
 

 
Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Monday, 9 June 2014]  

Source: Windows  

Bekerja dengan file dan folder dalam Windows (bag-2) 

 

Bekerja dengan libraries 

 

Sebuah library mengumpulkan file dari lokasi yang berbeda 

dan menampilkannya sebagai koleksi tunggal, tanpa 

memindahkannya dari tempat mereka disimpan. 

 

Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan 

libraries: 

 

• Membuat library baru. Ada 4 library default (Documents, Music, Pictures, dan 

Videos), tetapi Anda dapat membuat library baru jika diperlukan untuk koleksi 

lainnya.  

1. Klik tombol Start, klik user name (yang mana akan membuka personal folder 

Anda), klik Libraries. 

2. Pada Libraries, toolbar bagian kiri atas, New library. 

3. Ketikkan nama untuk library baru, kemudian tekan Enter. 

 

• Mengatur item berdasarkan folder, tanggal, dan properti lainnya. Item di 

dalam library dapat diatur dengan cara yang berbeda menggunakan menu Arrange 

by, terletak di library pane (di sebelah kanan atas). Contoh, Anda dapt mengatur  

Music library berdasarkan artist agar dapat dengan cepat menemukan lagu dari artist 

tertentu. 

 

• Menyertakan atau menghapus folder. Caranya sebagai berikut: 

 Menyertakan folder dari komputer Anda  

1. Klik Start button, klik user name. 

2. Klik kanan folder yang ingin Anda sertakan, pilih Include in library, 

kemudian klik library. 

 Menyertakan folder dari eksternal hard drive  

Pastikan eksternal hard drive dihubungkan dengan komputer Anda. 

1. Pada taskbar, klik tombol Windows Explorer. 

2. Pada navigation pane, klik Computer, kemudian arahkan ke folder yang 

ingin Anda sertakan. 

3. Klik kanan folder, pilih Include in library, kemudian klik library. 

Note: 

Folder dari perangkat media removable (seperti CD atau DVD) dan beberapa 

USB flash tidak dapat disertakan di dalam library. 

 Menyertakan folder jaringan  

Folder jaringan harus dimasukkan ke index atau dibuat tersedia offline 

sebelum dapat dimasukkan ke library.  

1. Pada taskbar, klik tombol Windows Explorer. 

2. Pada navigation pane, klik Network, kemudian arahkan ke folder yang 

ingin Anda sertakan.  

3. Klik kanan folder, pilih Include in library, kemudian klik library. 
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Note: 

Jika Anda tidak meilhat pilihan library, itu berarti folder jaringan tidak 

terindeks atau tidak tersedia offline. 

 Menghapus folder 

Ketika Anda tidak memerlukan lagi untuk memantau suatu folder di dalam 

library, Anda dapat dengan mduah menghapusnya. Saat folder tersebut 

dihapus dari library, folder dan isinya tidak akan dihapus dari lokasi aslinya. 

1. Pada taskbar, klik tombol Windows Explorer. 

2. Pada navigation pane, klik library temapt dimana folder yang ingin Anda 

hapus. 

3. Pada library pane (di sebelah kanan atas), disamping Includes, klik 

Locations. 

4. Pada kotak dialog yang muncul, klik folder yang ingin Anda hapus, klik 

Remove, klik OK. 

 

• Mengubah lokasi penyimpanan default. Lokasi penyimpanan default menentukan 

dimana item disimpan saat item tersebut di-copy, dipindah atau disimpan ke dalam 

library. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


