
1. Coba cari file-file Anda, Apakah terdapat di Recycle Bin ataukah tidak. Jika tidak, download 

Pandora Recovery dari http://www.pandorarecovery.com/ dan simpan pada flash disk 

Anda. Ingat untuk menyimpan pada Flashdisk, bukan langsung pada komputer. Atau 

gunakan komputer lain untuk melakukan download, dan copy hasil download kedalam 

flashdisk.  

Catatan: Jika memungkinkan lakukan proses recovery menggunakan komputer lain dengan 

melepas harddisk pada komputer yang kehilangan data, dan memasangnya pada komputer 

lain. 

2. Pada komputer yang bermasalah, install Pandora pada Flashdisk juga. 

 
3. Setelah Pandora terinstall, jalankan Pandora dari USB Flashdisk. 

4. Pada Pandora Recovery Wizard ini, klik “Next” 

 

Arahkan ke Flashdisk Anda.  

Misal: E:\Pandora Recovery\ 

Dimana “E” adalah drive Flashdisk Anda 

Klik tombol “Next” 

http://www.pandorarecovery.com/


5. Pada bagian berikutnya, Anda akan diminta untuk kembali memeriksa Recycle Bin untuk 

memastikan bahwa file-file Anda sudah tidak ada di sana.  

 
6. Jika file-file Anda tetap tidak ditemukan,  

 

Klik “Open Recycle Bin” untuk 

membuka dan memeriksa 

Recycle Bin 

Jika tidak ditemukan pada 

Recycle Bin, pilih “No, I did not 

find my files.” 

Lalu klik tombol “Next" 

 



 

7. Pilih drive dimana file-file Anda hilang. Sebagai informasi, secara default lokasi “My 

Documents” ada pada drive “C” komputer Anda, lalu klik tombol “Next”.  

 
8. Selanjutnya pilih “Search: I want to search for one of the following:”, lalu klik tombol “Next”. 

 

Pilih drive dimana file-file yang 

terhapus berada 

Lalu klik tombol “Next" 

 

Untuk saat ini, pilih Search 

Lalu klik tombol “Next" 

 



 

9. Pencarian akan berlangsung beberapa waktu, setelah itu hasil pencarian akan muncul. 

 
10. Cari file dan/atau direktori Anda yang terhapus. Untuk memilih lebih dari satu file, tahan 

tombol “Control” pada mouse. Setelah file terpilih, klik kanan mouse Anda, lalu pilih 

“Recover To”. 

 
11. Pilih lokasi untuk me-recover (menyimpan file-file yang terselamatkan). Peringatan: Jangan 

memposisikan lokasi recovery pada direktori yang sama dengan lokasi file yang terhapus 

karena dapat menyebabkan file lama tertumpuk. Gunakan Harddisk eksternal atau flashdisk 

atau partisi yang terpisah, lalu klik “Recover Now”. 

 

Pilih “Recover To” 

Pilih lokasi data akan disimpan 

Lalu klik tombol 

“Recover Now" 

 



12. Tunggu hingga proses recovery selesai. 

 
13. Pesan seperti ini akan muncul setelah proses recovery selesai. Klik tombol “Close” untuk 

menuju lokasi file yang sudah di-recover, atau navigasi langsung dari Windows Explorer ke 

lokasi tersebut. 

 
14. Proses ini dapat Anda ulang untuk me-recover file-file yang lain, atau Anda juga dapat 

memilih “Deep (Surface) Scan” untuk pencarian yang lebih detail. (Lihat poin 8). 

15. Semoga file-file Anda dapat ter-recover, Tuhan memberkati. 


