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Dalam dunia digital data dapat disimpan atau didistribusikan dengan mudah dan praktis 

melalui file. File itu sendiri dapat disimpan dalam media penyimpan/hardware yang dapat 

berupa harddisk sampai media yang lebih kecil dan portabel seperti flashdisk.  Dengan 

berkembangnya teknologi media penyimpan digital kini banyak tersedia beragam pilihan 

baik dari bentuk, kapasitas maupun kecepatan akses.  

Namun, tuntutan perkembangan teknologi juga semakin banyak. Saat ini media penyimpan 

digital dalam bentuk fisik (misalnya CD, flashdisk, dll) mulai dipertanyakan 

kepraktisannya. Sebagai contoh kita memiliki data di flashdisk dan ketika file yang ada di 

dalamnya sedang kita butuhkan ternyata flashdisk lupa dibawa atau hilang. Kasus lain 

misalnya kita memiliki beberapa perangkat sekaligus, misalnya komputer, latop, tablet, 

ponsel, dll. Seringkali kita membutuhkan akses ke file yang sama, melalui media yang 

berbada-beda. Misalnya kita harus membuka dokumen yang disimpan di CD tapi kita ada 

berada pada situasi dimana kita tak dapat membuka laptop namun masih dapat membukan 

tablet atau ponsel. Ini beberapa contoh bahwa media penyimpan digital yang masih 

menggunakan media fisik masih memiliki beberapa kelemahan. 

Konsep penyimpanan awan, atau disebut cloud storage, menjadi salah satu alternatif 

penyimpanan digital yang diharapkan akan memberi manfaat yang lebih baik, meski di sisi 

lain juga memiliki kelemahannya sendiri. Konsep “awan” dalam teknologi ini bukan berarti 

literal melainkan sebagai gambaran bahwa penyimpan digital pada cloud storage tidak 

bersifat fisik yang dapat kita sentuh atau kita pegang tapi media yang dimaksud adalah 

Internet. Istilah dan simbolisasi awan sendiri memang sering dikaitkan dengan Internet. 

Pada teknologi ini file atau data digital tidak disimpan secara fisik ke media yang ada 

disekitar kita tapi file tersebut diunggah di Internet dan disimpan di server di suatu tempat. 

Lokasi fisik server tidaklah terlalu penting untuk diketahui karena yang lebih penting 

adalah  kita dapat mengakses  file tersebut dengan mudah, kapanpun, dimanapun dan 

dengan perangkat apapun. 

Sebagai contoh kita memiliki file draft dokumen yang kita tulis dengan MS Word. Tulisan 

tidak selesai dalam waktu singkat karena harus dilengkapi, dibaca ulang, disunting dan ini 

tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Penulisan juga dilakukan di lokasi berbeda-

beda misalnya diketik melalui komputer kantor, dilanjutkan melalui laptop di rumah, 

dibaca ulang melalui tablet dan sebagainya. Dengan cara semi-manual file dokumen artikel 

tersebut dapat saja disalin dari komputer kantor ke flashdisk, kemudian saat di rumah 



flashdisk dicolokkan ke laptop atau ditransfer ke tablet. Namun cara ini kurang praktis. Jika 

kita menyunting atau menambah tulisan di laptop maka otomatis file  di komputer kantor 

tidak lagi terbarui dan harus menyalin lagi file dari laptop ke flashdisk dan ditimpa ke file 

yang ada di kantor. Kasus lainnya bagaimana jika saat kita mau menyunting file di rumah, 

ternyata flashdisk ketinggalan atau hilang. Mau tidak mau kita harus kembali ke kantor 

untuk mengambil lagi bukan? Bagaimana jika kejadiannya jam 11 malam dan dokumen 

harus siap esok paginya? 

Dengan kasus yang sama namun dengan cara berbeda, yakni dengan penggunaan 

penyimpan awan maka situasinya akan menjadi lain.  Kita misalnya memulai mengetik 

dokumen di komputer kantor, dan saat pulang, file tersebut kita simpan di penyimpan 

awan. Ketika di rumah, file yang sama kita akses melalui tablet untuk dibaca ulang. Ketika 

itu kita kemudian memiliki ide baru untuk ditambahkan. Dengan menggunakan laptop 

dokumen yang sama dapat kita akses dan disunting atau ditambahkan tulisan baru dan 

disimpan lagi di penyimpan awan. Saat di kantor dokumen yang sama kembali dapat 

diakses melalui komputer kantor. Proses ini dapat dilakukan bahkan tanpa melibatkan 

media fisik seperti flashdisk. Namun syarat utama dari proses ini adalah keberadaan 

koneksi Internet. 

 

Keunggulan Penyimpan Awan 

Penggunaan penyimpan awan memiliki banyak manfaat, terutama dalam pengelolaan file 

digital yang lebih baik. Diantara keunggulan penyimpan awan adalah sebagai berikut. 

• Kemudahan dan kenyamanan. Mudah diakses kapanpun, dimanapun dan dengan 

media apapun 

• Faktor keamanan. File dapat tersimpan dengan lebih aman dan tidak mudah hilang. 

