mengurutkan file dengan 
tanggal dibagikan, aktivitas, 
atau dengan siapa file 
dibagikan.

Aktivitas Terakhir
Melihat aktivitas berbagi, 
menampilkan, dan mengedit 
file.

Keranjang sampah
Memulihkan file yang terhapus 
secara tidak sengaja hingga 
90 hari.

Temukan*
Menampilkan konten yang 
sedang tren di organisasi dan 
konten yang relevan dengan 
pekerjaan Anda. Didukung oleh 
MS Graph.

Situs Tim
Menavigasi ke Situs Tim 
SharePoint yang Anda ikuti.

* Tampilan Temukan tidak mengubah izin apa pun. Dokumen pribadi tidak dapat dilihat oleh orang lain dan Anda hanya dapat menampilkan dokumen yang aksesnya telah diberikan kepada Anda.
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Aplikasi Seluler OneDrive
Aplikasi OneDrive mendukung akun OneDrive pribadi dan organisasi di seluruh iOS, Android, dan Windows, serta 
dapat diunduh dari bursa aplikasi.

Menyimpan 
foto atau video 
langsung ke 
OneDrive.

Mengakses situs 
SharePoint Anda.

Mengambil 
gambar papan 
tulis atau dokumen 
satu atau beberapa 
halaman.

Berbagi file 
dengan orang lain

Menampilkan 
file yang 
dibagikan 
dengan Anda.

Mengakses file 
dan folder Anda 
di OneDrive.

Menampilkan 
akun, file paling 
aktif, dan file 
offline

Memindahkan 
file atau folder ke 
lokasi lainnya.

Mengedit file di 
web atau dalam 
tampilan klien.

Menampilkan dan 
mengelola beberapa 
akun, baik yang dikelola 
pribadi /perusahaan.

Mengundang 
Orang untuk 
berbagi file.

Menampilkan 
detail seperti 
dengan siapa file 
dibagikan.

Memulihkan file 
yang terhapus 
secara tidak 
sengajaMenyalin Tautan 

untuk disisipkan 
ke IM, email, atau 
situs.

Mengirimkan 
tautan melalui 
email 
untuk berbagi file 
di Outlook

Menjadikan 
file dan folder 
tersedia secara 
offline*.

Melihat tren, 
jumlah tampilan, 
dan bagan 
aktivitas

Layar di atas mewakili OneDrive untuk akun bisnis di iOS. Pengguna Android akan memiliki pengalaman yang sama, kecuali fungsionalitas aktivitas file.
*File dan folder perlu dialihkan dari offline ke online sebelum disinkronkan ke awan.
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Membuat file dan folder
Anda dapat membuat file dan folder baru serta mengunggah file dan folder 
yang sudah ada dari perangkat. Di OneDrive, pilih Unggah > File. Atau, pilih 
lokasi di OneDrive lalu seret dan lepaskan file atau folder dari perangkat Anda.

Memilih file dan folder untuk 
disinkronkan
Ketika memilih Sinkronkan di OneDrive, Anda dapat memilih folder dan file 
untuk disinkronkan ke perangkat. Di OneDrive, pilih Sinkronkan, pilih file dan 
folder untuk disinkronkan, lalu pilih Mulai sinkronisasi. Selain itu, Anda juga 
dapat menyinkronkan file dan folder yang disimpan di Situs SharePoint.

Menyinkronkan file dan folder
Menyinkronkan file dan folder di OneDrive ke komputer Anda. Setelah 
file disinkronkan, Anda dapat mengerjakan file di sistem file lokal dan 
mengaksesnya ketika offline. Kapan pun Anda online, semua perubahan yang 
dibuat oleh Anda maupun orang lain akan disinkronkan secara otomatis. Di 
OneDrive, pilih Sinkronkan. 

Menampilkan aktivitas sinkronisasi 
Anda dapat menampilkan aktivitas sinkronisasi dari Pusat Aktivitas OneDrive. 
Klik kanan ikon OneDrive di bilah tugas Windows. Jika mengklik kanan ikon 
dan memilih “Tampilkan Online”, Anda dapat langsung masuk ke tampilan web 
OneDrive. Pengguna di Mac akan memiliki pengalaman yang sama.

Mengelola akun, folder yang 
disinkronkan, dan pengaturan batasan 
jaringan.

Memeriksa status file yang 
disinkronkan di File Explorer.
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Berbagi File
File dan folder yang disimpan di OneDrive bersifat pribadi hingga Anda 
memutuskan untuk membaginya. Anda dapat berhenti berbagi kapan pun. 
Anda dapat memberi izin Mengedit atau Menampilkan kepada penerima serta 
mengatur batasan waktu untuk menentukan kapan file tidak dapat lagi diakses. 
Di OneDrive, pilih file lalu pilih Bagikan.

Menyalin Tautan
Anda juga dapat berbagi file dengan menyalin tautan dan menempelkannya di 
email, IM, halaman web, atau halaman OneNote. Di OneDrive, pilih file, lalu pilih 
Salin tautan. Salin tautan, lalu tempelkan di tujuan.

Files On-Demand
Dengan Files On-Demand, Anda dapat mengakses semua file di awan tanpa 
menggunakan ruang penyimpanan lokal perangkat. Anda tidak perlu mengubah 
cara bekerja karena semua file, bahkan file online, dapat dilihat di File Explorer 
dan berfungsi sama seperti file lain di perangkat.

Langkah berikutnya dengan OneDrive 
Lihat yang baru dengan OneDrive

Jelajahi fitur OneDrive yang baru dan disempurnakan, serta aplikasi lainnya 
di Office 2016. Kunjungi https://support.office.com/onedrive untuk informasi 
selengkapnya.

OneDrive Files on Demand

Akses semua file Anda di awan tanpa harus mengunduhnya. Pelajari 
selengkapnya tentang https://aka.ms/onedrivefilesondemand.

Dapatkan pelatihan, tutorial, dan video gratis untuk Office 2016

Siapkan diri Anda untuk mendalami seluruh kemampuan yang ditawarkan 
OneDrive. Kunjungi http://aka.ms/onedrivetutorials untuk menjelajahi pelatihan 
gratis kami.

File/folder online tidak 
lagi memakan ruang di 
perangkat Anda.

Membuat file/folder 
dapat diakses tanpa 
koneksi internet.

Berdasarkan pengaturan admin, 3 tingkat 
berbagi yang tersedia yaitu:

Semua orang - orang di dalam/di luar 
organisasi Anda dapat mengakses. Tautan 
diterima secara langsung atau diteruskan.

Orang-orang di organisasi Anda - semua 
orang di organisasi Anda dapat mengakses.

Orang-orang tertentu - menentukan 
orang-orang yang diperbolehkan 
mengakses dengan alamat email mereka.

Dengan mengklik 
dua kali ikon awan, 
file/folder dapat 
tersedia secara lokal di 
perangkat Anda. Mengembalikan file/

folder ke status online.


