
CARA MENGINSTALL SLACKWARE VERSI 12 

http://slackware.linux.or.id/slackbook/ 

http://www.slackerbox.com/web+server 

Ada 3 bagian pada Instalasi. Requirement(kebutuhan), Partition (mempartisi hardisk), dan Setup. Saya 

menyarankan Anda untuk mulai dari depan -requirement jika Anda baru pertama kali menginstal Linux 

Slackware 

Requirement 

Kebutuhan Instalasi Slackware 

Modal yang dibutuhkan agar instalasi berjalan mulus : 

Hardware-Komputer  

Hardware Minimum  (Jalan di Mode teks. Untuk Router, Proxy, BASH/C programming) 
Processor = Sekelas Pentium 1/2 
Memory = 16 MB 
Hardisk = 1 GByte 

Hardware Standart (Jalan di mode teks maupun grafik) 
Processor = Sekelas Pentium 3 
Memory = 128 MByte 
Hardisk = 10 GByte> 

Hardware Optimal  
Processor = Sekelas Pentium 4 atau yang lebih tinggi 
Memory = 256 MByte atau lebih 
Hardisk = 20 GByte atay lebih  

Tentu spesifikasi di atas tidak kaku. Bisa lebih fleksibel. Tetapi jika Anda ingin 
menjalankan Desktop Manager seperti KDE maka memory yang dibutuhkan optimal 256 
MByte. Jika Anda ingin FULL INSTALL maka dibutuhkan space hardisk 5 GByte. 

CD Instalasi 
Untuk Slackware 10.2, ada 4 CD. 2 CD Installer program dan 2 CD Source Codenya. 
Jika ingin full Instal, Anda perlu 2 CD pertama. Jika ingin instal Core, maka cukup CD 
pertama saja.  
Untuk Slackware 11 , ada 6 CD. 2 CD instaler lengkap, 1 CD ekstra/testing program, dan 
3 CD source codenya. Anda perlu 3 CD pertama untuk instalasi lengkap + ekstra/testing 
program. CD sorce diperlukan jika Anda ingin melakukan kompilasi ulang paket2 
program yang ada. 
Untuk Slackware 12 , ada 6 CD. 2 CD installer, 1 CD ekstra, dan 3 CD source. Saya 
menganjurkan Anda (kalau bisa) menggunakan Slackware versi 12 

Pilihan Sistem Operasi 

Anda ingin Komputer Anda dualboot Linux dengan Ms Windows atau hanya Linux 
Slackware saja ? Atau Ms Windows dengan 3 jenis distro Linux berbeda ?  
Anda lebih baik memastikan hal tersebut diatas. Anjuran saya, jika tidak ingin Linux 
total, cukup dual boot saja. Kecuali Anda sudah ahli dalam hal partisi hardisk. 
Berapa besar kapasitas yang disediakan untuk Linux ? Jika Anda ingin dual boot, install 
Ms Windows terlebih dahulu korbankan drive E Anda untuk Linux misalnya (10 GB ) 

 

 



 

Boot Komputer  

Pastikan urutan booting PC Anda adalah CDROM terlebih dahulu . Anda dapat 
mengganti urutan booting lewat BIOS. Umumnya dengan menekan Ctrl-ALt -Del dan 
menahan DEL pada keyboard, Anda sudah langsung masuk kemenu BIOS.  

Masukkan CD1 slackware...boot komputer Anda. 
Akan muncul : 

Boot :  

Tekan Enter.  

untuk Slackware 12, kernel modul yang digunakan adalah hugesmp.s. 
untuk Slackware 11 menggunakan sata.i.  

Jika berhasil, maka akan muncul # 

root@komputer7:~# 

Langkah selanjutnya adalah mempartisi hardisk !!  

Setelah boot lewat CD/DVD, maka langkah pertama yang dilakukan adalah membuat partisi di 
hardisk. Ada 2 program yang dapat digunakan. FDISK dan CFDISK. Saya akan membahas 
CFDISK. 

root@komputer7:~# cfdisk /dev/sda  

Karena menggunakan hardisk SATA, maka diakhir instruksi cfdisk saya menambahkan 
/dev/sda Anda dapat menggunakan /dev/hda  untuk hardisk ATA. 

