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Kebiasaan nge-blog membuat kita terbiasa dalam mengupload berbagai macam file. 

File-file umum yang biasanya di upload adalah file berupa gambar, dengan ekstensi jpg dan png, 

dokumen dengan ekstensi doc, ppt, pdf, rtf dan lain-lain. Jika dalam aktifitas blog kita hanya 

biasa mengopload file dengan ekstensi seperti di atas, maka muncul pertanyaan baru bagi anda 

yang akan mecoba mengupload file dengan ekstensi di luar file yang diizinkan wordpress. File-

file tersebut dapat berupa file video dengan ekstensi mp4, mpg, flv dan lain-lain. Sama halnya 

dengan dokumen-dokumen yang telah dipack dengan menggunan winrar atau winzip. Layanan 

blog wordpress juga tidak mengizinkan kita meng-upload-nya. Nah bagaimanakah cara 

mensiasatinya? Ikutilah langkah-langkah berikut (penulis do). 

1. Mengupload data video. 

Langkah mengupload file ini dapat dilakukan dengan mengubah ekstensi file. Bagi 

anda yang telah terbiasa melakukan dan mengubah ekstensi file mungkin akan 

sangat mudah melakukan trik ini. Tetapi berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah 

dan akan dijelaskan secara mendetil (ga deti-detil amat seh hehehe) 

a. Munculkan tampilan ekstensi file-file pada komputer anda dengan cara : 

 Buka explorer 

 Klik Tools dan pilih Folder Option 

 Maka akan muncul jendela  

Folder Option (lihat Gambar) 
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 Pilih Opsi View  

 Matikan tanda centang pada 

Opsi “Hide extensions for known file type” 

 Lalu klik OK.  

 

 

 

 

 

 

 Matikan tanda centang 

 

 

 

 

b. Lihat perubahan yang terjadi pada jendela explorer. 

 

 

 

 

 

File-file tampil dengan jenis ekstensinya, seperti pada “sdat5415.exe” 

c. Lakukan pengubahan jenis file seperti file “PEMBUKA.MPG” diganti menjadi 

“PEMBUKA.DOC” (karena .doc merupakan salah satu ekstensi file yang dapat 

diterima wordpress). Caranya adalah dengan me-Rename file yang akan kita 

ganti ekstensinya/ klik file dan tekan tombol F2. Seperti berikut. 
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 Ganti ke “PEMBUKA.DOC”, maka akan 

muncul jendela Rename seperti berikut 

ini. 

 

 

Pilih opsi “yes” untuk menindak-

lanjutinya. 

 Maka akan di dapat file baru dengan Ekstensi “.doc”, dengan nama 

“PEMBUKA.DOC”. 

d. Selanjutnya lakukanlah proses upload untuk file ini pada blog wordpress anda. 

InsyaAllah file tersebut akan dapat di upload tanpa ada problem apa-apa. 

(hehehe, kecuali datanya gede aja). 

2. Menguplod File yang di Pack 

Mengupload file dalam jumlah yang banyak dapat dilakukan dengan cara mem- 

Package file-file tersebut. Sehingga akan terbentuk satu file yang didalamnya 

terdapat sejumlah file yang di pack tadi. Untuk mem-Package file tersebut, gunakan 

software tertentu seperti Winzip atau Winrar (Gimana cara mendapatkannya? 

konsultasi lebih lanjut Hub Mbah gugel ) 

Setelah file-file tersebut di pack, lakukanlah pengubahan jenis ekstensi file seperti  

langkah  di atas (Poin 1). Gampang Bukan! 

Demikian langkah singkat yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman, adik-adik, ibu-

ibu dan etc. Secara singkat trik ini belum diketahui statusnya, apakah legal atau non legal, 

semoga dapat membantu dan menyempurnakan dengan mengirim komentarnya di 

www.isaninside.wordpress.com. 
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TENTANG PENULIS 

Muhammad Ihsan Zul, lahir 27 Januari 1987 di Simpang Candung Agam, Sumatera 

Barat. Merupakan anak ke-5 dari 5 orang bersaudara. Telah melalui pendidikan 

dasar di SDN 29 Ampang Gadang IV angkat Candung, dan menempuh jenjang 

Sekolah menengah di MTsN Gunung Pangilun Padang. Setelah menamatkan SMA di 

SMAN 2 Padang, melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Padang, dengan 

Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Konsentrasi Komputer. Selama menempuh jenjang 

pendidikan, Aktif dalam berbagai kegiatan Ekstra Sekolah dan Ekstra Kampus. Selain itu juga 

menyempatkan diri untuk membaca serta mempraktekan ilmu-ilmu komputer yang di dapat dari 

otodidak dan berbagai sumber. Sekarang masih melaksankan perkuliahan pada tahun 4 di UNP padang 

dengan Jurusan Teknik Elektronika, program studi Pendidikan Teknik Elektronika Konsentrasi Komputer. 

Keterangan lebih lanjut, kunjungi www.isaninside.wordpress.com 

 

 

  


