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Abstract 

Utilization of LAN (Local Area Network) is a necessary 
condition for improving service modern computerized 
system, and one of the advantages to utilizing a 
computer network is shared devices, files, resource 
sharing and so on. If you use the operating system 
Windows Server 2012 R2 as a server operating system 
and Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1 as a 
client, which is widely used feature is sharing files or 
folders can be shared, but of course to take advantage 
of these features are no rules. In this paper besides 
explaining pemanfaata folder sharing is also described 
utilization of DFS (Distributed File System). 

Abstrak 

Pemanfaatkan jarigan komputer merupakan syarat 
mutlak untuk meningkatkan pelayanan sistem 
komputerasi modern, dan salah satu keuntungan 
dengan memanfaatkan jaringan komputer adalah 
berbagi device, file, resource berbagi dan sebagainya. 
Jika Anda menggunakan sistem operasi Windows Server 
2012 R2 sebagai sistem operasi server dan Windows 7, 
Windows 8 dan Windows 8.1 sebagai client, fitur yang 
banyak digunakan adalah file sharing atau folder 
sharing bisa, namun tentu saja untuk memanfaatkan 
fitur tersebut ada aturannya. Dalam tulisan ini selain 
menjelaskan pemanfaata folder sharing juga dijelaskan 
pemanfatan DFS (Distributed File System).  

Pendahuluan 

Dalam suatu jaringan penggunaan shared folder atau 
folder sharing merupakan suatu hal yang lumrah dan 
banyak digunakan. Salah satu keuntungan 
menggunakan jaringan komputer adalah berbagi 
device, file, resource dan sebagainya. Namun kadang-
kadang dalam hal file atau folder sharing bisa juga 
berbahaya jika tidak digunakan dengan benar sesuai 
dengan aturan, misalnya Anda memberikan atau 
meminjamkan akun (account) dan kata sandi 
(password) ke orang lain, meminjamkan komputer 
kepada orang lain tanpa keluar atau SIGN OUT terlebih 
dahulu dari Windows, dan sebagainya. Selain folder 
sharing Windows Server 2012R2 juga memberikan fitur 
lain yang sangat canggih yaitu DFS (Distributed File 
System), Sean Wallbridge, MCSE, MCSE, MCSD, MCT, 
MCDBA, MCP+I, 2000. 

Folder Sharing 

Akun dan kata sandi yang harus digunakan untuk masuk 
ke server DATASAJA adalah akun yang biasa digunakan 

berinternet. Jadi diharapkan Anda mengingat akun dan 
kata sandi tersebut, apabila lupa password tersebut 
Anda bisa menghungi Admin di tempat Anda.  

Data atau file yang boleh disimpan dalam folder sharing 
ini bisa bermacam-macam, antara lain: 

 Data yang dibuat menggunakan aplikasi Microsoft 
Word (DOC, DOCX) 

 Data yang dibuat menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel (XLS, XLSX) 

 Data yang dibuat menggunakan aplikasi Microsoft 
PowerPoint (PPT, PPTX) 

 Data yang dibuat menggunakan aplikasi Microsoft 
Access (MDB) 

 Data-data lain yang berhubungan dengan pekerja-
an termasuk foto, gambar (image), data statistik, 
dan lain-lain.  

 Data video dan audio yang berkaitan dengan 
penelitian 

Sedangkan data yang tidak boleh disimpan dalam 
folder ini antara lain: 

 Data-data pribadi termasuk foto kegiatan pribadi 

 Data video dan film 

 File-file lagu, dan lain-lain. 

Untuk menggunakan folder sharing tersebut langkah-
langah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pastikan komputer Anda sudah terkoneksi ke 
jaringan computer (LAN) 

2. Jika Anda menggunakan Windows 7, klik Start dan 
pada kolom Search programs and files ketikkan 
\\DATASAJA\DATA, lalu Enter. Atau bagi Anda yang 
sudah menggunakan Windows 8 atau 8.1, klik 
kanan Start, lalu klik Run, lalu ketikkan 
\\DATASAJA\DATA lalu Enter, kotak dialog 
Windows Security segera tampil 

3. Ketikkan akun Anda di kolom User name, misalnya 
tutang 

4. Ketikkan kata sandi Anda di kolom Password, 
misalnyaAbcd1234 

5. Klik tombol OK, jendela folder yang ada di Server 
segera tampil. 

6. Klik folder SHARED (ini nama folder yang dishare), 
folder yang ada di bawah Shared segera tampil. 

7. Klik salah satu folder yang dikehendaki sesuai, 
misalnya LABORA 
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8. Klik lagi folder yang sesuai di bawah folder Labora 
tersebut. 