Setelah ENTER, akan muncul menu seperti dibawah : 

cfdisk_a 



Dua partisi dasar adalah untuk system dan swap.  

cfdisk_b 

Langkah terakhir adalah pilih Write .  

Setup 

Setelah selesai urusan partisi, langkah selanjutnya adalah setup 
Sebagai root, ketikkan instruksi setup : 

root@komputer7:~# setup  

Setelah mengetikkan instruksi setup, maka Anda akan menemukan tampilan menu seperti 
dibawah ini. 
Umumnya pilihan HELP dan KEYMAP dapat Anda lewati dan langsung menuju ADDSWAP. 

setup1 
Pada Menu Keyboard Map akan ditemukan jenis-jenis keyboard dengan komposisi tuts yang 
berbeda.  

Umumnya keyboard yang digunakan di Indonesia adalah standar US keyboard PS/2 sehingga 
bagian ini dapat Anda lewati. 

ADDSWAP 

Pilihan ini akan men-format partisi hardisk yang ditujukan untuk SWAP file, sekaligus 
mengecek jika terdapat bad sector. Partisi hardisk yang merupakan SWAP akan di mount 
di etc/fstab.  



Jika Anda lalai dalam membuat partisi khusus SWAP, maka Anda akan diperingatkan 
bahwa tidak terdapat partisi SWAP. Pilihan Anda Continue atau balik ke tool cfdisk untuk 
membuat partisi tersebut. 

Jika RAM Anda 4GB, mungkin swap bisa diabaikan... tekan OK 

Umumnya besar partisi SWAP adalah 2x besar memory RAM. Jika besar memory 256 
Mbyte, maka disarankan besar SWAP adalah 512 Mbyte.  

TARGET  

Jika proses ADDSWAP sukses, maka proses selanjutnya akan berjalan otomatis ke 
TARGET. Pilih partisi hardisk yang akan ditujukan untuk instalasi Linux. 

SOURCE MEDIA  

Setelah menentukan TARGET, maka Anda akan ditanya sumber instalasi Linux Anda. 
Umumnya adalah lewat CD atau DVD. Tetapi tidak menutup kemungkinan Anda telah 
mencopynya di hardisk untuk kemudian Anda instal lewat partisi hardisk tersebut.  

Setelah memilih SORCE MEDIA, semisal Install from Slackware CD or DVD, maka 
terdapat pilihan manual atau otomatis. Pilih Otomatis agar bootloader men-scan perangkat 
CDROM yang berisi CD instalasi Slackware. 

PACKAGE SERIES SELECTION  

Menu berikutnya yang akan ditemui adalah PACKAGE SERIES. Jika Anda binggung 
bagian mana yang ingin di instal dan mana yang tidak, pilih default saja. Secara default 
Slackware memilih semua kecuali KDEi. 

SELECT PROMPTING MODE  

Pilih full saja agar semua di instal langsung secara otomatis tanpa menunggu penekanan 
ENTER. Tetapi Jika Anda ingin mengetahui –dan membaca keterangan tentang program 
tersebut, pilih newbie. Dan siapkan secangkir kopi untuk menemani :P  

setup2 
INSTALL LINUX KERNEL  

(Untuk slack 12 tidak ada option ini)Pada bagian ini pilih cdrom. Kemudian Anda akan 
diminta memasukkan CD 1 kembali. Masukkan CD 1 kemudian OK ! ENTER. Maka 
proses instalasi bagian terpenting dilakukan.  

MAKE BOOTDISK  



Anda diminta untuk membuat BOOTDISK oleh Linux Slackware jika terjadi sistem 
Linux Anda suatu hari tidak bisa boot. Untuk Slackware 12 sudah digunakan USB 
flashdisk. Saran saya, selama Anda mempunyai CD 1 Linux Slackware, dan dikomputer 
Anda masih terdapat CDROM, maka lewati saja   Pilih continue !  
 
