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Tak terasa bulan Maret segera berakhir. Padahal masih punya target untuk nulis postingan di 
blog 5 postingan dan sekarang baru 3. Ini yang ke-4. Oke gak masalah, mumpung masih semangat 
untuk nulis dan berbagi ilmu tentunya :-)

Kali  ini  saya mau berbagi  ilmu lagi  nich tentang Bagaimana sich mem-format  flashdisk di 
Linux. Kalo di windows tinggal klik kanan pada flashdisk terus pilih format. Kalo di Linux?
Di Linux caranya agak berbeda, tapi dijamin aseek dan tinggal klak klik klak klik. Mari langsung kita 
bahas.

Pengalaman saya memakai Linux kurang lebih 2 tahun ini, membuat saya sedikit tahu tentang 
bagaimana cara mem-format flashdisk. Cara yang sering saya pakai ada 2 yaitu melalui Startup Disk 
Creator dan Gparted.

Startup Disk Creator
Startup disk creator ini sering kita gunakan untuk membuat startup Linux dari Flashdisk. Artinya kita 
bisa booting sistem operasi  Linux dari  flashdisk yang telah dibuat  startup.  Caranya cukup simple, 
masuk saja ke Start up disk creator dengan cara klik System – Administration – Startup disk creator.

Masuk ke Startup Disk Creator



Tampilan Startup Disk Creator

Pada bagian Disk to use, akan terdeteksi flashdisk yg kita pasang. Setelah itu pilih Erase Disk.



Tampilan Konfirmasi Penghapusan

Akan muncul jendela konfirmasi, pilih Yes untuk memformat flashdisk. Setelah selesai klik Close.
Selamat flashdisk Anda sekarang sudah bersih.

Gparted
Iya,  Gparted adalah software aplikasi  yang sering kita gunakan untuk mengatur partisi  harddisk di 
Linux. Ternyata bisa juga lho untuk mem-format flashdisk. Gimana caranya ? Langsung cek ke TKW, 
eh TKP maksudnya.

Pertama-tama masuk dulu ke aplikasi Gparted, biasanya di System – Administration – Gparted.



Masuk ke Gparted (System – Administration – Gparted)

Masukkan password komputer Anda



Tampilan Gparted

Setelah masuk ke tampilan Gparted, di bagian kanan atas pilih  /dev/sdb. /dev/sda itu untuk hardisk 
yang terpasang di komputer/laptop kita, sedangkan untuk flashdisk biasanya /dev/sdb.



Masih terlihat tanda kunci pada flashdisk kita,  maka kita unmount dulu. Caranya pilih  Partition – 
Unmount.

Setelah itu pilih Partition – Format to – FAT 32. Untuk pemilihan format terserah Anda. Namun pada 
contoh ini saya memakai format FAT 32. Lihat gambar di bawah.



Kemudian klik tanda √ di bagian atas.



Kemudian pilih Apply untuk melanjutkan proses format flashdisk.
Setelah selesai akn muncul seperti gambar di bawah. Klik Close.

Selamat mencoba.


