
MENGEMBALIKAN DATA HILANG 

 

Beberapa kali kawan dating kepada diriku dikarenakan datanya hilang. Entah ke format 

atau salah dalam menginstal (partisi). Atau karena computer mati bias juga lantaran 

restart tiba-tiba. Data juga bisa rusak dikarenakan virus sehingga data menghilang.  

Ada cara untuk mengembalikan data yang hilang, salah satunya adalah dengan 

menggunakan software Ontrack EasyRecovery Professional.  Caranya adalah sebagai 

berikut : 

Pertama Anda harus download dulu software tersebut, silakan klik di sini untuk download 

software Ontrack Easy Recovery Professional. Pilih External Mirror #1. 

 

Jika data yang hilang di drive C, maka lebih baik software tersebut diinstal dikomputer 

lain. Jika data yang hilang di drive selain C, kita dapat menginstall software ini di mana 

saja di komputer yang sama, asalkan tidak berada salam satu drive dengan data yang 

hilang tadi. 

Software ini menyediakan jalan keluar yang sangat lengkap sehubungan dengan data 

yang hilang atau urusan recovery data yang hilang karena: 

1. Virus. 

2. Sektor yang tidak terbaca 

3. Kesalahan aplikasi, system, atau shut down yang tidak normal. 

4. Kerusakan pada critical area. 

5. Ter-format 

6. Penyebab lain yang memungkinkan hilangnya data. 

Software ini dapat di-install pada Windows 98 SE, Me, 2000, or XP, dan dapat me-

recover data untuk pada semua sistem windows. Software ini memiliki empat feature 

utama, yaitu: 

1. Disk Diagnostics, yaitu tool untuk mengecek kondisi hardisk Anda apakah masih 

bagus atau tidak. 

2. Data Recovery, yaitu tool untuk mengembalikan data / file karena terhapus, 

terformat, dan sebagainya. 

3. Email Repair, yaitu tool untuk mengembalikan data email Outlook Express yang 

terhapus atau rusak. 

4. File Repair, yaitu tool untuk memperbaiki data / file Microsoft Word, Excel, 

Access, PowerPoint, dan ZIP (winzip) file yang rusak karena virus atau sebab 

lain. 

Mari kita lihat satu per satu fasilitas yang ada dalam software ini. 

1. Disk Diagnostics 



 
Tool yang ada dalam Disk Diagnostics ini adalah: 

• Data Advisor, untuk membuat disket recovery. 

• Drive Tests, untuk mengetes kondisi fisik dari hard disk (disk drive). 

• Jumper Viewer, untuk melihat posisi jumper pada hard disk. 

• Partition Tests, untuk mengecek kondisi partisi hardisk. 

• Size Manager, untuk melihat kapasitas hard disk 

• SMART Tests, digunakan untuk mengetes kondisi Self-Monitoring, Analysis and 

Reporting Technology pada suatu hardisk. 

2. Data Recovery 

 
 



Tool-tool yang ada dalam Data Recovery ini adalah: 

• Advanced Recovery, untuk mencari data yang sudah tidak dapat di-recover 

dengan tool lain, yaitu karena ter-format, ter-partisi, virus, atau hal lain. 

• Deleted Recovery, untuk mencari data yang sudah dihapus. Ini adalah tool yang 

paling sering dipakai penulis. 

• Format Recovery, untuk mencari data pada hard disk yang sudah di-format. 

• Raw Recovery, untuk mencari file yang hilang berdasarkan signature. 

• Resume Recovery, semua proses recovery dapat dihentikan sementara dan 

dilanjutkan pada lain waktu. 

• Emergency Media, untuk membuat disket atau CD yang digunakan untuk me-

recover data / file hilang. 

3. Email Repair, digunakan untuk mengembalikan data email Outlook dan Outlook 

Express yang hilang. 

 
4. File Repair, digunakan untuk mengembalikan file-file Microsoft Office dan ZIP yang 

rusak. Tool ini dapat memperbaiki file Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, dan 

ZIP (winzip) file yang corrupt / rusak karena virus atau sebab lain. 



 
Data atau file yang hilang lebih sulit di-recover jika: 

1. Anda menambahkan file baru setelah Anda menghapus atau memformat hard 

disk. 

2. Anda menggunakan FAT32 dalam Windows XP. 

 

Demikian cara mengembalikan data yang hilang dengan software EasyRecovery 

Professional. Semoga data Anda bisa diselamatkan. 

 
Ade Johar Maturidi 
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