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Apa yang sudah dijalani wikipedia selama 24 jam kemarin menunjukkan bahwa 
pengetahuan tak pernah padam. "Ketika wikipedia berkabung dan menjadi gelap, 
Anda telah mengarahkan energi untuk menghidupkannya, dan kami menyalakan 
kembali," kata mereka,"Tolong bantu kami tetap bersinar terang." (Wikipedia.com) 
…setelah aksi pemadaman (blackout) Rabu (18/1/2012) selama 24 jam, 

Negara Internet! Itulah sebuah negara baru dengan warga negara tanpa sekat dan tidak 
terbatasi wilayah. Menyatukan berbagai aneka manusia di seluruh penjuru dunia.  Masyarakat 
dari berbagai negara seakan menjadi satu bangsa dan internet menjadi “negaranya.” 

Layaknya sebuah negara, maka di internet pun terdapat hukum atau aturan yang harus 
dipatuhi. Dan bisa diproses di Pengadilan. Loh, pengadilan siapa dan dimana? Siapa 
menghukum siapa? Tahukah Anda, ternyata Amrik (yang slalu ingin jadi polisi dunia) bisa saja 
menghukum warga negara lain di dunia! Masih inget kasus Megaupload? Megaupload, salah 
satu yang disebut layanan yang sharing (upload/download) paling populer di Internet, 
memungkinkan pengguna untuk secara anonim mentransfer file besar seperti film dan musik. 
Perusahaan-perusahaan media film dan musik telah lama menuduhnya bersekongkol atas 
pelanggaran hak cipta dalam skala besar. Dan ternyata perusahaan ini bukan berbasis di Amrik 
tetapi di Hongkong, pemiliknyapun juga bukan warga Hongkong ataupun warga Amrik. Tetapi 
dengan dalih utama telah menyewa ribuan server berlokasi di Amrik, menyewa perusahaan 
jasa bayar di sana pula, berhubungan dengan perusahaan-perusahaan iklan disana dan user 
membernya kebanyakan dari Amrik juga. Maka pemiliknya harus ditangkap dan situsnya 
ditutup. 

Meski persoalan yuridiksi ini masih bisa diperdebatkan, namun ini merupakan sebuah contoh 
bahwa pengadilan di AS bisa saja menjerat warga dari negara lain di luar AS. 

Kabar melegakan adalah Rancangan Undang-undang Anti Pembajakan atau Stop Online 
Privacy Act (SOPA) dan Protect Intellectual Property Act (PIPA) akhirnya jadi diSTOP 
pembahasannya. Pemilik dan pengelola penguasa internet seperti Wikipedia, Google, 
Facebook, Mozilla, Twitter, Craiglist dan Microsoft-pun menolak rancangan UU tersebut. Ada 
yang dari awal menentangnya dan ada juga yang setelah melihat aksi peraturan ini yang 
bertindak terlalu jauh. 

Trus, bagaimana dengan kita? Menyimpan file, film atau musik di internet melalui situs-situs 
penitipan file memang harus waspada. Mengupload Film atau Musik resmi tanpa memperoleh 
ijin dari sang pembuat atau perusahaan yang mengedarkan bisa dijerat hukum. OK! Sebagian 
berpendapat hukum di negeri kita masih lemah untuk menangani hal-hal seperti ini. Jadi 
semua terserah kepada anda dengan segala resiko dan konsekuensinya. 
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Dibawah ini adalah beberapa situs terkenal yang menerima titipan file, sehingga bisa saling 
share termasuk melakukan download dan upload. 

1. 4SHARED (www.4shared.com) 

Tempat upload dan download gratis di dunia internet, serta menyediakan fasilitas upgrade 
bagi mereka yang menginginkan mempunyai acount premium 

 

2. MEDIAFIRE (www.mediafire.com) 

Tempatnya upload dan download file dengan penggunaan yang sangat mudah serta 
mempunya space yang besar. Termasuk rekaman MPI dalam bentuk MP3 ada disini. 

 

3. RAPIDSHARE (rapidshare.com) 
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Situs yang berbasis di Swiss ini merupakan salah satu situs berbagi paling tua dan dikenal 
global. Situs ini pernah terjerat masalah hukum, namun tetap beroperasi dan melayani 
jutaan penggunanya. Di situs ini juga tidak ada batasan unggah dan unduh file, tapi untuk 
bisa mengunduh file secara cepat harus melalui proses pendaftaran dan berbayar. 

4. DEPOSIT FILES (www.depositfiles.com) 

Situs yang berbasis di Cyprus ini dapat mengunggah file hingga 300MB secara gratis tanpa 
pendaftaran. Jika daftar jadi anggota, pengguna bisa mengunggah file hingga 2GB secara 
gratis pula. Situs ini juga menawarkan keanggotaan "Gold" yang memungkinkan pengguna 
bisa mengunduh file secara cepat dan tanpa iklan. Layanan premium ini mirip yang 
disediakan Megaupload. 

 

5. Ziddu (www.ziddu.com) 

Mulai berdiri tahun 2007. Dimiliki oleh Avilash Chowdhary orang india dan berlokasi di 
hongkong, situs ini menawarkan semua akun gratis ukan akun Premium. Selain 
mendownload, kita dapat melihat/menonton/mendengar secara online file yang diupload ke 
Ziddu. Dan memiliki fasilitas seperti:Album Foto dan tampilan Slide untuk berbagi.Uniknya 
sebelum tahun 2012, semua pemakainya dibayar oleh ziddu. 
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Dan masih “sangat” banyak situs-situs yang lainnya.  

Ada beberapa tips untuk berbagi  File di internet secara aman. Sehingga kita bisa melakukan 
upload dan download dengan benar dan bermanfaat. 

1. Berikan password. Jika memang diperlukan maka berilah password ketika para user ingin 
melakukan download.  Sehingga tidak sembarang orang bisa mengkopi link download 
milik kita untuk ditawarkan kepada orang lain untuk di download tanpa ijin. 

2. Curiga file-file dengan tawaran atau nama yang aneh. Seringkali para pemilik situs 
download membohongi user atas data-data filenya.  Biasanya mereka ingin mempunyai 
target pendownload dan statistik sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan bonus 
atau bayaran pendapatan. 

3. Aktifkan anti virus. Ini cara jitu agar file-file yang bervirus tidak leluasa masuk di folder 
kita. 

4. Jangan upload software, film atau file berbayar. Sehingga anda tetap aman di kemudian 
hari dari jerat hukum. 

5. Memakai software downloader. Tools ini berguna agar proses download atau upload 
lebih cepat, terutama yang mempunyai bandwith pas-pasan. 

6. Waspadai iklan/banner yang ada. Terkadang ketika melakukan proses berbagi file, 
muncul banner atau iklan yang ‘tidak sopan’ untuk dilihat. Jangan di klik dan hindarkan 
diri dari iklan-iklan tersebut, apalagi dilihat untuk anak-anak dibawah umur. 

 

Semoga bermanfaat untuk semua. 
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Gbr. Daftar file-file Kajian MPI dalam bentuk mp3. 

 

Gbr. Silahkan download dengan gratis dan sebarkan demi dakwah Islam. 

 
Semoga bermanfaat. Semoga lekas bermunculan situs-situs berbagai file khusus Islam ☺. 
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Ya Allah jadikanlah kami kaya dengan apa yang telah Engkau halalkan dari yang Engkau 
haramkan, dan dengan ketaatan padaMu dari bermaksiat padaMu, dan karuniaMu dari pihak 
selain diriMu” . Semoga bermanfaat ☺ 

 


