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Cloud computing adalah kumpulan dari beberapa resources yang terintegrasi 

menjadi satu dari seluruh penjuru dunia dan dijadikan menjadi satu melalui sebuah web. 

Sehingga syarat utama dalam membangun maupun menggunakan clud computing adalah 

akses internet. Dengan memanfaatkan cloud computing maka setiap orang akan sangat 

dimudahkan terutama orang-orang yang memiliki cukup banyak data baik video, suara, 

gambar dan dokumen lain yang berada pada gatget mereka. Sehingga dengan 

menggunakan cloud computing, semua orang dapat memiliki media penyimpanan dari 

berbagai macam file yang mereka miliki yang dapat diambil dan diperbarui kapan saja 

mereka membutuhkan. 

Bagi sebagian orang, media penyimpanan data yang dapat digunakan kapan saja 

dan dimana saja adalah suatu kebutuhan yang primer. Dengan menggunakan cloud 

computing maka semua orang dapat mengambil data apa saja yang telah mereka simpan 

pada suatu media penyimpanan online, tentunya gatget yang mereka gunakan harus 

terkoneksi dengan jaringan internet. Terdapat banyak media penyimpanan online yang 

dapat digunakan secara umum dan memiliki kelebihan masing-masing. 

Salah satu media penyimpanan online berbasis cloud computing adalah 

Rapidshare yang didirikan tahun 2002 dan dioperasikan di Swiss. Dengan menggunakan 

Rapidshare pengguna atau pemilik akun padat mengunggah file jenis apa saja dengan 

kapasitas penyimpanan 5GB. Kapastias ini merupakan kapasitas Rapidshare premium 

diamana tidak memerlukan biaya namun jika file yang telah kita unggah melebihi dari 

kapasitas tersebut maka akan terdapat penghapusan secara otomatis dari fle yang telah 

kita upload pada Rapidshare. Kelebihan dari Rapidshare adalah lebih mudah dalam 

melakukan download file yang telah kita unggah. 
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Pada artikel ini akan dijelaskan cara membuat suatu media penyimpanan berkas 

secara online pada Rapidshare. Sehingga sebelum melakukan penyimpanan berkas pada 

Rapidshare, terlebih dahulu membuat dan mendaftar pada akun Rapidshare yang disertai 

dengan alamat email yang valid.  

Langkah-langkah membuat akun Rapidshare: 

1. Pertama click dan pilih tombol Registrasi pada pojok kanan atas seperti gambar dibawah ini 

 
 

 

2. Setelah itu masukkan nama dari akun Rapidshare yang akan anda buat disertai dengan email 

address anda dan password untuk masuk akun Rapidshare seperti gambar dibawah ini  

 



 
 

 

 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

 

3 

3. Kemudian akan muncul jendela Rapidshare yang mengharuskan anda untuk melakukan 

verifikasi pada alamat email yang telah anda daftarkan dalam proses pembuatan akun 

Rapidshare seperti gambar dibawah ini 

 
4. Maka pada email yang anda daftarakan akan muncul pemberitahuan seperti gambar dibawah 

ini. Lakukan verifikasi pada email anda dengan cara click link yang terdapat pada 

pemberitahuan 
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5. Jika anda telah melakukan verifikasi email maka secara otomatis tampilan dari akun 

Rapidshare anda akan seperti gambar dibawah ini. Selanjutnya pilih bahasa yang anda 

inginkan kemudian click dan pilih tombol Fisnish registration – go to file manager 

 
 

6. Selanjutnya untuk melakukan upload file yang anda ingingkan dapat click tombol Upload 

seperti gambar dibawah in 
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7. Kemudian pilih file yang akan anda upload seperti gambar dibawah ini 

 
 

 

8. Maka akan muncul file yang telah anda upload pada akun rapidshare anda. Kemudian untuk 

memberitahukan teman anda akan file yang telah anda upload lakukan click kanan pada file 

yang telah anda upload kemudian pilih Share>>Share via email seperti gambar dibawah ini 
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9. Kemudian masukkan alamat email dari rekan anda yang anda beri sugesti untuk melakukan 

download dari file yang telah anda upload pada Rapidshare disertai dengan subject dan 

massage serta tambahkan file yang akan anda sugestikan untuk diunduh oleh teman anda 

seperti gambar dibawah ini 

 
 

10. Pada alamat email yang telah anda sugestikan akan muncul pemberitahuan beserta link URL 

untuk melakuka download file yang telah anda upload seperti gambar dibawah ini 

 



 
 

 

 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

 

7 

11. Jika anda ingin melakukan download dari file yang telah anda upload maka dapat melakukan 

click kanan kemudian plih Download link seperti gambar dibawah ini 

 
12. Maka akan muncul jendela untuk melakukan download dari file yang telah anda upload 

seperti gambar dibawah ini 

 

Selamat Mencoba Semoga Sukses 
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