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Wahai sahabat….. apa jadinya jika file/data kita yang tersimpan di flashdisk tiba-tiba hilang. Jika 

data itu hanya berupa file-file biasa dari hasil download internet ya gak masalah, masih bisa kita 

cari dan download lagi. 

Nah…. yang jadi masalah kalau file tersebut adalah file yang sudah kita kerjakan berhari-hari, 

berminggu atau bahkan berbulan-bulan, kayak file-file penelitian, skripsi atau tesis. 

Sebenarnya hilangnya file-file tersebut bisa jadi karena dihapus oleh virus, bisa juga karena file 

tersebut sudah terinfeksi virus sehingga saat di-scan oleh antivirus komputer kita, maka file tersebut 

sudah dianggap virus sehingga dipindahkan“beliau” ke dalam keranjang karantina. Atau bisa jadi 

file-file yang ada dalam flashdisk tersebut sama sekali tidak hilang, tetapi di-hidden 

(disembunyikan) oleh virus tersebut. 

Jika permasalahan yang pertama, ya.. saya belum tau bagaimana cara mengembalikannya, 

barangkali mungkin dengan software data recovery, file tersebut dapat dikembalikan. Jika 

permasalahan yang kedua, cukup jalankan aja antivirusnya, lalu cek pada menu quarantina, 

kemudian restore file yang dianggap telah hilang tersebut. 

 

Jika permasalah yang ketiga, untuk mengatasinya paling tidak ada 3 cara, yaitu : 

 

Cara Pertama: 

1. Buka Windows Explore, kemudian pilih menu Tools  Folder Options… 

 
2. Pada jendela Folder Options, pilih menu View 

3. Pilih opsi pada Show hidden files and folders 

4. Hilangkan tanda cek list pada Hide extensions for known file types 

5. Hilangkan juga tanda cek list pada Hide protected operating system file (Recommended)  

 
6. Lalu Apply  OK 

7. Lalu cek kembali file-file di dalam flashdisk, maka file-file yang terhidden tersebut akan tampak 

kembali. 
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Cara Kedua: 

1. Buka program notepad dengan cara klik Menu Start  Programs  Accessories  Notepad 

 
 

2. Kemudian tulis dilembar notepad: attrib -r -a -s -h /s /d 

 
3. Lalu simpan dengan memiilih menu File  Save As…  

4. Pada Save in pilih flashdisk, lalu pada File name ketikkan dengan “unhidden.bat” (tanpa tanda 

petik). Nama filenya boleh apa saja, namun harus ber-ekstensi (.bat), agar bisa dieksekusi. Ingat 

ya… harus ber-ektensi .bat dan disimpan pada flashdisk yang dianggap file-filenya ada yang 

tersembunyi (hidden). 

5. Kemudian Save. 

6. Untuk memuculkan file-file terhidden tersebut, dari Windows Explore, jalankan saja file 

unhidden.bat tersebut dengan cara double klik. Tunggu beberapa saat,  maka file-file yang 

terhidden di dalam flashdisk akan muncul kembali. Mudah… bukan?? 

7. Semoga berhasil. 

 

 

Cara Ketiga: 

Misalnya ingin meng-unhide file-file yang ada di flashdisk (G:). Caranya masuk ke MS.DOS 

1. Klik Menu Start  Run  ketikkan “cmd” (tanpa tanda petik)  OK 

2. C:\Document and Settings\user\G: 

3. G:\attrib –h –r –s –a /s 

4. G:\dir (untuk menampilkan seluruh list file yang ada di flashdisk) 

 
5. Semoga berhasil. 

 

Catatan: 

Posisi flashdisk dianggap berada pada drive G: 

 

 

OK…. Para sahabat…., cara lainnya sebenarnya masih banyak, antara lain memanfaatkan software 

pihak ketiga, antara lain program ACDSee, Antivirus Smadav, dan masih banyak lagi…. Silahkan 

aja cari melalui paman Google…. Trima kasih….. 


