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Bagi sebagian orang yang sering mendownload lagu atau dokumen untuk tugas 

akademis atau kantor, pasti sudah tak asing lagi dengan salah satu situs penyimpan data 

4shared. Benar, 4shared adalah salah satu situs di internet yang menyediakan jasa 

penyimpanan file atau multimedia via online. Kita dapat menyimpan berbagai file 

didalamnya tanpa khawatir flash disc atau hard disc external kita tertinggal atau hilang, 

karena data yang kita simpan dalam 4shared dapat didownload semau kita, kapanpun 

dan dimanapun. Selain itu, file yang kita miliki dapat didownload oleh pengguna 

internet. 

 

Pengguna 4shared dapat mengupload dan mendownload file mereka dalam 

internet menggunakan web browser pada komputer atau smartphone yang terkoneksi 

internet. Bagi pengguna yang mendaftar secara gratis bisa mengupload dan menyimpan 

file mereka hingga 15 GB dalam akun 4shared setelah melakukan verifikasi email. 

Sedangkan bagi pengguna premium dapat menyimpan berkas-berkasnya hingga kisaran 

100 GB dalam akun 4shared beserta kelebihan-kelebihan lain dibandingkan dengan 

pengguna regular. 

 

File yang berhasil diupload akan disimpan dalam database untuk kemudian 

diberikan alamat URL dan link web yang berbeda satu sama lain yang memungkinkan 

bagi pemilik file atau pun pengguna 4shared lain baik yang sudah terdaftar ataupun 

tidak terdaftar untuk dapat mendownload dan saling berbagi dan memakai file yang 

dishare tersebut. File yang disimpan dalam database memiliki masa kedaluarsa selama 

30 hari setelah penuploadan atau pendownloadan terakhir, setelah itu berkas akan 

terhapus secara otomatis. Namun hal ini tidak terjadi untuk pengguna premium. Bagi 

pengguna premium, mereka tidak memiliki batasan waktu dalam penyimpanan 

berkas-berkas milik mereka. 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan email kita untuk dapat 

menikmati fasilitas yang ada dalam 4shared. 

 

1. Membuka alamat www.4shared.com dan melakukan registrasi secara langsung 

dari halaman utama 4shared 

 
 

2. Mengisi data sesuai dengan ketentuan, email harus yang masih berlaku, klik 

“Buat Akun” 
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3. Setelah proses selesai dilaksanakan, kita akan diminta oleh 4shared untuk 

mambuka email dan memverifikasi email agar dapat lebih leluasa menikmati 

fasilitas 4 shared regular. 

 
 

4. Setelah membuka email, langsung saja klik link verifikasi untuk konfirmasi ID 
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5. Setelah klik link verifikasi, kita akan langsung dialihkan ke tab baru 4shared 

milik kita. Kita juga akan ditawarkan untuk memiliki 4shared desktop pada PC 

kita. 

 
 

6. Pada halaman utama 4shared kita dapat langsung mengupload dengan drag and 

drop atau klik untuk mencari berkas. 
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7. Untuk mengupload berkas dari halaman profil pribadi, kita dapat mengklik 

Unggah kemudian mencari file yang akan kita upload. 
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8. Setelah berhasil akan muncul kotak dialog yang menandakan file yang kita 

upload telah selesai diupload, seperti gambar berikut ini : 

 
 

 

9. Kemudian file yang kita upload akan masuk ke halaman pribadi kita. Dan untuk 

membagikan file yang telah kita upload, kita dapat mengklik Berbagi-pakai. 
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10. Setelah di klik akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini, yang berisi 3 

pilihan penyebaran file milik kita yang telah di upload : 

Untuk penyebaran file pada 4shared ada tiga jenis, yaitu : 

1. Link Unduh : Opsi pertama ini menampilkan link yang dapat dikopas untuk 

diposting di social media atau media online yang lain. 

2. Kirim : Opsi kedua ini memberikan kita pilihan untuk mengirimkan secara 

langsung artikel yang kita miliki melalui email atau bisa juga kita kirimkan 

melalui media fecebook. 

3. Lebih Banyak Pilihan : Opsi krtiga ini memberi kita kode html untuk 

dipasang di alamat web milik kita juga ada URL untuk kode forum 4shared 

tentang file yang akan kita bagikan. 
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Link 

 
 

 

Kirim 

 
 

 

 

 

 

So_Sofiyan 

So_Sofiyan 



 
 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
9 

Lebih Banyak Pilihan 

 
 

Dengan adanya 4shared, kini berbagi data di Internet semakin mudah saja untuk 

dilakukan. Hal ini sebaiknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan 

menyebarkan file-file berbau kebaikan, bukan file yang merusak moral anak 

bangsa. 

 

Semoga Bermanfaat. 
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