
Minbar, Aplikasi Pengingat Waktu Sholat

Malam minggu galau ?,  mending nulis  “sesuatuk”  buat  ditaruh di  blog.  Iseng-iseng berhadiah,  eh 
bukan ding, iseng-iseng cari di om Google tentang aplikasi Islami di Linux. Ketemu deh yang namanya 
Minbar. Apaan tuh?

Minbar atau sering diplesetin menjadi mimbar,  merupakan paket aplikasi yang fungsinya sebagai 
pengingat  waktu shalat  di  Linux.  Cara install  gampang sekali yaitu  tinggal  pake synaptic  package 
manager. Silahkan search di synaptic, ketik ‘minbar’ kemudian tandai dan install.

Oiya, disini saya pake Linux Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) dan konek repo di hardisk lokal. 
Langsung kita cekibrot.

Pertama mount dulu partisi  hardisk yang kita letakkan repo lokal (mudahnya silahkan buka partisi 
tempat  repo lokal  kita  berada).  Kemudian masuk terminal,  Applications  – Accessories  – Terminal. 
Ketikkan sudo apt-get update.

Tunggu hingga selesai. Di akhir proses biasanya kan tampil Reading package list... Done seperti pada 
gambar di bawah ini.

Mari kita install aplikasi Minbar-nya. Buka synaptic package manager,  System – Administration – 
Synaptic Package Manager. Kemudian ketikkan minbar pada kolom Search.



Setelah ketemu, klik kanan pada hasil pencarian dalam hal ini paket minbar. 

Pilih Mark for Installation.



Akan tampil jendela seperti di bawah ini. Pilih Mark.

Setelah itu paket yang tadi telah kita tandai (Mark) akan diblok beserta paket lain yang dibutuhkan 
untuk install paket minbar.



Setelah itu klik tanda Apply di bagian atas. Kemudian akan tampil jendela konfirmasi, pilih Apply lagi.

 

Setelah selesai proses instalasinya, paket tadi akan diberi warna hijau sebagai tanda paket itu telah di 
install seperti gambar di bawah.



Itu untuk proses instalasi.  Sekarang mari masuk ke proses setting menyetting. Buka aplikasi Minbar 
dengan cara klik  Application – Accessories – Minbar Prayer Times. Ini tampilan hasil konfigurasi 
saya.

Untuk melakukan pengaturan silahkan klik Preferences. 



Untuk tab City Detail anda bisa memasukkan koordinat (Latitude, Longitude) tempat anda berada. Jika 
tidak tahu silahkan anda cari referensinya di http://islamicfinder.org. Setelah itu silahkan isi nama kota 
dan time zone. Untuk time zone saya isikan 7 karena Indonesia selisih 7 jam sama Greenwich (GMT + 
7) #pelajaran di sekolah dulu,,hehe. Mhn koreksi kalo salah.

Kemudian pilih tab Advance.

Di bagian ini silahkan isi bagian Notifications. Beri tanda centang dan tentukan waktunya mau berapa 
menit.  Maksudnya  aplikasi  ini  akan  memunculkan  pemberitahuan  10  menit sebelum  adzan 
berkumandang.  Pilih  juga  bagian  Calculation  Method.  Silahkan  sesuaikan  dengan  waktu  solat 
sekarang.  Saya pilih  Umm Al-Qurra,  Saudi  Arabia.  Kemaren sempet  tak kosongin tapi  hasilnya 
malah aneh. Maghrib jam 17.49 sedangkan Isya jam 17.45. Setelah tak isi kembali normal lagi.

Pilih tab  Athan. Di tab ini kita harus memasukkan suara Adzan. Karena secara default, aplikasi ini 
tidak  dilengkapi  dengan  suara  adzan.  Bagi  yang  belum  punya  silahkan  download  di 
http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/athan/.  Filenya  berekstensi  .ogg.   Setelah  itu  didownload 
silahkan masukkan file adzan tersebut dengan mengklik  tanda folder di bagian Normal adzan dan 
pilih file hasil adzan yang telah kita download tadi. Untuk mencoba klik Play.

http://islamicfinder.org/
http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/athan/


Sampai di sini konfigurasi telah selesai. Laporan selesai (ala komandan upacara bendera). Tapi jangan 
lupa dicentang pada bagian Play Athan sehingga apabila sudah memasuki waktu shalat, maka suara 
adzan akan terdengar.

Semoga bermanfaat :-)
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