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I. Pengantar 

Biasanya penulis selalu membuat artikel mengenai pemograman dengan Vb.Net. 

Kali ini sangat berbeda, artikel ini mengenai seputar tip dan trik windows (XP). 

Diantara kita pasti mempunyai sifat atau rasa bosan dengan apa yang kita liat setiap 

hari (tidak termasuk pasangan ya… J). Dengan adanya rasa itu menurut penulis 

ada sisi positifnya (terutama dari segi IT). Hal itu membuat kita semakin sering 

berkreasi. Seperti pada artikel ini, karena setiap hari kita selalu bertemu dengan kata 

yang bernama “Start” itu membuat kita ingin mengubah kata tersebut menjadi 

dengan kata yang kita sukai. Mari ikuti trus artikel ini… Semoga bermanfaat… 

II. Melakukan perubahan pada file Explorer.exe 

File explorer.exe terletak pada directory C:\Windows. Dan file ini lah yang akan 

kita ubah. Explorer.exe adalah file binary, yang memerlukan special editor untuk 

mengubahnya. Untuk kita membutuhkan Resource Hacker, program ini adalah 
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freeware dan dapat didownload disini. Untuk menjaga hal-hal yang tidak di 

inginkan sebaiknya copy dahulu file explorer.exe di lokasi yang aman…. 

Setelah mendowload program Resource Hacker. Lalu ke menu File > Open dan cari 

file Exporer.exe di C:\Windows. 

 
 

Setelah tampilan Resource Hacker seperti gambar diatas, perlebar tanda panah pada 

“String Table”. Lalu didalam folder itu ada folder lagi yaitu folder “37”, lalu 

perlebar lagi tanda panah pada folder tersebut. Dan didalam folder 37 itu ada string 

“1033”, klik string tersebut. 

 
Ganti tulisan “start” menjadi dengan kata yang disenangi. 
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Dan click tombol “Compile Script“. Lalu Save As project ini. Dan Simpan didalam 

folder C:\Windows\inf. 

Note : Jangan simpan project ini dengan perintah “Save”, tapi gunakan “Save 

As”. 

Dan nama dari project harus tetap “explorer.exe”. Simpan project ini didalam 

folder yang ada pada directory C:\Windows. Seperti penulis menyimpan pada 

folder “inf” C:\Windows\inf. 

 

 

III. Modifikasi Registry 

Setelah selesai menyimpan project pada Resource Hacker, sekarang saat nya kita 

mengubah Registry. Buka regedit dengan cara Start>Run lalu ketik “regedit” dan 

OK. Dan ikuti Root dibawah ini. Hingga seperti gambar dibawah. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ 
CurrentVersion\ Winlogon 
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Klik ganda pada “Shell” sehingga muncul  Edit String dialog seperti gambar dibawah.  

Pada value data ketik nama folder dimana kita menyimpan file explorer.exe yang telah di 

modifikasi. Lihat pada gambar dibawah, tidak perlu mengetikkan secara lengkap 

C:\Windows\inf\explorer.exe, tapi cukup dengan nama folder dan explorer.exe lalu klik 

ok 

 
 

 
 Tutup registry editor (regedit). 

 Untuk melihat perubahan ini, restart computer anda, dan lihat hasil nya…. 
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Lumayan kan J J 

 
 
 

Sinopsis buku “Panduan Lengkap Menjadi 
Programmer“ 
 
Setelah mengetahui apa itu Microsoft.NET Framework, Microsoft 
Visual Basic.NET, ADO.NET, Database dan Microsoft Access, 
dan fungsi-fungsi serta dasar penggunaannya, ternyata menjadi 
programmer VB.NET itu mudah! Sebab, dari dasar pengetahuan 
tesebut, kita sudah bisa membuat suatu program yang kita 
inginkan. Misalnya, membuat aplikasi toko, seperti form penjualan 
dan pembelian. Visual Basic.NET (VB.NET) merupakan program 
generasi selanjutnya dari Visual Basic. VB.NET memungkinkan 

kita untuk membangun aplikasi database client atau server dengan performa tinggi. 
 
Umumnya, para programmer banyak menggunakan VB.NET untuk membuat aplikasi 
atau program yang mereka butuhkan. Pasalnya, program ini memiliki kelebihan dan 
kemudahan tertentu dibandingkan dengan program-program lainnya yang sejenis. 
 
Selanjutnya, langkah apa saja yang mesti diketahui dan dilakukan agar kita bisa menjadi 
programmer VB.NET? Mediakita menerbitkan buku Panduan Lengkap Menjadi 
Programmer yang ditulis oleh Junindar. Buku ini berisi tutorial pembuatan program, 
pembuatan laporan, sampai dengan melakukan deployment program. Melalui buku ini, 
Anda bisa menjadi seorang programmer VB.NET yang handal. Sebab, buku ini 
merupakan buku yang komplit untuk mengantar seseorang dari tidak tahu apa-apa 
tentang VB.NET menjadi seorang programmer. 
 
Memang, saat ini, banyak sekali buku-buku tentang pemrograman VB.NET, tetapi sangat 
jarang yang menjelaskan secara detail tentang fungsi-fungsi dan pemrograman di dalam 
VB.NET. Di buku ini, secara terperinci Anda akan dibimbing bagaimana membuat 
database, membuat program (create program), tampilan login, menu, form, laporan, 
sampai dengan membuat file setup (installer).  
 
Selain itu, buku ini juga dilengkapi CD berisikan source code pembuatan program 
sehingga lebih memudahkan Anda dalam berlatih.  



Kuliah Berseri IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com 
 

Menngganti Text pada XP Start Button 
Junindar 
 

 
Biografi Penulis. 
 

Junindar Lahir di Tanjung Pinang, 21 Juni 1982. Menyelesaikan 

Program S1 pada jurusan Teknik Informatika di Sekolah Tinggi 

Sains dan Teknologi Indonesia (ST-INTEN-Bandung). Senang 

mengutak-atik computer yang berkaitan dengan bahasa 

pemrograman. Keahlian, sedikit mengerti beberapa bahasa 

pemrograman seperti : VB.Net, ASP.NET, VBA. Reporting : 

Crystal Report (Under Program). Database : Access, paradox dan 

SQL Server 2000. Simulation / Modeling Packages: Visio 

Enterprise, Rational Rose dan Power Designer. Dan senang 

bermain gitar, karena untuk bisa menjadi pemain gitar dan seorang 

programmer sama-sama membutuhkan seni.   Pada saat ini bekerja 

di salah satu Perusahaan Swasta di BATAM sebagai Software 

Development. Mempunyai moto hidup : “Jauh lebih baik 

menjadi Orang Bodoh yang giat belajar, dari pada orang 

Pintar yang tidak pernah mengimplementasikan ilmunya”. 

 
Kritik dan saran kirim ke : xx_lead@yahoo.com 

   junindar@gmail.com 

   

 


