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Membersihkan desktop dari jendela yang terbuka 

Salin perintah di bawah ini dengan menggunakan notepad/text editor yang lain : 
 

[Shell] 
command=2 
IconFile=explorer.exe,3 
 
[Taskbar] 
Command=ToggleDesktop 

 
Simpan dengan nama *.scf 

Membuat Shortcut Windows explorer 

Salin perintah di bawah ini dengan menggunakan notepad/text editor yang lain : 
 

[Shell] 
Command=2 

IconFile=explorer.exe,1 
 
[Taskbar] 

Command=Explorer 

 
Simpan dengan nama *.scf 
 

Menampilkan log on message 

Untuk menampilkan pesan pribadi pada saat komputer pertama kali dinyalakan : 
 

- Buka regedit (Start + Run + Regedit) 
- Buka HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\  

CurrentVersion\Winlogon 

- Buat 2 buah key string baru dengan nama LegalNoticeCaption dan 

LegalNoticeText 

 
 

Lisensi dokumen : 
Copyright © 2005  
Dokumen ini dapat didistribusikan, dimodifikasi dan digunakan secara bebas 
untuk tujuan bukan komersial (nonprofit). 
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LegalNoticeCaption isikan dengan judul yang diinginkan kemudian 
LegalNoticeText dengan pesan yang ingin disampaikan. 

 

Mengganti RegisteredOwner dan Organization  

Ketika Anda mengklik kanan My Computer maka Anda akan melihat kalimat 
Registered to .... Jika Anda keliru menuliskan nama pemilik dan organisasinya, 
Anda masih bisa untuk menggantinya, yaitu dengan cara masuk ke :  
key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion 
lalu ganti nama RegisteredOwner, RegisteredOrganization yang terletak pada 

panel sebelah kanan. Cara menggantinya yaitu dengan mengklik kanan Value 
Name tersebut.  

 

Menyembunyikan semua item pada desktop  
Untuk menyembunyikan semua icon yang ada di desktop : 
 

Key : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Policies\Explorer  
Value Name : NoDesktop  
Data Type : DWORD Value 

Data : (0 = disabled, 1 = enabled)  

 
 

Mencegah akses ke Control Panel > Passwords  

Agar Password Windows kita dapat lebih aman bisa digunakan cara : 
 

Key : KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ 
System 

Value Name : NoSecCPL 
Data Type : DWORD Value  

Data : (0 = disabled, 1 = enabled) 

Menghapus isi disket dengan cepat 

Untuk menghapus semua file yang ada pada disket dengan cepat gunakan cara 

berikut :  
 

- Klik kanan pada desktop, pilih New Shortcut  
- Ketikkan deltree /y a: pada Command Line, klik next, beri nama 

(misalnya) Hapus A:. Jangan lupa pilih iconnya.  
- Terakhir klik Finish. 
- Klik kanan shortcut tersebut, pilih Properties. Pindah ke tab Programs dan 

tandai Close on exit. 

 
Untuk menghapus file pada drive A cukup klik pada icon. 
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Cara cepat menghapus recent document 

Untuk menghindari orang lain mengetahui file-file apa saja yang barus saja kita 

buka, salah satu caranya adalah dengan menghapus recent document. Caranya 
sebagai berikut : 
 

1. Buka Notepad. 
2. Ketikkan : echo y| del C:\windows\recent\*.* 

3. Simpan file pada sembarang folder, beri nama (misalnya) hapus.bat.  
4. Bikin shortcut file tersebut pada dekstop. 
5. Klik kanan shortcut tersebut, pilih Properties. 

6. Pindah ke tab Program. 
7. Pada bagian Run, pilih Minimized. 

8. Beri tanda check pada Close on Exit. 

9. Klik OK. 

 
Nah sekarang Anda bisa menghapus recent document dengan cepat, yaitu 
dengan mengklik shortcut yang telah Anda buat pada desktop.  

 

Mengganti icon Recycle Bin 
Untuk mengganti icon recycle bin : 
 

- Buka regedit 
- Masuk ke : HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-

00AA002F954E}\DefaultIcon 
- Value Name : Default, Empty dan Full 
- Data Type : String Value 

- Data : Path yang menunjukkan letak icon 

 

Mengganti icon drive A 

Cara dibawah ini akan mengganti icon drive a  : 
 

1. Buka regedit 
2. Masuk ke HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ 

CurrentVersion\explorer\Shell Icons 
3. Buat data string dengan value name 6 
4. Isikan letak dari icon. 

 
Icon akan berubah pada saat kita restart ulang. 
 

