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Aplikasi  

 

Tanpa Menggunakan 

MSVBVM60.DLL 
 

Pada saat browsing di virologi.info saya membaca sebuah artikel ‘konsep virus di 

vista’ dan di sana menyebutkan hanya berbekal sebuah hex editor kita dapat membuat 

agar aplikasi yang ditulis dengan vb dapat berjalan dengan runtime selain msvbvm60.dll 

dengan mengedit file executable-nya. Runtime yang dipergunakanpun sebenarnya adalah 

msvbvm60.dll dengan nama lain ( xxx.dll). 

 Dengan informasi yang sedikit seperti itu, mungkin bagi yang telah mencapai 

tingkat mastering adalah mudah untuk mengerti, tapi bagaimana yang belum? Jangan 

khawatir. OK itu tugas saya untuk menerangkannya. (sok nggaya wong aku iki juga 

newbie kok, aja ngguyu!). 

 Teknik VB Tanpa MSVBVM60.DLL ini dapat diaplikasikan di XP ataupun Vista. 

 Setelah saya membaca informasi ini, saya berpikir akan mencobannya di rumah. 

Ssst hex editor yang saya pergunkan ini sebenarnya adalah saya dapatkan dari dari CD 

UBCD atau winPE, sistem operasi kecil. (Ukh keliatan gak modal banget yah). 

 Apa yang ada dalam benak Anda tentang saya mungkin lebih baik daripada 

kenyataannya.OS Windows XP yang saya pakai bajakan, Office bajakan, VB bajakan. Eh 

tapi saya tidak mempropagandakan pada Anda untuk memakai program warez atau OS 

bajakan lho……. Perlu dipertegas ini cuman jujur, orang saya ini bukan turunan orang-

orang kaya utawa ningrat. (walah..walah…kok malah jadi curhat segala ya..). 

 Oke. Sekarang aktifkan hex editor Anda, di sini diasumsikan menggunakan 010 

Editor, pakai hex editor yang lain boleh saja, orang dasarnya juga sama. 
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Maka setelah loading aplikasi selesai, maka akan terlihat window 010 Editor. 
 

 
 

Coba buka program (executable file) Anda yang ditulis dengan VB.. 

File -> Open File… dan cari file executable-nya. 

Setelah aplikasi executable terbuka maka. 
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Silahkan scroll ke bawah sedikit sampai ditemukan text “MSVBVM60.DLL”. 
 
 

 
 

Arahkan mouse pointer ke text “MSVBVM60.DLL” dan ubah dengan nama 

“PRASETYO.DLL”, untuk nama terserah Anda. 
 

 
 

Ketikan dengan keyboard.. 
 

 
 

Terlihat huruf yang diketikan berwarna merah. Itu wajar hex editor 101 akan memberikan 

warna merah untuk huruf yang di-edit. 

Teruskan mengetik.. 
 

 
 

Setelah selesai silahkan simpan dengan File -> Save. 

Keluar dari 010 Editor. 
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 Tahap pengeditan binary program executable telah selesai, selanjutnya silahkan 

jalankan program tadi yang telah di-edit binary-nya. 

 

Jika muncul. 
 

 
 

Itu wajar lah mas, orang PRASETYO.DLL nya juga belum dibuat. 

 

Ok.. 

Masuk ke direktori sistem, C:\WINDOWS\System32\ 

Tentunya dengan Windows Explorer. 

Cari MSVBVM60.DLL 
 

 
 

Copy dengan klik kanan lalu Copy atau dengan shortcut pada keyboard Ctrl+C. 

Paste di direktori yang sama (masih di system32) dengan klik kanan lalu paste atau 

Ctrl+V. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rename dengan nama PRASETYO.DLL (sesuai dengan nama yang dimasukan ke hex 

editor pada tahap sebelumnya ) dengan klik kanan lalu rename. 
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Setelah selesai coba jalankan program aplikasi yang di-edit dengan hex editor. 

Maka aplikasi akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
 

 
 

 

Selamat Anda berhasil. 

  

 

Program aplikasi VB tanpa MSVBVM60.DLL, horeeee…. 

 

Teknik ini dinamakan juga Anti KillVB 

 

 Untuk apa teknik ini dipergunakan? Tentu saja untuk mengantisipasi program Kill 

VB yang salah satunya ada pada antivirus Ansav atau aplikasi Kill VB buatan Yohanes 

Nugraha, CompactByteAV.Com. Sekarang cobalah jalankan aplikasi Anda yang 

menggunakan msvbvm60.dll dan silahkan jalankan Kill VB maka proses aplikasi Anda 

akan mati. Kemudian cobalah dengan aplikasi VB tanpa msvbvm60.dll misal 

Prasetyo.DLL. Jreeng proses aplikasi Anda tidak mati. 

 

Nye..nye…nye.nye nye.nyenyenye.. 
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Menjalan kan Kill VB pada ANSAV +E Advanced 

 

Sorotlah menu Plugins dengan pointer mouse dan pilih sub menu Process Image Finder. 

 

 
 

Maka pada layar akan terlihat jendela ANSAV Process Image Finder. 

 

 
 

 

 

 

Jalankan aplikasi Anda yang mempergunakan msvbvm60.dll 

Tekan botton Kill VB Processes pada Ansav 

Maka process akan mati dan pada ANSAV Process Image Finder akan terlihat log 

sebagai berikut. 
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Jika kita menjalankan Kill VB pada Ansav dan kita menggunakan aplikasi VB tanpa 

MSVBVM60.DLL maka aplikasi kita tidak akan terpengaruh. 

Lihat log berikut. 

 

 
 

Horeee nggak kedeteksi 

Nggak kedeteksi… 

 

Bagaimana jika teknik ini diimplementasikan pada virus yang ditulis dengan VB? 

Pada dasarnya sama tapi agak sedikit berbeda pada proses penyebarannya. Maksudnya 

harus ada program pensuplai msvbvm60.dll dengan nama lain. Untuk informasi lebih 

lanjut silahkan kunjungi halaman. 

 
Http://www.VirusMaker.Co.Cc 

 

Virus Open Sources Site, cepat buka browser favoritmu, buka situs ini dan ayo kita 

kembangkan bersama. 

 

Atau boleh juga bertanya pada group VirusMaker dengan alamat. 

 

   Group Name  : VirusMaker 

   Group Homepage : http://groups.yahoo.com/group/virusmaker 

   E-mail  : virusmaker@yahoogroups.com 
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DISCLAIMMER 

 

Saya secara pribadi menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap implementasi teknik 

ini dalam bentuk apapun. 

 

“Tak akan pernah seseorang ditanya dari mana kau peroleh ilmu tersebut akan tetapi 

melainkan untuk apa kau pergunakan ilmu pengetahuanmu” 

 

INFORMASI LAIN 

 

Versi Dokumen : 3.00 

Dokumen ini ditulis dan diedit  dengan : Microsoft Word 

Dokumen PDF ini dibuat atau dicetak dengan : BullZip PDF Printer 

Font. Times New Roman, Algerianbasd 