Pengertian DFS 

DFS (Distributed File System ) adalah satu set layanan 
yang disediakan Microsoft Windows Server 2012R2 
untuk mengatur pendistribusian file ke sebuah sistem 
secara terdistribusi. Dalam hal ini DFS memberikan 
transparansi lokasi dan redudansi untuk mengingatkan 
ke tersediaan data di beberapa lokasi yang berbeda 
yang secara logis di kelompokan menjadi satu folder 
bernama DFSRoot. 

 Fungsi DFS yaitu memberikan kemampuan kepada 

beberapa server untuk menjadikan sebuah folder di 

salah satu server dengan memberikan nama 

Namespace hirarki tunggal. DFS bisa berdiri sendiri 

dengan nama DFS Namespace pada satu server 

dengan ADDS atau domain atau bisa juga beberapa 

server yang dihubungkan ke dalam satu server domain 

(ADDS), Joong-Yeon Choa, Hyun-Wook Jina,  , Min 

Leeb,  Karsten Schwanb, 2014. 
. 

Setiap struktur pohon DFS memiliki satu atau lebih 
target akar, target root adalah host server yang 
menjalankan server DFS menghubungkan poin satu 
atau lebih untuk folder bersama pada jaringan. Anda 
dapat menambah, mengubah dan menghapus link DFS 
dari namespace DFS. bila anda menghapus target 
terakhir yang terkait dengan link DFS atau dalam 
dokumentasi sebelumnya DFS link yang di sebut titik 
persimpangan. 

Sebuah link DFS dapat menunjuk satu atau lebih folder 
bersama, folder disebut target ketika pengguna link DFS 
memilih satu set target berdasarkan informasi dari 
client. Client mengakses target pertama yang tersedia 
di set, hal ini membantu untuk mendistribusikan 
permintaan client di seluruh target mungkin dan dapat 
memberiakn aksesbilitas bagi pengguna terus bahkan 
ketika beberapa server yang lain gagal. 

Manfaat DFS 

Salah satu manfaat DFS adalah dalam hal menejemen 
file berserta sumber daya secara evesien dan menjaga 
avibilty serta keamanan bagi pengguna jaringan. 
Disamping itu, DFS juga dapat mengatur dan mengelola 
file server sehingga file tersebut dapat di akses dengan 
mudah, aman dan mengurangi bindwidh yang di 
perlukan. Hal ini mungkin sangat berbeda dengan 
sharing folder biasa dimana pengguna mengakses 
langsung file atau folder yang disharing di salah satu 
komputer atau server. 

Dalam suatu jaringan biasanya memerlukan folder yang 
di manfaatkan oleh semua orang dalam jaringan 
tersebut dengan keamanan yang terjamin di 
bandingkan dengan menggunakan fasilitas folder 
sharing. Untuk itu kita memerlukaan suatu startegi 
yang baik agar dokumen tidak dapat di lihat oleh orang 
lain yaitu dengan memanfaatkan folder sharing dan join 
ke domain controller atau ADDS. 

Namespace dan Replication  

Kalau kita berbicara media penyimpanan data, seperti 
sharing data, saharing file dan sebagainya memang 
tidak sulit, dan semua sistempun, seperti pada 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 bahkan Windows 
10 dan sebagainya. Namun tentu dalam sebuah server 
penyimpanan file, sharing folder, dan sebagainya tidak 
demikian ada aturan, ada ketentuan yang tidak bisa 
dilewati. 

Windows Server sejak kehadirannya dan cikal bakalnya 
ada di Windows NT Server dan Windows Server 2000 
sudah menyediakan fasilitas canggih yang bernama DFS 
(Disrubuted File System). Dalam DFS ini ada beberapa 
dua teknologi yang paling dikenal dan banyak 
digunakan, yaitu DFS Namespace dan DFS Replicaton. 

