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Assalamu alaikum, kawan-kawan.

Alhamdulillah, sekarang dah memasuki pertemuan ke-2 kita dalam Forum Linux CeweK (FLICK) KSL 
UIN Sunan Kalijaga.  Setelah  kemaren kita  buat  bootable  flashdisk dan instalasi  Linux Blankon 7 
(Pattimura), apakah masih ada yang bingung mengenai materi kemaren? ;-)

Semoga masih ada,,hehe. Kalo yg bingung silahkan langsung ditanyakan di forum ya. Gak usah malu-
malu, setiap pertanyaan cuma bayar 5 ribu kok. Enggak ding, bercanda hehe. Jika masih ada yang 
dipertanyakan itu tandanya teman-teman masih ada rasa penasaran dan pengen terus belajar linux lagi 
dan lagi. Jadi tanyakan saja, kalo bisa akan kami jawab, kalo belum bisa maka akan menjadi PR untuk 
kita semua..

Oke, langsung aja ke TKP mbk bro..

Pada  modul  ini  kita  akan  membahas  tentang  Pengenalan  Desktop  dan  Aplikasi  di  Blankon  7 
(Pattimura)  yang telah  diinstal  kmaren.  Mengapa kita  harus  kenal  dengan desktop dan aplikasi  di 
Blankon Patimmura. Agar kita semakin sayang dan gak bingung lo memakainya. (Tak kenal maka tak 
kenalkan,,hehe)

Dimulai dari perbandingan antara aplikasi di Windows 7 dan Blankon 7.

Windows 7 Blankon 7

Microsoft Word LibreOffice Writer

Microsot Power Point LibreOffice Impress

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Winamp Exaile Music Player

Windows Media Player Movie Player

Photoshop GIMP

CorelDraw Inkscape

Notepad Text Editor

Browser Chrome Browser Chromium

Nero Brasero Disc Burner

dll dll

Dari perbandingan di atas kami ingin menyampaikan, bahwa aplikasi yang ada di Windows sudah ada 
penggantinya di Linux. Cuma namanya saja yang berbeda, jadi gak perlu khawatir tidak bisa ini itu di 
Linux. Kita hanya perlu membiasakan diri memakai aplikasi yang ada di Linux.
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Tampilan awal :

Masuk ke bagian Applications – Accessories. Pada gambar di bawah dapat kita lihat beberapa aplikasi 
diantaranya :

Calculator : aplikasi kalkulator.
Character Map : aplikasi untuk membuat teks atau simbol yang tidak ada di papan ketik.
Disk Usage Analyzer : aplikasi untuk menganalisa penggunaan disk dalam komputer.
Help : aplikasi panduan menggunakan Blankon 7 Pattimura.
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onBoard : aplikasi keyboard onBoard. Jika keyboard kita sedang bermasalah, bisa 
  memakai aplikasi ini

Synapse : aplikasi untuk melakukan pencarian secara cepat.
Take screenshoot : aplikasi untuk mengambil gambar pada desktop.
Terminal : aplikasi untuk menuliskan command-command atau perintah di Linux.
Text Editor  : aplikasi pengganti Notepad di Linux. 

Masuk ke bagian Applications – Education. Pada gambar di bawah dapat kita lihat ada satu aplikasi  
yaitu StarDict yaitu aplikasi kamus yang memudahkan kita untuk menerjemahkan sesuatu.

Masuk ke bagian Applications – Graphics. Pada gambar di bawah dapat kita lihat beberapa aplikasi 
diantaranya :

GIMP : aplikasi pengganti Photoshop di windows.
LibreOffice Draw : aplikasi menggambar yang disertakan dalam paket aplikasi LibreOffice ,jika 

  kita kurang mahir menggunakan GIMP atau Inkscape kita dapat menggunakan 
  aplikasi LibreOffice Draw untuk menciptakan sebuah karya gambar sederhana

Shotwell : program album foto yang mampu mengorganisasi rangkaian foto yang diambil 
  disaat bersamaan secara otomatis

Simple Scan : aplikasi untuk melakukan pemindaian di Blankon 7 Pattimura.
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Lanjut  ke bagian Applications – Internet  pada gambar di  bawah dapat  kita  lihat  beberapa aplikasi 
diantaranya :

Chromium : aplikasi untuk melakukan browsing pada BlankOn.
Evolution Mail : aplikasi pengelolaan tugas yang sangat lengkap dan setara dengan aplikasi 

  Microsoft Outlook di Microsoft Windows.
Gwibber : aplikasi untuk melakukan chatting dengan account Twitter atau FB.
Pidgin : aplikasi untuk keperluan komunikasi berbasis teks secara langsung atau chatting 

  menggunakan fitur perpesanan instan (Instant Messanging).

Masuk  ke  bagian  Applications  –  Office  pada  gambar  di  bawah  dapat  kita  lihat  beberapa  aplikasi 
diantaranya :
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Evolution Mail and Calendar : aplikasi pengelolaan tugas yang sangat lengkap dan setara 
  dengan aplikasi Microsoft Outlook di Microsoft Windows. 
  Ditambah dengan fitur Calendar.

LibreOffice Calc : aplikasi spreadsheet pengganti Ms. Excel.
LibreOffice Draw : aplikasi menggambar yang disertakan dalam paket aplikasi 

  LibreOffice , jika kita kurang mahir menggunakan GIMP atau 
  Inkscape kita dapat menggunakan aplikasi LibreOffice Draw 
  untuk menciptakan sebuah karya gambar sederhana

LibreOffice Impress : aplikasi presentasi pengganti Ms. Power Point.
LibreOffice Writer : aplikasi pengolah kata pengganti Ms. Word.

Selanjutnya masuk ke bagian Applications – Sound and Video pada gambar di bawah dapat kita lihat 
beberapa aplikasi diantaranya :

Brasero : aplikasi burning CD pengganti Nero.
Cheese : aplikasi agar webcam bisa digunakan di Linux.
Exaile : aplikasi pemutar musik seperti Winamp di Windows.
Movie Player : aplikasi pemutar video layaknya Windows Mwdia Player di Windows.
Pitivi : aplikasi untuk editing video.
Sound Recorder : aplikasi perekam suara.
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Gambar dibawah adalah gambar panel atas.

Menu-menu    browser chrome                                                                                                       
         informasi waktu

                                                                                                              nama user
                                                     pengatur volume                ikon wifi         tombol shutdown

Gambar panel bawah :

Untuk masuk ke direktori atau folder dalam partisi kita pilih Places. Kemudian pilih mau masuk ke 
partisi mana.
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Masuklah ke System – Preferences.

Disitu  kita  dapat  melihat  fitur-fitur  seperti  Monitor  untuk  mengatur  monitor,  mouse,  keyboard, 
bluetooth, screen saver dll. Silahkan dipelajari sendiri..heheh. Lama lama juga hafal sendiri lo sering 
makai Linux. :-)
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Masuk ke System – Administration.

Banyak sekali fitur yang dapat kita pakai. Misal : 
Additional Driver : untuk mengecek apakah ada driver yang belum terinstal, misal driver wifi
Gparted : untuk mengatur partisi hardisk
Startup Disk Creator : untuk membuat bootable flashdisk
User and Groups : untuk memanajemen akun user kita

dsb.
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“ Belajar Linux itu butuh KESABARAN, tidak bisa bim salabim langsung bisa.
TERUS MEMAKAI LINUX dalam keseharian akan memudahkan kita belajar Linux.

Kalo bingung pake Linux, TANYA. “
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