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Kata Pengantar 

Segala ucap puji dan syukur hanya bagi Tuhan 

yang telah memberkahi umatnya dengan cinta kasih dan 

rasa sayang. Tiada kekuatan satu pun di dunia ini yang 

mampu menandingi ke-mahaan-Nya. 

Pembatasan dalam menggunakan program/ 

perangkat lunak komputer sangat mengganggu. Sebuah 

inovasi baru muncul dengan hadirnya buku ini. Dengan 

sebuah flashdisk maka segala permasalahan mengenai 

pembatasan dalam penggunaan program komputer dapat 

segera di atasi. Semua akan dibahas secara terurai dan 

terangkai rapi dengan tutur kalimat yang cukup 

sederhana dan mudah untuk dipahami.   

Atas ketidaksempurnaan yang muncul dengan 

hadirnya buku ini, maka penulis mengharap kritik dan 

saran yang positif sebagai wahana pembangun 

komunikasi yang lebih sempurna. 

 

Penulis 
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DAFTAR ISI 

 

1. Disfungsi Flashdisk 

2. Membangun Operating System Eksternal 

3. Auto Login 

4. Mempercantik Tampilan Platform 

5. Cloning Data 

6. Uninstall/ Membuang Aplikasi 

7. Sistem Pengamanan Sekunder Platform 

PortableApps  
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Auto Login 

 

Identitas akun dan password/ kata sandi 

merupakan identitas pribadi yang sifatnya sangat rahasia. 

Akun dan kata sandi digunakan untuk masuk ke dalam 

sebuah portal resmi berupa website atau portal-portal 

yang lain. Tanpa identitas dan kata sandi sebagai kunci 

pembuka, maka siapa pun tidak dapat login ke area 

tersebut. Baik akun dan kata sandi, merupakan identitas/ 

jati diri pengguna yang diperoleh dari registrasi pertama 

kalinya pada sebuah portal dengan mengisi formulir data 

yang diminta. Semakin banyak kita mendaftar, semakin 

banyak pula akun yang dimiliki. Demikian juga dengan 

kata sandi yang juga semakin banyak dan harus selalu 

diingat. Resiko dari terlalu banyak akun dan kata sandi 

adalah lupa.   

Resiko lain yang mungkin dapat terjadi adalah akun 

dan kata sandi yang sangat rahasia tersebut dibajak dan 

digunakan oleh orang lain. Banyak sekali software yang 

memang digunakan untuk kegiatan yang demikian. 

Terlebih lagi untuk kegiatan yang kurang berkenan 

menurut kita. Pembajakan seperti itu tentunya sangat 

merugikan kita sebagai pemilik sah.   
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Untuk mengurangi segala macam resiko yang dapat 

terjadi, maka atur semua akun dan kata sandi ke dalam 

sistem management database yang aman. Pertanyaan 

sederhana yang mungkin terbesit adalah aplikasi apa yang 

harus dipakai. Jawaban singkatnya adalah aplikasi lastpass.  

Lastpass dapat digunakan sebagai database 

identitas berupa akun dan kata sandi sekaligus 

mempermudah kita dalam login/ sign in/ masuk ke dalam 

dunia cyber tanpa perlu mengetik password. Lastpass 

akan mengisi sendiri kolom- kolom tersebut hanya 

dengan satu kali tekan. 

Lastpass kali ini akan ditanam dalam flashdisk dan 

diintegrasikan dengan browser mozila firefox versi 

portable. Cukup praktis apabila kita on line pada tempat 

dan lain komputer. Hal ini juga mengurangi resiko 

pencurian akun dan kata sandi oleh orang- orang yang 

tidak bertanggungjawab. 

a. Mozila Firefox versi Portabel  

Mozila firefox memang memiliki kelebihan sebagai 

browser untuk menjelajah ke dunia maya. Di dalam 

browser tersebut tersedia aplikasi add-on dan plugin yang 

selalu up to date. Selain sebagai browser yang free dan 

berlisensi maka dengan perkembangan dan kemajuan 
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pemakai, mozila firefox semakin menyajikan tawaran 

menu- menu yang terintegrasi di dalamnya. Siapa pun 

dapat memakai mozila firefox tanpa harus mengeluarkan 

uang. Untuk mendapatkan browser tersebut maka unduh 

terlebih dahulu file aplikasi mozila firefox versi portable.  