Namespace 

DFS Namespace merupakan suatu server untuk 
mengelola file system yang telah menjadi "network 
resaurces". Dalam suatu jaringan, sumber daya file bisa 
terdapat pada beberapa server yang terpisah dan  
dalam hal ini user harus mengingat alamat server mana 
user tersebut memeliki file yang akan digunakan. Untk 
membuat dan menggunakan DFS Namespace ada 
beberapa persyaratan, seorang administrator jaringan 
sebelum mengimplementiasikan DFS namespaces salah 
satu server harus mengkonfigurasi: 

 Harus menggunakan Sistem Operasi Windows 

Server 

 Server tersebut harus di buat DC (Doamain 

controler) atau ADDS (Active Directiry Domain 

System) 

 Media penyimpanan nemespaces harus dalam 

format NTFS 

 Semua Workstation atau client harus 

menggunakan sistem operasi Windows 7 

Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 

Ultimate, Windows 8 Professional,  Windows 8 

Eterprise, Windows 8.1 Professional atau Windows 

8.1 Enterprise. 

DFS Replication 

DFS Replication merupakan multimaster yang 
mendukung penjadwalan replection menggunakan 
protocol kompresi baru yang di namakan RDC (Remote 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167819114000933
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167819114000933
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167819114000933
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167819114000933
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167819114000933
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167819114000933
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167819114000933#af010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167819114000933
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Ceferintial Compresision), di mana bisa digunakan 
untuk mengupdate file dalam jaringan yang memiliki 
bandwich terbatas. RDC mendeteksi penambahan, 
pengurangan, pengeditan ulang dari suatu file. Adapun 
salah satu persyaratan untuk mengaplikasi DFS 
replication adalah sebagai berikut: 

 ADDS schema harus di update supaya DFS 

replication bisa di terapkan.  

 Server yang di joinkan harus menggunakan sistem 

operasi berbasis Windows Server  

 Jika menggunakan anti virus, maka Anti Virus yag 

digunakan harus kompatibeld engan DFS 

Replication 

Struktur DFS 

Sebenarnya untuk mengimplementasikan DFS 
(Distributed File System) tidak sulit, namun sebelumnya 
Anda harus mengetahui struktur dari DFS tersebut. 
Sebagai gambaran berikut ini akan dijelaskan struktur 
DFS yang ada pada Windows Server 2012R2 

 DFS Root  merupakan share folder yang disebut 

dengan namspace yang akan ada dalam jaringan, 

dalam share folder, user dapat menambah dan 

mengurangi file maupun folder.  

 DFS link merupakan share folder yang berada pada 

server lain yang berada dalam root DFS ketika user 

dapat mengakses link ini, maka akan di redirect ke 

share folder di server tersebut. 

 DFS target atau replica, merupakan suatu link 

apabila menginginkan dua atau lebih folder beserta 

kontenya menjadi identik dengan ketentuan link 

tersebut berada dalam replication group. 

Implementasi DFS 

Apa yang harus dilakukan untuk membuat atau 
mendefinisikan DFS (Distributed File System)? Pertama 
tentu Anda harus masuk ke server menggunakan akun 
Administrator. Perlu duketahui bahwa DFS yang ada di 
Windows Server 2012R2 ada di bawah Server Roles 
Setelah Anda masuk ke Server Roles, kemudian Anda 
masuk pilihan File and Storage Services, lalu pilih File 
and iSCSI Services. Dalam keadaan default Anda akan 
melihat dua pilihan dibawah File and Storage Servuces 
yaitu File and iSCSI Services dan Storage Services.  

Menambah Roles DFS 

Bagaimana membuat atau mendefinisikan DFS di 
Windows Server 2012R2? Memang sedikit berbeda 
untuk mendefinisikan DFS di Windows Server 2012R2 
dibandingkan dengan DFS di versi sebelumnya. Namun 
pada dasarnya sama saja, yaitu untuk memudahkan 
membuat file dan folder sharing secara baik dan 

professional. Langkah yang harus dilaukan untuk 
membuat DFS Namespace di Windows Server 2012R2. 

Pastikan Anda masuk sebagai Administrator, kemudian 
Anda harus berada di Server Manager Windows Server 
2012R2. 

1. Klik Add roles and features, setelah itu kotak dialog 

Add roles and features segera tampil, lanjutkan 

dengan menekan tombol Next 

2. Klik di depan Role-based and feature-based 

instalation 

3. Klik tombol Next lagi untuk melanjutkan pekerjaan 

menambah Roles DFS di Windows Server 2012R2 

ini. 