 
 

HARDWARE CLOCK  

Pilih jam sesuai RTC (Real Time Clock ) komputer Anda, Pilih NO 

TIME ZONE  

Pilih Time zone - Asia /Makassar. 

MOUSE CONFIGURATION  

Jika mouse Anda standart, pilih PS/2 . Jika menggunakan USB mouse, pilih usb. (PS/2 
mempunyai konektor bulat yang terhubung kekomputer. Sedangkan usb mouse bentuk 
konektornya gepeng ) 

SERVICES 

Services yang akan dijalankan. Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan kapan saja. 
Yang perlu dipilih rc.hald, rc.messagesbus, rc.sshd, rc.syslog, rc.pcmcia (jika Anda 
menggunakan laptop), rc.cups (jika Anda punya printer, rc.hplip (jika printer Anda HP), 
rc.httpd (jika Anda ingin menjalankan APache Web server).  

MODEM CONFIGURATION  

Jika dikomputer Anda tidak terdapat MODEM, lewati saja proses ini. Anda dapat 
melakukan proses ini belakangan, atau kapan saja.  

Saran saya jika menggunakan Linux, GUNAKAN MODEM EKSTERNAL. Ada 
beberapa alasan. Pertama MODEM INTERNAL hanya akan memakan resource prosesor 
(fungsi hardware digantikan dengan emulasi software). Kedua, kebanyakan MODEM 
INTERNAL adalah WINMODEM. Maksudnya modem tersebut hanya dirancang bekerja 
untuk sistem operasi Microsoft Windows. 

SCREEN FONT 

Jika tidak ingin font default, maka terdapat banyak pilihan untuk SCREEN FONT. Bagian 
ini dapat dilewati, sehingga dengan otomatis font default yang digunakan. 

INSTALL LILO  

Bagian ini merupakan bagian ter-kritis dari proses instalasi karena berhubungan dengan 
fungsi booting pertama kali. Hasil nyata LILO dapat dilihat saat Anda pertama kali 
menghidupkan komputer di skylarx. Akan muncul menu pilihan sistem operasi dengan 
background warna merah.  

Jika berminat dan ingin belajar lebih lanjut, Anda dapat memilih menu ekspert untuk 
menampilkan menu pilihan maupun komentar dengan lebih bebas. Pilihan waktu, urutan 
sistem operasi yang ditampilkan, akan Anda dapatkan di menu ekspert. 

Untuk mudahnya pilih simple jika ini merupakan pertamakalinya Anda menginstal Linux.  

 



WINDOW MANAGER FOR X  

Bagian ini adalah bagian terakhir dalam proses instalasi Linux Slackware. Bagian ini dapat 
dikonfigurasi ulang kapan saja. Tetapi untuk pertama kalinya Anda disuruh memilih. Jika 
Abstein maka KDE (sebagai default ) akan dipilih.  

Bagian atas dari pilihan yang tersedia lebih kearah Appearance-penampilan seperti KDE dan 
GNOME (untuk slack 10.2-12.0 Gnome di remove). XFCE berada ditengah-tengah. Sedangkan 
Model Fluxbox (favorit saya) , dan Blackbox lebih mementingkan performance. 

proses NETCONFIG dapat anda lewati jika Anda hanya mempunyai 1 komputer saja. Jika lebih 
dari 1 Anda dapat membuat jaringan mini. 

Dan yang terpenting, Anda akan diminta untuk membuat password bagi root ! (dan kesemuanya 
lebih dari enam item). 

Contoh : abdulrais 

Proses Instalasi telah selesai. Pilih Exit dari menu yang muncul. CD akan dikerluarkan otomatis. 
Kemudian Reset komputer Anda. Tekan Ctrl-Alt-Del 

 

Configuration 

Konfigurasi Dasar 

Setelah proses instalasi selesai, maka langkah selanjutnya adalah konfigurasi sistem. Seperti 
Sound, X-server, proses init, dan lain sebagainya. 

Pada bagian ini, konfigurasi lebih ditujukan untuk kerperluan Desktop.  

Untuk Konfigurasi Server (Apache, Sendmail, dan MySQL), Lihat dibagian Server. 

Adduser  

Jika menggunakan komputer pribadi , sebaiknya Anda mempunyai nama user lain selain 
root.  