Mengganti icon drive 

Bosan dengan icon drive yang monoton ? Ganti aja ! Caranya : 
 

1. Jalankan Notepad. 
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2. Ketik : 
3. [AutoRun] 

Icon=C:\Icon\iconsatu.ico  
(asumsi : terdapat file iconsatu.ico pada directory Icon. Anda bisa 

mengganti dengan letak file icon Anda) 
4. Simpan dengan nama autorun.inf dan letakkan pada root directory drive C. 

 
Bila ingin mengganti icon drive lainnya, tinggal ganti huruf C dengan huruf drive 
yang akan diganti. 

Menghilangkan panah pada shortcut 

Kalau kita membuat shortcut dari suatu aplikasi atau pun directory pasti akan 
kita lihat sebuah panah kecil. Dari segi penampilan, panah yang menutupi 

sebagian icon tersebut sangat menjengkelkan. Apalagi jika kita ingin 
menonjolkan gambar icon tersebut. Untuk itu ada sebuah cara untuk menghapus 
panah tersebut sehingga penampilan icon kita lebih menarik. Caranya buka 
registry editor, hapus string value "IsShortcut" yang ada di dalam subkey "lnkfile" 
dan "piffile" pada key "HKEY_CLASSES_ROOT" dari registry windows anda.  

 

Shortcut ke pengaturan system  

Biasanya anda harus mengklik kanan desktop lalus Properties untuk mengatur 

tampilan desktop Windows. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat yaitu dengan 
menggunakan shortcut. 
Caranya :  

 

1. Klik kanan pada desktop, pilih New - Shortcut.  
2. Pada command line, ketikkan C:\WINDOWS\CONTROL.EXE Sysdm.cpl, 

System,1  
3. Klik next dan beri nama shortcut tersebut.  
4. Terakhir klik Finish.  

 

Shortcut dan folder tanpa nama 

Anda pengen punya folder atau shortcut pada Windows 95/98/NT/2000/ME, tapi 
tidak terlihat namanya ? Caranya klik kanan lalu Rename pada folder atau 
shortcut yang ingin Anda ganti namanya. Kemudian ketikkan [Alt] + [0160] (ini 
adalah karakter spasi yang tak terlihat). Pada penulisan 0160 tersebut, Anda 
harus menggunakan angka-angka yang ada di keypad numerik (bagian kanan 

keyboard).  
 

Membuat folder yang tersembunyi  

Anda bisa membuat sebuah folder yang tersembunyi, baik di dalam DOS prompt 
maupun dalam Windows Explorer. Caranya, pindah ke MS-DOS prompt, lalu 
ketikkan mkdir yang diikuti dengan spasi. Tekan dan tahan tombol [Alt], ketikkan 
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0255, lalu lepaskan [Alt]. Pengetikan 0255 dilakukan dengan menggunakan 
keypad numerik.  

Install font dengan lebih cepat 

Untuk menginstall font biasanya kita harus mengikuti langkah yang panjang : 
Start > Settings > Control Panel > Font. Lalu dari situ Anda harus klik File > 

Install New Fonts. Cara tersebut tentunya sangat menjengkelkan. Sebenarnya 
ada cara yang lebih mudah, yaitu : 
Cara pertama : 

1. Buka registry editor.  
2. Pindah ke key "HKEY_CLASSES_ROOT\TTFFILE\SHELL".  
3. Pilihlah perintah "Edit > New > Key" dan berikanlah nama "Install Fonts" 

pada key yang baru diletakkan tadi.  

4. Klik ganda pada bagian jendela kanan pada entry "(Default)". 
5. Berikan nilai "Value"-nya "Install Font" dan konfirmasikan perubahan ini 

dengan mengklik "OK".  

6. Tandai sekali lagi subkey "Install Font" dan di dalamnya dengan 
menggunakan perintah "Edit > New > Key".  

7. Buatlah sebuah subkey baru yang dinamakan "command".  
8. Klik ganda pada "(Default)", berikan pada "Value"-nya perintah 

"c:\windows\command\xcopy32.exe %1 c:\windows\fonts".  

 
Sekarang jika Anda mengklik kanan pada file *.ttf akan muncul menu Install 
Fonts. Jika anda memilih menu ini, maka file font tersebut akan di-copy ke dalam 

folder Windows anda.   
 
Cara kedua : 

 

1. Buat shortcut yang menunjuk ke directory font pada Windows Anda 
(C:\Windows\Fonts). 

2. Letakkan shortcut tersebut pada directory Send To.  
 
Sekarang untuk menginstall font, klik kanan pada file *.ttf, pilih Send To > Fonts. 
 