 

Gambar 1. Winzard untuk menambah Roles DFS di Windows 

Server 2012R2 

 

Gambar 2. Menandai Role-based or feature-base instalation 

4. Setelah menekan tombol Next, Anda akan dibawa 
ke halaman Wizard berikutnya seperti gambar 3. 
Dari tampilan seperti gambar 3 Anda lanjutkan saja 
dengan menekan tombol Next lagi. 
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Gambar 3. Menandai Role-based or feature-base instalation 

5. Klik Select a server from the server pool, lalu klik 
tombol Next lagi. Setelah itu kotak dialog Wizard 
untuk menambah Roles dan Feature segera tampil. 

 

Gambar 4. Menambah Roles and Features yang akan 

digunakan 

6. Klik dua kali File and Storage Services, lalu klik File 
and iSCSI Storage 

7. Klik di depan pilihan DFS Namespace, setelah itu 
segera tampil kotak dialog untuk menambah 
feature yang dibutuhkan, klik saja Add Features 

8. Klik DFS Replication, sehingga secara lengkap 
penambahan Roles DFS Namespace dan DFS 
Replication akan terlihat. 

9. Klik tombol Next untuk melanjutkan 

10. Klik lagi Next untuk melanjutkan. Setelah itu Anda 
siap menginstalasi Roles DFS Namespace dan DFS 
Replication 

11. Klik tombol Install. Setelah selesai proses instalasi 
klik tombol Close untuk menutup kotak dialog 
tersebut. 

Sampai tahap ini proses penambahan DFS Namespace 
dan DFS Replication telah selesai dilaskanakan. Namun 
tentu saja Anda masih belum bisa memanfaatkan DFS 
yang dibuat tersebut, karena harus didefinisikan 
terlebih dahulu.  

Mengatur dan Memanfaatkan DFS 

Setelah DFS Roles ditambahkan sebagai Roles Server, 
selanjutnya Anda harus mendefinisikan DFS tersebut 
supaya bisa digunakan dan disharing kepada semua 
user yang ada dalamsuatu jaringan. Bagaimana 
caranya? Anda cukup mendefinisikannya melalui DFS 
Management, lalu setelah kotak dialog DFS tampil Anda 
tinggal mengaturnya sesuai keinginan. 

Mendefinsikan DFS Namespace 

Untuk membuat DFS Namespace di komputer Server 
tidak sulit, asal persyaratan untuk membuat DFS yang 
dijelaskan di atas sudah terpenuhi. Sebagai gambaran 
berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah yang harus 
dilakukan untuk membuat DFS Namespace di Windows 
Server 2012R2. 

1. Pastikan Anda masuk ke server menggunakan akun 
Administrator 

2. Pastikan Anda berada di Server Manager, 
kemudian klik Tools dan klik DFS Management, 
Windows Server 2012R2 segera menampilkan DFS 
Management seperti gambar 5 

 

Gambar 5. Kotak dialog DFS Management 

3. Klik kanan pada Namespace, menu PopUp segera 
tampil seperti gambar 6 di bawah ini. Selanjutnya 
Anda klik New Namespace. 

 

Gambar 6. Menu Popup DFS Management 

4. Kotak doalog New Namespace Wizard segera 
tampil seperti terlihat pada gambar 19010 beriut 
ini. Pada tampilan ini Anda ketikkan nama server 
yang akan digunakan. 
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5. Klik tombol Browse untuk mencari nama komputer 
atau server yang akan digunakan untuk 
menyimpan data 

 

Gambar 7. Kotak dialog select computer 

6. Klik tombol Advanced, kotak doalog Select 
Computer berikutnya segera tampil. 

7. Klik tonbol Find Now untuk mencari nama 
komputer atau server yang akan digunakan atau 
mendefinisikan media penyimpanan DFS 
Namespace tersebut.  Sebaiknya untuk 
menggunakan DFS Namespace dan jangan 
menggunakan komputer non server, karena 
stabilitas dan kemampuannya tidak dirancang 
sebagai komputer server, termasuk sistem operasi 
yang digunakannya juga bukan sistem operasi 
server. Untuk itu pada saat Anda menggunakan 
pilihan Find Now, carilah komputer server yang 
menggunakan sistem operasi Windows Server 
2008, 2008R2, 2008 atau Windows Server 2012R2. 