Tujuannya menjaga agar tidak "merusak"  sistem operasi karena kesalahan seting 
ataupun ketidaksengajaan saat melakukan pekerjaan biasa dikomputer.  

Karena root adalah super user, maka jika login sebagai root , Anda dapat melakukan 
apapun terhadap sistem komputer. Termasuk meng-Kill  diri sendiri :) 

root@komputer7:~# adduser  

kemudian isikan nama / id yang ingin dipakai. Pilihan lain dapat dipilih default dengan 
menekan Enter (sampai ….lebih dari 5 x..mungkin ) sampai pilihan password yang musti 
diisi.  

Slackware akan mengomentari password yang di isikan : 
Bad Password ! jika Anda sekedar mengisi password :1234567 hehehe 

Untuk Slackware 12, agar pengguna dapat menjalankan proses automounting maka perlu 
ditambahkan group plugdev,audio,video, dan power 

 



 
#adduser 
Login name for new user []: blue_angel 
User ID ('UID') [ defaults to next available ]: 
Initial group [ users ]: 
Additional groups (comma separated) []: plugdev,audio,video,power 
Home directory [ /home/blue_angel ] 
Shell [ /bin/bash ] 
Expiry date (YYYY-MM-DD) []:  
...............dan seterusnya..........  

Host Name & Jaringan 

Sebagai default, nama komputer adalah “darkstar”  Jika ingin mengganti nama host, 
masuk ke konfigurasi Network.  

root@komputer7:~# netconfig  

isi host dengan nama yang disukai. Semisal Cateyes Yang lainnya dapat diabaikan jika 
tidak terhubung kejaringan.  

Jika terhubung ke jaringan - LAN atau ke modem ADSL, isi konfigurasi lainya juga :) 
Selain lewat #netconfig, Anda dapat mengedit langsung file konfigurasi....cara hacker 
Hehehe 

Cari file /etc/rc.d/rc.inet1.conf  

 
# Config information for eth0: 
IPADDR[0]="" 
NETMASK[0]="" 
USE_DHCP[0]="yes" 
DHCP_HOSTNAME[0]=""  

Konfig di atas adalah DHCP (otomatis semua ). Saya dapat mengubahnya menjadi IP 
statik misalnya. 

 
# Config information for eth0: 
IPADDR[0]="192.168.1.7" 
NETMASK[0]="255.255.255.0" 
USE_DHCP[0]="" 
DHCP_HOSTNAME[0]="" 
Jangan lupa Gateway ! 
# Default gateway IP address: 
GATEWAY="192.168.1.1"  

Jika Anda punya lebih dari 1 ethernet card, set juga untuk eth1, eth2, dan seterusnya. 
(kalau Anda membutuhkan). 

Virtual eth.  

Anda dapat juga membuat virtual eth meski hanya mempunyai sebuah ethernet 
card. Caranya jalankan instruksi :  

root@komputer7:~#ifconfig eth0:1 ipaddr=192.168.1.3  
netmask=255.255.255.0  

Maka sudah tercipta virtual eth.  

Seting Audio 

Slackware menyediakan paket ALSA untuk konfigurasi perangkat Audio komputer.  



Entah menggunakan chip Audio onboard ataupun card tambahan pada slot PCI 
motherboard , ALSA umumnya dapat mengenal perangkat Audio dengan baik. 

ALSA dapat anda jalankan dalam lingkungan teks mode ataupun dalam X environment. 
Sebagai root ketikan instruksi 

root@komputer7:~# alsaconf  

Maka ALSA akan membangun database chip-chip Audio yang dikoleksinya dan 
kemudian mencoba mengenali chip audio yang ada pada motherboard. (meskipun tidak 
ada jaminan 100% berhasil).  

Jika berhasil, ALSA akan menuliskan ke fstab perangkat Audio Anda  

Langkah selanjutnya adalah menjalankan alsamixer 

root@komputer7:~# alsamixer  

atur volume (yang didefault mute) dan konfigurasi lain seperti Line, Mic, Aux, dan lain 
sebagainya.  