Pada media penyimpan fisik, jika media tersebut rusak atau hilang maka kita akan 

kehilangan data di dalamnya. Dengan kata lain, penggunaan penyimpan awan akan 

mengurangi ketergantungan pada media penyimpan data fisik. 

• Kolaborasi. File yang disimpan di penyimpan awan dapat dengan mudah untuk 

diberikan atau didistribusikan ke banyak orang. Selain itu file yang diunggah di   

• Ramah lingkungan. Penggunaan penyimpan online akan mengurangi produksi 

sampah, baik dari sampah kertas maupun sampah dari perangkat media fisik yang 

sudah tidak digunakan. 

 

 

 



Kelemahan Penyimpan Awan 

Meskipun memiliki banyak kelebihan, penyimpan awan juga memiliki beberapa 

kekurangan dan kelemahan. Berikut ini beberapa kelemahan dari penyimpanan awan. 

• Akses. Faktor utama penyimpan awan adalah koneksi internet, sehingga jika tidak 

ada koneksi Internet maka dipastikan kita tak dapat mengakses file yang ada di 

server. Selain itu karena menggunakan akses internet maka kecepatan akses baca-

tulis terhadap file juga sangat bergantung dengan kecepatan Internet. 

• Lubang Keamanan. Karena sifatnya online maka dokumen yang kita simpan menjadi 

lebih rentan untuk dicuri atau diambil oleh orang yang tidak berhak. Siapapun dapat 

mencoba membuka file dengan melakukan hacking atau cara lainnya. 

• Ketersediaan Server. Pada penyimpan online dimana semua file tersimpan di server 

maka kondisi server sangat berpengaruh terhadap ketersediaan layanannya. Jika 

server sedang bermasalah maka akan dapat menimbulkan masalah pada file 

maupun proses pengaksesan. 

• Kapasitas Simpanan. Pada media penyimpan fisik biasanya kapasitas penyimpanan 

cukup besar. Saat ini sudah banyak harddisk yang memiliki kapasitas sampai 1TB. 

Pada penyimpan awan biasanya kapasitasnya relatif lebih kecil. 

• Fitur yang terbatas. Dibandingkan dengan file dalam penyimpan fisik yang dapat 

diolah atau dimanipulasi dengan mudah menggunakan berbagai software yang ada, 

pada penyimpan awan kita se-leluasa dalam melakukannya pada penyimpan awan. 

 

Beberapa Layanan Penyimpan Awan 

Di Internet terdapat beragam layanan penyimpan awan yang dapat kita gunakan. Banyak di 

antaranya tersedia secara gratis. Setiap layanan memiliki variasi kelebihan maupun 

kekurangan masing-masing. Berikut ini sebagian layanan penyimpan awan yang dapat kita 

manfaatkan. 

• Google Drive (drive.google.com). Layanan ini disediakan oleh Google dengan 

menyediakan kapasitas penyimpan sampai dengan 15GB. Google Drive juga 

terhubung dengan layanan penyuntingan online sehingga, untuk beberapa file yang 

didukung (misalnya dokumen, presentasi, spreadsheet) dapat langsung dibuat atau 

disunting secara online. 

• Dropbox (dropbox.com). Salah satu pelopor dalam penyimpanan awan adalah 

Dropbox dan saat ini menjadi salah satu yang paling populer. Dropbox menyediakan 

kapasitas 2GB gratis. Untuk kapasitas tambahan pengguna harus membayar.  

Dropbox cukup fleksibel untuk digunakan, misalnya kita dapat menginstal aplikasi 

di komputer dan menggunakannya seperti seolah-olah menggunakan folder biasa. 



Selain itu banyak aplikasi pihak ketiga yang memberi kemudahan dalam 

penggunaan Dropbox. 

• Box (box.net). Box menyediakan kapasitas hingga 5GB gratis dengan besar 

maksimum setiap file adalah 100MB. Versi berbayar dari Box menyediakan ruang 

sampai 1TB dan maksimum ukuran setiap filenya 2GB. 

• Onedrive (onedrive.live.com). Microsoft juga tak mau kalah dalam penyediaan 

layanan penyimpan awan dengan layanan Skydrive. Dengan dukungan dari Office 

365 kita juga dapat mengolah file secara online, baik membuat baru atau 

menyuntingnya. Kapasitas yang disediakan adalah 7GB untuk versi gratis dan 

sampai 100GB untuk yang berbayar.  

 

Penyimpanan awan merupakan salah satu teknologi yang memudahkan kita dalam 

mengelola file dan informasi digital. Banyak kelebihan dan manfaat dari penggunaan 

penyimpan awan seperti disebutkan di atas, namun, perlu diingat, dengan penggunaan 

penyimpan secara online ada lebih banyak resiko adanya pencurian data akibat 

kecerobohan pengguna, misalnya password yang tidak aman (mudah ditebak), akses ke 

penyimpan awan melalui koneksi publik yang tidak aman, dan sebagainya.  Oleh karena itu 

dengan penggunaan penyimpanan awan ini kita harus siap untuk memproteksi data yang 

disimpan, terutama data yang sifatnya sensitif. Selain itu dengan banyaknya pilihan 

layanan yang ada maka layanan yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan 

pengguna. 
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