 

Gambar 8. Memilih nama server yang akan digunakan 

8. Klik nama server yang sudah ditemukan, misalnya 
SERVER-01, selanjutnya Anda klik tombol OK untuk 
melanjutkan. 

9. Klik lagi tombol OK dan Anda kembali ke kotak 
dialog DFS Namespace sebelumnya 

10. Klik tombol Next untuk melanjutkan, setelah itu 
kotak dialog Namespace and settings segera tampil 
seperti gambar 10-14. 

11. Ketikkan nama untuk DFS Namespace Anda di 
kolom Name, misalnya Public 

12. Klik lagi tombol Next untuk melanjutkan 

 

Gambar 9. Kotak dialog Namespace type 

13. Klik lagi tombol Next untuk melanjutkan 

14. Klik tombol Create untuk mulai membuat DFS 
Namespace di Windows Server 2012R2. 
Namespace ini yang nantinya akan digunakan 
sebagai folder sharing dalam jaringan LAN berbasis 
Windows Server 20012R2 

 

Gambar 10. Kotak dialog yang menyatakan bahwa proses 

pembuatan DFS Namespace telah sukses 

15. Klik tombl Close untuk menutuo kotak doalog 
tersebut dan kembali halaman awal pendefinisian. 
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Gambar 11. Kotak dialog DFS Namespace dan terlihat 

Namespace  yang sudah terbentuk 

Pada tampilan gambar 12 di bawah ini terlihat DFS 
Replication dan nama DSV (Domain System Volume) 
juga terlihat dan sudah bisa digunakan. Anda juga bisa 
mendefinisikanDFS Repication lain dengan menuliskan 
nama ADDS atau Domain Controller yang ada.  

 

Gambar 12. Tampilan DFS Management dan terlihat DFS 

Namespace dan DFS Repication yang siap digunakan untuk 

menyimpan data. 

Mengatur Akun untuk DFS Namespace 

Bagaimana menggunakan atau memanfaatkan DFS 
Namespace bagi user? Dengan DFS Namespace ini 
semua user yang ada bisa mempunyai profil sendiri, 
tentu saja dengan persyaratan tertentu. Kalau mereka 
mau join ke domian, sistem operasi client atau 
workstation harus menggunakan Windows 7 
Professional, Enterprise atau Windows 8 dan 8.1 
Professional dan Enterprises. Kenamapa demikian? 
Karena jika Anda menggunakan Windows Home 
Presmium atau Home Basic, maka Anda tidak akan bisa 
join ke domian dan otomatis tidak bisa memiliki profile 
sendiri. Namun tentu saja kalau sekedar Folder Sharing 
bisa saja, hanya masuknya melalui tombol RUN dan 
dengan menuliskan nama komputer servernya, 
misalnya \\tutang\Public. 

Apa yang harus dilakukan? Pertama di komputer Client 
Anda harus mengubah nama Workgroup menjadi 
DOMAIN, sebagai contoh komputer ini namanya 
WINDOWS-10, dan domainnya adalah TUTANG. Agar 
user bisa masuk dan membuat profile sendiri, maka di 
DFSRoot harus dibuat Shared kepada masing-masing 

user yang ada. Misalnya user ernawati@tutang.com 
ingin memanfaatkan \\tutang\Public , maka di folder 
DFSRot\Public  harus dishare terlebuh dahulu dan user 
ernawati.com diberi otoritas supaya bisa mengakses 
file dan folder di DFS Root tersebut. Caranya sebagai 
berikut: 

1. Klik File Explorer di Windows Server 2012R2 
sehingga tampil This Computer atau MyComputer 
kalau Anda masih menggunakan Windows 2008 
atau 2008R2 

2. Klik Drive C dan klik DFSRoot, kemudian klik kanan 
di Folder Public sehingga akan terlihat seperti 
gambar 13 berikut 

 

Gambar 13. Membuat Share pada folder 

3. Klik Share with dan klik Specific people, klik tombol 
dropdown dan klik Find People setelah itu Windows 
Server 2012R2 akan menampilkan kotak dialog 
Select Users and Groups 

 

Gambar 14. Kotak dialog File Sharing 

4. Klik Advanced. Setelah itu kotak dialog Select 
Users and Group segera tampil. 

5. Klik tombol Find Now untuk mencari user yang 
akan didefinisikan, dalam contoh ini adalah user 
ernawati@tutang.com dan klik Ernawati.halim 

file://tutang/Public
mailto:ernawati@tutang.com
mailto:ernawati@tutang.com
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Gambar 15. Menentukan nama user yang sudah dipilih 

6. Klik tombol OK 

7. Klik tombol Dropdown tepat pada user 
Ernawati.halim sehingga akan tampil. 

8. Klik Read/Write. Tujuannya agar user Ernawati 
tersebut bisa menulis, membaca, dan menghapus 
data dan folder yang ada di \tutang\public yang 
didefinisikan tersebut. 