 

Mencegah perintah Shut Down  

Setting berikut akan mencegah seseorang untuk mematikan komputer Anda. Hal 
ini berguna jika misalnya Anda meninggalkan komputer untuk beberapa saat dan 
Anda khawatir ada orang lain yang akan men-Shut Down komputer Anda.  
 

Key: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ 
Explorer 
Value Name: NoClose  

Data Type : DWORD Value  

Data: (0 = shutdown enabled, 1 = shutdown disabled)  
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Menyembunyikan Start Menu (khusus Win95/97)  

Anda bisa menghilangkan menu START yang terdapat pada kiri bawah desktop 
anda.  
Caranya: 

 

1. Tekanlah tombol Ctrl dan Esc.  
2. Tekan Alt dan –  
3. Pilih Close.  

 
(catatan: tombol - adalah tombol - yang terdapat pada keyboard bagian kanan).  
 

Mengganti icon dari kursor  

Ternyata kursor mouse pun bisa kita gunakan sebagai icon sehingga kita 
mempunyai variasi icon yang banyak. Caranya, klik kanan pada shortcut yang 

ingin diganti icon-nya dan pilih Properties. Pindah ke tab Shortcut dan klik tombol 
Change Icon. Lalu cari ke directory yang terdapat kursor Anda. Kalau Anda 
meng-install MS Plus!, Anda bisa menggunakan kursor yang terletak di sana.  
Pesan di awal start up 
Tambahkan tulisan berikut pada file autoexec.bat :  

Echo off  
Cls  

Echo Komputer ini milik Yayan  
Echo.  
Echo Jadi jangan diobok-obok ya...  
Echo.  
For %%C in(A B C D E F G H I J K L) do Dir C:\Windows >Null  
Echo.  

Echo Kalau macem-macem, AWAS..!!!  

Maka tiap kali komputer anda di-boot, akan muncul pesan tersebut. Tulisan yang 
diawali dengan Echo bisa anda ganti dengan pesan anda sendiri. So kamu bisa 
ngusilin teman yang masih awam dalam komputer dengan tulisan-tulisan aneh, 
seperti "Komputer ini terserang virus DIE HARD.." Pasti temen anda bingung. 

 
Membuat shortcut ke berbagai folder system  
Folder system yang dimaksud di sini adalah folder Printers, Control Panel, My 
Computer, dll. Nah, kalau Anda sering mengakses folder-folder tersebut alangkah 
lebih baiknya kalau Anda membuat shortcutnya yang bisa Anda letakkan pada 
Desktop atau pun pada Start Menu. Contohnya untuk membuat shortcut Control 
Panel pada Desktop : 
 

Klik kanan pada Desktop.  
Pilih New - Folder.  
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Beri nama folder tersebut dengan Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-
08002B30309D}.  

 

Anda bisa mengganti nama folder tersebut sesuai dengan shortcut yang ingin 
Anda buat. Lihat tabel di bawah ini :  
 

Folder Nama 

Dial Up Networking  Dial-Up Networking.{992CFFA0-F557-101A-88EC-
00DD010CCC48}  

Printers  Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}  

Control Panel  Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} 

My Computer  My Computer.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} 

Network 

Neighborhood  

Network Neighborhood.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-

08002B30309D}  

Recycle Bin  Recycle Bin.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}  

Inbox  InBox.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}   
 

 

Memodifikasi context menu pada Recycle Bin 

 

Key : HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-
00AA002F954E}\ShellFolder 
Value Name : Attributes 

Data Type : Binary Value 

 

 
Setelah itu ganti nilai pada Attributes sesuai dengan context menu yang akan 

ditambahkan. Misalnya ingin menambahkan menu Rename. Maka ganti nilai pada 
Attributes dengan 50 01 00 20. 

Context Menu Nilai 

Rename 50 01 00 20 

Delete 60 01 00 20 

Rename & Delete 70,01,00,20 

Copy 41 01 00 20 

Cut 42 01 00 20 

Copy & Cut 43 01 00 20 

Paste 44 01 00 20 

Copy & Paste 45 01 00 20 

Cut & Paste 46 01 00 20 

Cut, Copy & Paste 47 01 00 20  
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Mengganti warna Blue Screen of Death 

Anda yang sudah akrab dengan Windows pasti pernah mengalami hal ini : layar 
tiba-tiba berwarna biru, tulisan putih dan komputer hang. Nah, Anda bisa 
mengganti warna tersebut dengan warna kesukaan Anda. Caranya, klik Start - 
Run, tuliskan sysedit. Pilih system.ini. Lalu cari yang ada tulisan [386Enh], dan 
tuliskan di bawahnya :  
MessageTextColor= 8 
MessageBackColor= 4 
Ganti angka 8 dan 4 dengan warna kesukaan Anda (Black=0 Blue=1 Green=2 
Cyan=3 Red=4 Magenta=5 Brown=6 White=7 Gray=8 Bright Blue=9 Bright 
Green=A Bright Cyan=B Bright Red=C Pink=D Yellow=E Bright White=F)  

