
 
 
 
 
 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2011-2015 IlmuKomputer.Com 

 
 

Berbagi Pakai dengan 4shared 

 

 

Alif Zulfa Khasanah 

alief.alfarih@gmail.com 
http://aliefngeshare.blogspot.com/ 

 
 

 

4shared ialah penyedia penyimpanan berkas dalam jaringan yang 

berasal dari Ukraina yang didirikan pada tahun 2005 di Kiev oleh 

Alex Lunkov dan Sergey Chudnovsky. 4shared memiliki sekitar  

5.300.234 pengguna, 11.000.222 kunjungan harian, 940TB 

berkas-berkas yang disimpan dalam 4shared dan 317TB transfer 

berkas setiap hari. 

Kelebihan 4shared adalah 

 Memiliki kapasitas yang besar di bandingkan dengan 

layanan penyedia penyimpanan yang lainnya, 

dan  memungkinkan bagi para penggunanya untuk dapat 

mengunggah dan meng unduh berkas dalam jaringan 

menggunakan  perambah web.  

 Bagi pengguna regular yang mendaftar secara gratis bisa 

mengunggah dan menyimpan berkas-berkas mereka 

hingga kisaran 10240 MB atau 15 GB ke dalam akun 

4shared mereka. Namun bagi pengguna yang telah 

memverifikasi akun email mereka, maka kapasitas 

penyimpanan akan bertambah menjadi 15 GB. Lain 
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halnya bagi pengguna premium yang dapat menyimpan 

berkas-berkasnya dalam jaringan hingga kisaran 100 GB 

dalam akun 4shared beserta kelebihan-kelebihan lainnya 

dibandingkan dengan pengguna regular.  

 Berkas yang telah diunggah akan disimpan dalam jaringan 

dan kemudian akan diberi alamat URL dan tautan web 

yang unik yang memungkinkan bagi pemilik akun atau pun 

pengguna lain baik yang terdaftar ataupun tidak untuk 

dapat mengunduh dan berbagi-pakai berkas tersebut. 

Berkas yang telah disimpan memiliki 

masa kedaluarsa hingga 30 hari setelah peng unggahan 

atau pengunduhan terakhir, setelah itu berkas akan terhapus 

dengan sendirinya. Namun bagi pengguna premium, 

mereka tidak memiliki batasan waktu dalam penyimpanan 

berkas-berkas mereka. 

 Tampilan antarmuka 4shared hampir serupa dengan 

tampilan Windows explorer sehingga sangat mudah untuk 

digunakan[3]. Pengguna anonim tidak dapat mengunduh, 

pengguna biasa harus menunggu secepat-sepatnya sekitar 

520/20 detik tanpa harus memasukkan kode 

'CAPTCHA' untuk dapat menguduh suatu berkas, 

pengguna premium bisa mengunduh beberapa berkas 

sekaligus dalam waktu yang bersamaan, tanpa waktu 

tunggu, tanpa batasan. 

 Memiliki berbagai fitur, Pengguna bisa memberikan 

penilaian dengan memberikan ranah (rating) hingga 5 

bintang, membagi tautan dan informasi pada 

berbagai jejaring sosial, memberikan testimoni dan 

komentar yang bisa diberikan pada suatu berkas. Seorang 

pengguna juga bisa berlangganan untuk dapat mengetahui 
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perkembangan-perkembangan berkas yang dimiliki oleh 

pengguna lain, layaknya seorang pengguna yang dapat 

melihat status temannya pada akun facebook atau twitter. 

 4shared memiliki sistem pencarian yang lengkap yang akan 

memungkinkan pemilihan format-format berkas atau 

ekstensi dari suatu berkas yang memudahkan dalam 

pencarian suatu berkas. 

Kekurangan dari 4shared 

 Harus terkoneksi dengan internet 

 Berkas yang telah disimpan memiliki 

masa kedaluarsa hingga 30 hari setelah pengunggahan 

atau pengunduhan terakhir, setelah itu berkas akan 

terhapus dengan sendirinya. 

 Pengguna anonim tidak dapat mengunduh 

 Dalam mengunduh pengguna biasa harus menunggu 

secepat-sepatnya sekitar 520/20 detik 

Berikut adalah langkah langkah untuk dapat menggunakan 

4shared : 

1. Melakukan registrasi awal sebagai pengguna 4shared. Isikan 

alamat email dan pasword yang akan digunakan seperti pada 

gambar di bawah, tempat yang dilingkari merah kemudian 

klik daftar. 
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2. Ikuti saja proses yang muncul, yaitu “buat akun” isikan data 

yang diminta kemudian klik “buat akun” 

 

 

3. Kita harus memverifikasikan 4shared kita melalui email kita.  
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4. Buka email kita dan cari pesan masuk dari 4shared 

 

5.  Buka pesan dan klik link yang telah tersedia disitu.  
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6. Selesai, sekarang kita bisa mulai menggunakannya, dan 

berikut adalah tampilan awal dari 4shared 

 

 

Lalu bagaimana cara meng upload file pada 4shared ? 

Caranya cukup mudah, yaitu kita hanya perlu meng klik “unggah” 

yang ada pada tampilan profile kita, seperti yang diterangkan pada 

gambar di bawah ini, 
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Kemudian kita masukkan file yang akan kita upload.  

 

Dan tunggu proses upload nya sampai selesai 
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Kemudian setelah selesai akan muncul jendela berikut, dan kita klik saja 

oke, jika menginginkan file kita dapat di download nantinya kita dapat 

mencentang pilihan di pojok kiri bawah, seperti pada gambar di bawah 

ini. 

 

Dan berikut adalah hasil dari file yang telah kita upload.  
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Kemudian adalah langkah untuk mendapatkan link berkas yang telah kita 

upload agar dapat kita share. 
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Atau bisa juga dengan mengguanakan cara seperti ini,  
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Demikianlah langkah sederhana menggunakan 4shared, disini kita dapat 

mengunduh berbagai macam jenis file, seperti video, musik, documen, 

gambar dan banyak lagi. Selamat mencoba yaa, dan semoga bermanfaat.  
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