9. Klik tombol Share, setelah Anda menekan tombol 
Share, maka Windows Server 2012R2 akan 
menampilkan kotak dialog seperti gambar 16. 

 

Gambar 16. Proses menjadikan folder share telah selesai 

10. Klik tombol Done untuk menutup kotak dialog 
tersebut dan kembali ke halaman sebelumnya. 

Dengan mengikuti beberapa langkah di atas Anda 
sudah bisa mengatur DFSRoot untuk user bernama 
Ernawati.halim. Anda bisa mengatur semua user-user 
tersebut, bisa juga dengan cara menggabungkannya 
dengan cara memanfaatkan Group Policy Object yang 
sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. 

Settings Windows Client 

Sebelum Anda menggunakan dan masuk atau join ke 
domain, maka Anda harus setting di komputer Client 
Anda, milai dari nama komputer, dan nama domain. 
Karena dalam keadaan default masuk ke Workgroup. 
Bagaimana caranya, berikut ini akan dijelaskanlangkah 

yang harus Anda lakukan untuk masuk setting client 
agar tergabung dalam domain: 

1. Klik Control Panel Windows Anda 

2. Klik System, setelah itu kotak dialog System segera 
tampil 

3. Klik Change Settings, kotal dialog System 
Properties segera tampil 

4. Klik tombol Change, kemudian pada komputert 
name Anda ketikkan nama komputer Anda, 
misalnya WINDOWS-10 

5. Pada kolom DOMAIN Anda ketikkan, misalnya 
TUTANG.  

6. Klik OK dan klik lagi OK. Setelah itu Anda diminta 
untuk mengisi user name dan password, ketikkan 
user Anda dan Password Anda. Setelah itu ikuti 
semua petunjuk yang ditampilkan Windows. 

Menggunakan DFS Namespace 

Bagaimana menggunakan folder yang sudah dibuat dari 
user? Banyak cara yang bisa dilakukan, pertama Anda 
bisa join ke domain dengan menggunakan user yang 
sudah dibuatt, misalya ernawati. Dengan cara ini 
otomatis Anda akan memiliki folder sendiri dan Anda 
bisa lagsung menggunakan dan menyimpan data di 
folder tersebut tanpa bisa diketahui oleh user lainnya. 
Selain itu Anda juga bisa menggunakan peritah 
\\domain\folder. Bisa juga dengan mengetikan 
\\nama_komputer\folder. Sebagai contoh untuk 
membuka data yang ada di server tutang.com. Sebagai 
contoh berikut ini adalah langkah yang umum 
digunakan untuk masuk ke folder sharing yang ada 
dalam jaringan LAN atau server DC (Domain Control)  

1. Klik tombol RUN di Windows Anda 

2. Dari RUN ketikkan \\tutang\public\data, lalu Enter. 
Perintah tersebut digunakan untuk masuk ke 
domain bernama tutang, masuk ke folder public 
dan folder data 

Berikut adalah tampilan folder yang masuk atau JOIN ke 

domain controller Windows Server 2012R2. 

1. Masuk dengan user Anda dari komputer Client 

2. Ketikkan User Anda, misalnya Keuangan 

3. Ketikkan Password Anda, misalnya Abcd1234. 
Setelah masuk Anda akan masuk ke profile Anda 
dan akan tampak sebuah folder. 

Kesimpulan 

Pemanfaatkan folder dan DFS dalam jaringan komputer 
LAN sangat penting, karena dengan memanfaatkan 
fitur ini data bisa sharing, semua user bisa memiliki 
akun di DC (Domain Controller), dan yang paling 

file://domain/folder
file://nama_komputer/folder
file://tutang/public/data
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penting semua user bisa memiliki profile sendiri 
sehingga data dari masing-msing user akan aman dan 
tidak akan bisa diketahui oleh orang lain yang tidak 
berhak. Jika suatu saat data di komputer client atau 
user kehilangan komputernya, maka data dapat 
dipulihkan dari data yang ada di server.  
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