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Mengamankan Folder Pribadi  

Tanpa Menggunakan Software Apapun 

 

Pengantar 

 Banyak software aplikasi yang gunanya untuk mengamankan, menyembunyikan 

atau bahkan memberikan password pada folder, contohnya folder guard, hide folder atau 

folder lock dan biasanya itu bukan software yang gratis jadi kalau mau pake paling hanya 

bisa pake trial aja n kalau mau pake full maka harus beli lisensinya dan itupun bisa 

menguras kantong kita. Dan kalau pake software gratisan, kebanyakan juga banyak 

kelemahannya. Ya mungkin bisa pakai software berbayar tapi banyak aplikasi yang 

fungsinya justru berlawanan dari software pengaman folder tersebut, sebagai contoh 

keylogger yang gunanya untuk menyimpan password. Semisal ada teman kita yang iseng 

pasang keylogger pada kompi kita, dengan software tersebut dia akan tau password kita 

sehingga dia juga bisa melihat atau bahkan mengubah file yang kita sembunyikan 

tersebut. 

 

 

 Jadi gimana dong, masa ga ada cara lainnya sih (bertanya-tanya dalam hati) ???? 

 Akhirnya dengan meminta petunjuk kepada yang Maha Kuasa ternyata masih ada 

jalan juga, sambil berguru pada mbah Google. Cara ini tidak menggunakan software 

apapun dan apalagi ini cara ini bisa langsung diterapkan bagi yang pakai Windows XP.  

 

 Penjelasan 

 Begini,pertama-tama marilah kita panjatkan …..(lho piye to kok malah mau 

pidato, yang serius dong???) . Begini  

1. Buka explorer kamu, klik kanan pada start lalu explorer atau pakai tombol 

kombinasi Windows+E juga bisa 

2. Pilih menu Tools � Folder Options 

3. Pilih tab View 

4. Cari kata paling bawah Use Simple Sharing (Recommended) hilangkan tanda 

ceknya lalu Apply n OK 
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5. Pilih folder atau file mana yang akan diamankan, sebagai contoh aku punya folder 

namanya Amankan, klik kanan pada folder tersebut dan pilih Properties 

6. Pilih tab Security, dan Remove semua nama user atau user yang isa mengakses 

folder tersebut. Atau pada Full control ganti ceknya ke Deny, dan lakukan pada 

semua nama user.  

7. Apply lalu Yes lalu OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Coba anda klik dua kali folder tersebut maka akan muncul pesan  

 

 

 

 

 

Berarti anda sudah berhasil melakukannya (wahhh….senengnya). 

 Nah untuk menghilangkan jejak maka pada Tools � Folder Options � tab 

Security� berikan cek kemali pada Use Simple Sharing (Recommended). 
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Tambahan 

Dan untuk menghilangkan Folder Option pada menu View, ini untuk jaga-jaga 

jika ada orang yang mau beruat tidak senonoh, caranya 

1. klik menu Start � klik Run � dan tulis gpedit.msc (gpedit[titik]msc) lalu OK 

 

 

 

 

 

2. pada User Configuration � pilih Administrative Templates � Windows 

Components 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lihat pada sisi kanan, cari dan klik 2X pada Remove the Folder Options menu 

item from the Tools menu � pilih Enabled � Apply � OK 
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Coba lihat pada menu Tools � dan jika Folder Options tidak ada maka, kita sudah 

berhasil. Dan untuk mengembalikan lagi Folder Options maka masuk gpedit.msc lagi, 

ulangi langkah tadi dan yang tadi Enabled ganti dengan Disabled. 

  

 

 Wuihhh…, cuapek buanget nulis berlembar – lembar tidur dulu ya. 
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