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Kalau anda punya Netbook yang notabene tanpa disertai dengan sebuah Drive DVD, ada 
beberapa alternatif Instalasi Windows 7 di netbook anda. 

1. Mengkopi semua file Installasi ke Hardisk anda. Ini bisa anda lakukan bila anda 
berencana untuk menjadikan Netbook anda dual boot alias mempunyai dua sistem 
Operasi. Misalnya Windows XP di Drive C dan kemudian Windows 7 di Drive D. 

2. Menggunakan Eksternal DVD Drive 
3. Alternatif yang bisa dijadikan pilihan adalah Install Windows 7 dengan menggunakan 

Flashdisk.  

Alternatif ketiga ini, telah diakomodir oleh Microsoft khusus bagi pemilik Netbook yang tidak 
dilengkapi dengan DVD drive, dengan sebuah utility khusus bernama Windows 7 USB/DVD 
Tool anda  bisa membuat sebuah Flashdisk bootable untuk keperluan Instalasi Windows 7 di 
Netbook anda. 

 Pastikan anda mendownload dan menginstall Windows 7 USB/DVD Tool, setelah itu 
sediakan sebuah Flashdisk (minimal yang 4GB).  

 Jalankan Windows 7 USB/DVD Tool kemudian pada kotak source tentukan lokasi file 
ISO dari Windows 7 anda (Kalau anda belum mempunyai file ISO Windows sebaiknya 
beli dulu di situs resmi Microsoft atau download di Situs File Sharing kesayangan anda) 

 
 

 Pilih USB untuk membuat sebuah bootable USB sekaligus Instalasi Windows 7 
kemudian klik NEXT 

Setelah selesai membuat sebuah USB Instalasi Windows 7, saat menginstal Windows 7 di 
Netbook anda. Pastikan juga urutan boot (di BIOS Netbook) telah dirubah dengan Boot dari 
USB Drive di posisi pertama. Langkah berikutnya tinggal ikuti petunjuk instalasi yang diberikan. 

Sebuah catatan, agar lebih smooth alias bisa sedikit lancar dalam menggunakan Windows 7 di 
Netbook, sebaiknya memori minimum adalah 2GB. Sesuai pengalaman penulis, dengan 
menggunakan Asus EeePC 1000He (Prosesor Intel Atom N240 + Memori 2GB) performa 
Windows 7 ternyata lebih baik dan lebih maksimal dibandingkan dengan Windows XP. Jadi 
kalau Netbook anda masih menggunakan Windows XP, sudah saatnya mencoba Windows 7 dan 
rasakan perbedaan yang cukup signifikan. 



Agar tidak ketinggalan dengan berbagai info menarik seputar Windows 7 dari tasikisme.com 
maupun info-info menarik lainnya, jangan lupa masukan email anda dibawah ini  dan klik 
subcribe! 

 


