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Men-disable Autorun pada USB 

Pada saat memasukkan flash disk di komputer maka biasanya flash disk tersebut akan di-

run secara automatis yang menandakan bahwa fitur autorun windows tidak di disable, pada 

flash disk yang terinfeksi virus terdapat file autorun.inf yang dihidden akan menjalankan 

program virus yang background tanpa ada konfirmasi kepada user tetapi kalau ada 

antivirus komputer tersebut maka akan muncul gambar seperti dibawah ini : 

 

Salah satu cara untuk mengatasi resiko virus tersebut adalah dengan mendisable fitur 

autorun pada drive USB. adapun caranya adalah sebagai berikut : 

1. Klik tombol Start - Run. 
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2. Ketik gpedit.msc dan tekan RUN 

 

 

 

 

 

3. Klik pada User Configuration - Administrative Templates - System. 
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4. Klik 2x pada Turn Off Autoplay. 

5. Klik pada option Enable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pada option Turn off Autoplay on, pilih All drives. 

7. Klik Apply kemudian tombol OK. 

 

 

 

 