1. Ketik alamat http://portableapps.com/ website 

pada browser.  

Untuk mengunduh browser mozila firefox versi 

portabel, maka gunakan browser yang terinstal 

di komputer. 

 

2. Klik “ Get Apps “. 

http://portableapps.com/
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3. Klik kategori “ Internet “. 

 

4. Klik “ Mozila Firefox, Portable Edition “. 

 

5. Klik tombol “ Download Now “. 
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6. Klik “ direct link “ apabila terjadi masalah 

dalam mengunduh. Namun apabila file tersebut 

sudah mulai muncul proses pengunduhan, 

maka tidak perlu lagi klik direct link. Langkah 

ini hanya sebagai langkah alternatif terakhir.  

 

Besar aplikasi mozila firefox versi portabel 23,4 MB 

dengan ekstensi file berbentuk *paf.*exe. 
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7.Tutup browser yang terinstal di PC yang baru 

saja digunakan untuk mengunduh aplikasi 

mozila firefox versi portabel. 

Langkah selanjutnya adalah memasukan beberapa 

akun dan kata sandi, seperti akun jejaring sosial facebook, 

twitter, dan akun email. 

1. Buka tab baru pada browser ( misalkan 

www.yahoo.com ). 

 

2. Klik “ SIGN IN “. 

http://www.yahoo.com/
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3. Ketik akun email/ ID Yahoo dan kata sandi 

pada kolom yang tersedia.   

 

4. Klik “ Simpan Sandi dengan LastPass “. 
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5. Ketik kata sandi pada kolom “ Sandi Utama “. 

 

6. Klik kotak “ Ingat Email “ dan “ Tampilkan 

Data LastPass Saya Setelah Login “ sehingga 

muncul tanda cek ( √ ). 
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7.Klik “ Masuk “. 

 

Lihat icon LastPass pada sisi kanan atas. Warna 

merah menandakan LastPass sudah dalam keadaan aktif. 
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8. Klik “ Sign In“. 

 

9. Klik “ Simpan Situs “. 
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10. Ketik nama grup pada kolom yang tersedia. 

Misalnya email.  

 

11. Klik kotak Login Otomatis sehingga tertera 

tanda cek ( √ ). 

 

12. Klik “ Simpan Situs “.  
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13. Arahkan kursor ke icon akun yahoo hingga 

muncul menu pilihan. 

 

14. Klik “ Sign Out “ 
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Setelah melakukan pendaftaran akun yahoo pada 

lastpass maka lakukan ujicoba akun tersebut untuk login 

tanpa harus melakukan pengetikan ID akun dan kata 

sandi. Dan perlu diingat bahwa lastpass harus dalam 

kondisi sudah aktif. Setelah lastpass sudah dalam kondisi 

aktif maka silakan masuk ke akun pribadi yang telah 

dimiliki. 

1. Ketik www.yahoo.com pada browser mozila 

firefox versi portabel.  

 

2. Klik “ SIGN IN “. 

http://www.yahoo.com/
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Setelah klik Sign In maka secara otomatis masuk ke 

akun email tanpa perlu mengetik ID dan kata sandi. 

 

15. Klik “ Mail “ sehingga muncul list email/ inbox. 
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16. Klik icon ID yahoo. 
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17. Klik “ Sign Out “. 

 

18. Klik icon LastPass 

 

19. Klik “ Keluar : ID_anda@yahoo.com “. 

mailto:ID_anda@yahoo.com


 

22 

 

 

Ulangi langkah- langkah di atas untuk akun pribadi 

yang dimiliki, seperti akun facebook, akun twitter dan 

akun lain- lainnya. Dan jangan lupa untuk logout/ keluar 

dari akun yang telah dibuka, kemudian logout juga 

aplikasi Last pass. 

   