 

Meningkatkan performa komputer Anda 

Klik kanan My Computer, pilih Properties. Pada tab Performance pilih Virtual 
Memory. Pilih Let me specify my own virtual memory setting. Pada bagian 
Minimum dan Maximum, isi dengan 2 atau 3 kali RAM Anda. Jadi jika Anda punya 

RAM 32 Mb, isi dengan 64 Mb.  
 
Meng-extract file .CAB pada Win 95  

Untuk mengexract file .CAB Anda bisa menggunakan perintah EXTRACT.EXE 
yang terdapat pada direktori C:\Windows\Command. Perintah extract yang lebih 

komplit bisa Anda dapatkan dengan mengetikkan extract /? pada ms-dos prompt. 
Extract file ini berguna bila file system Anda ada yang corrupt/rusak.  
 

Menghapus file TEMP 
Tambahkan baris berikut pada file autoexec.bat Anda :   
if not exist %TEMP%\*.TMP goto EndTMP   

atrrib %TEMP%\*.TMP -r -a -s -h   
del %TEMP%\*.TMP   
:EndTMP   

Maka mulai sekarang tiap kali komputer Anda di-booting, secara otomatis akan 
menghapus file-file *.TMP.   

 
Menuliskan nama di Taskbar 
Pertama, klik menu Start/Settings/Control Panel. Setelah berada pada Control 

Panel, klik ganda icon Regional Settings. Pindah ke tab Time. Pada kolom AM 
symbol dan PM symbol, ketikkan nama Anda, tapi maksimal 8 karakter termasuk 
spasi.  

 
Membuat icon dari .bmp 
Kalau Anda sudah bosan dengan icon-icon yang Anda miliki Anda bisa mencoba 

icon yang lain yaitu dari file .bmp. Caranya, gantilah file .bmp tersebut menjadi 
.ico (misalnya gambar.bmp menjadi gambar.ico. Cara yang lain : misalnya Anda 

ingin mengganti icon dari suatu shortcut. Pertama klik kanan pada shortcut dan 
pilih Properties. Pindah pada tab Shortcut dan pilih Change Icon. Setelah itu 
browse ke folder yang menyimpan file .bmp Anda.  
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Mempercepat akses defrag dan scandisk 
Untuk mempertahankan supaya kinerja Windows tetep OK, tentunya kita harus 

merawatnya dengan baik. Salah satu yang harus Anda lakukan adalah 
defragment dan scandisk.  
Tips berikut ini akan menambahkan context menu pada drive. Jadi saat Anda 
membuka windows explorer dan mengklik kanan pada drive maka akan muncul 
menu "Defrag drive ini" dan "Scandisk drive ini". 
Cari key HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\Shell.  
Buat key baru, beri nama Defrag.  
Pd panel sebelah kanan, pada bagian (default) isi dengan "&Defragment Drive 
Ini" (ketik tanpa tanda petik).  
Buat subkey baru "di bawah" Defrag, dan beri nama dengan Command.  
Pd panel sebelah kanan, pada bagian (default) isi dengan "defrag.exe "%1" 

/noprompt" (ketik tanpa tanda petik). 
Untuk membuat context menu Scandisk caranya seperti di atas, Anda hanya 
perlu mengganti tiga kata yang berwarna biru di atas dengan Scandisk, 

&Scandisk Drive Ini, dan scandskw.exe /n.  
 
Mengetahui siapa saja yang terhubung dengan komputer kita 
Jika kamu menggunakan servis TCP/IP (seperti WWW, FTP, POP3/SMTP, atau 
NetBios yang menggunakan TCP/IP). Mungkin kita ingin tahu siapa saja yang 
terhubung dengan komputer kita. 

1. Bukalah “Dos Prompt” atau “Command Prompt”. 
2. Ketik 

NETSTAT <number of second> 
Sebagai contoh apabila kita menginginkan koneksi TCP/IP  setiap 10 
detik: 
NETSTAT 10 

3. Tekan ENTER 
 
 
Mendapatkan Informasi IP Address 

1. Bukalah “Dos Prompt” atau “Command Prompt”. 
2. Ketik: 

IPCONFIG /ALL 
3. Tekan ENTER 

 
Masuk  ke Group Policy 

1. Start + Run 
2. Ketik gpedit.msc 
 


