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Pada BlankOn Linux pemasangan perangkat lunak dilakukan menggunakan sistem manajemen 
paket perangkat lunak seperti pada Distro Linux lainnya. Manajemen paket yang ada di BlankOn Linux 
bernama  APT. Di BlankOn, hampir semua perangkat lunak berasal dari suatu tempat yang bernama 
lumbung  paket  (package  repository).  APT  adalah  program yang  berfungsi  untuk  mengunduh  
(download) paket yang teman-teman pilih dari lumbung dan memasangnya di komputer,jadi teman-
teman tidak perlu mengunduh sendiri  paket  perangkat lunak yang ingin teman-teman pasang,tetapi  
hanya perlu menentukan sumber paket atau lumbung paket perangkat lunak tersebut melalui APT, dan  
meminta perangkat lunak yang ingin dipasang atau dihapus.  Maka APT akan melakukan apa yang  
dibutuhkan, termasuk mengunduh paket, memasang,pemasangan konfigurasi, melakukan konfigurasi 
sistem, pemutakhiran (update) serta penghapusan (remove). 

Lumbung paket (Repository)bisa berada dari empat sumber, yaitu:
• Server Web
• Jaringan Lokal, misalnya dari server NFS (Sharing repo)
• CD/DVD-ROM
• Folder lokal (Harddisk)

Ketika  baru  saja  menginstall  blankon,secara  default  repository  akan  diarahkan  ke  penyedia 
resmi  repository  blankon  di  http://arsip.blankonlinux.or.id/blankon, tetapi  sekarang  sudah  ada 
beberapa penyedia repository lokal yang lebih dekat dengan kita,seperti  repo ugm contohnya. Lalu 
sebenarnya dimana letak konfigurasi APT itu ? Agar kita bisa mengatur sesuai keinginan kita mau 
menggunakan repository yang mana? ,jawabannya ada di /etc/apt/sources.list ,maksudnya? Ada di file 
bernama sources.list didalam folder apt yang ada di dalam folder etc. Ada dua cara untuk konfigurasi 
APT,bisa berbasis teks (menggunakan gedit),atau dengan GUI di Software Source.

Langsung saja ke cara yang pertama:
1. Buka terminal
2. Ketikkan sudo gedit /etc/apt/sources.list,nanti akan keluar konfigurasi kemana APT 

diarahkan,defaultnya diarahkan ke  http://arsip.blankonlinux.or.id/blankon  ,   seperti digambar:
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nha kasusnya sekarang adalah saya ingin mengubah APT-nya ke Folder lokal karena saya punya 
repository sendiri di harddisk,bagaimana ? Gampang,tinggal ubah saja isi sources.list tadi menjadi 
seperti ini :

he,terus maksudnya gimana itu ? Gini saya jelasin :
Pada bagian yang saya beri kotak biru itu saya beri tanda kres ( # ) maksudnya agar baris 

tersebut dibaca sebagai komentar dan tidak dieksekusi (seperti di pemrograman itu lho),kemudian saya 
tambahkan baris perintah untuk mengarahkan APT-nya ke folder blankon di partisi SUPPORT (kotak 
merah),  karena  letaknya  di  folder  lokal  jadi  deb  file, tidak  lagi  deb  http,kemudian  diikuti 
:///media/partisi-letak-repository/nama-folder-repository/ pattimura main dst.

Setelah itu di save kemudian tutup geditnya lalu ketikkan perintah di terminal :
sudo apt-get update

*) partisi tempat repository harus di mount dulu sebelum menjalankan perintah update,install

Forum Linux CeweK (FLICK) KSL KUSUKA



Oke,,itu cara pertamanya,lalu bagaimana cara kedua yang lewat GUI ? Cekidot nyook...
Cara GUI 
1. Buka Software Source di System → Administration → Software Source

2. Nanti akan keluar interface seperti ini :

oke.. saya jelasin dulu ya, di tab Blankon Software itu diberi ceklist semua karena defaultnya 
tadi adalah mengambil di repository resmi blankon,kemudian kita bisa mengatur mau mendownload 
dari server mana di Download from. Kasus sama seperti yang diatas,kita mau mengubah ke APT ke 
folder lokal,gimana? Gini,:

Hilangkan semua ceklistnya lalu pilih tab Other Software kemudian klik Add nanti akan 
keluar kolom untuk mengisi APT-nya
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isikan yang pertama :
deb file:///media/SUPPORT/blankon/ pattimura main restricted extras extras-restricted
kemudian klik add sources,lalu klik lagi Add lalu isikan ini :
deb file:///media/SUPPORT/blankon/ pattimura-updates main restricted extras extras-restricted
klik lagi add source,lalu klik lagi Add lalu isikan ini :
deb file:///media/SUPPORT/blankon/ pattimura-security main restricted extras extras-restricted

Tampilannya akan jadi seperti ini :

klik close kemudian klik reload dan APT sudah diubah ke folder lokal :-)

biasanya akan ada sedikit error,itu karena ada deb-src nya ngeror,solusinya hilangkan saja 
checklist yang deb-src (source),jadi gini lho :) 
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klik close lalu pilih reload dan error nanti akan hilang :D

Nha,,,sekarang teman-teman tinggal pilih mau menggunakan cara yang mana,kalau saya sih 
lebih suka pakai cara yang pertama,hehehe,, oke,terimakasih,semoga bermanfaat yah ^_^

“Salam open source ,share and get more “
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