Tiap Chip Audio mempunyai fasilitas yang berbeda. (yang pasti, pada semua chip audio 
yang ada adalah seting untuk volume :) ) 

kalau sudah selesai, tekan Esc pada keyboard. Atau close terminal alsamixer Anda. 

Anda dapat menyimpan konfigurasi akhir Alsamixer dengan mengetikkan instruksi  

root@komputer7:~# alsactl store  

Seting Xorg 

Ada 2 cara untuk seting sistem X / grafik. Cara Otomatis dengan menggunakan 
xorgsetup  dan manual dengan xorgconfig   

Cara Otomatis : Sebagai root, jalankan xorgsetup : 

#xorgsetup   

Anda akan menerima beberapa pertanyaan mudah :) 

Cara Manual : Sebagai root, jalankan xorgconfig : 

#xorgconfig   

Anda akan menerima belasan pertanyaan/pilihan seperti resolusi monitor, driver chipset, 
dan lain-lain. 

Jika Anda cukup mahir, gunakan cara manual :)  

Run Level 

Jika Anda ingin setelah boot langsung ke mode grafik, sebagai root edit inittab. Letak inittab di 
/etc/inittab  

# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6) 
id:3:initdefault:  

Ubah angka 3 di atas menjadi 4 
Jangan lupa save kembali file tersebut. 



Keterangan runlevel : 

 
# These are the default runlevels in Slackware: 
# 0 = halt 
# 1 = single user mode 
# 2 = unused (but configured the same as runlevel 3 ) 
# 3 = multiuser mode (default Slackware runlevel) 
# 4 = X11 with KDM/GDM/XDM (session managers) 
# 5 = unused (but configured the same as runlevel 3 ) 
# 6 = reboot  

Printer  
Servis printer di Slackware di atur oleh CUPS (Common Unix Printer System). Aktifkan CUPS 
dengan mengubah chmod /etc/rc.d/rc.cups  dari 644 ke 755. 

Anda dapat menggunakan #pkgtool untuk mengatur CUPS lewat menu atau lewat console untuk 
mengubah ijin file rc.cups agar diaktifkan saat booting. 

root@komputer7:~# chmod 755 /etc/rc.d/rc.cups   

Jika Anda pengguna printer HP (Hewllet Packard) aktifkan juga /etc/rc.d/rc.hplip  

root@komputer7:~# chmod 755 /etc/rc.d/rc.hplip  

Servis ini akan jalan saat booting lagi. Jika ingin segera jalan, lakukan instruksi 
selanjutnya. 

root@komputer7:~# /etc/rc.d/rc.cups start  dan 
root@komputer7:~# /etc/rc.d/rc.hplips start  

Sekarang pada menu KDE, aktifkan printer Anda.  

 

Gogogo!  

Pada bagian ini akan dibahas program2 default dari Slackware. Meliputi kategori Music, Grafik, 
Office, dan Network. 

Sebelum memulai Jika Anda sebagai root, sebaiknya buat user biasa duludengan nama lain. 
Setelah selesai, logout dan loginlah dengan user biasa 

Dengan user id selain root Anda akan terhindar dari kesalahan waktu bermain-main 
dengan Linux.  

Jika sudah login sebagai user, maka kita mulai mencoba sistem Linux kita. 

Hal pertama yang menarik untuk dicoba adalah sistem X. Ada tujuh Window Manager pada 
sistem X. Tentu saja Anda dapat mencobanya satu persatu.  

Window Manager 

Window manager yang paling populer adalah KDE  dengan tampilan grafik yg bersaing dengan 
Windows. Untuk para hacker mungkin lebih suka dengan BlackBox atau FluxBox (yg lebih 
mementingkan performa dari pada hiasan dan animasi ) Anda dapat mencoba Blackbox atau 
Fluxbox .Dan jika Anda suka anda dapat “Ngoprek” sesuka hati agar berjalan sesuai dengan 
keinginan Anda  

Ini dia instruksinya : 



root@ komputer7:

kemudian pilih model dekstop yg Anda kehendaki. (Anda ingin mencoba KDE dahulu ? )
Setelah memilih Window manager, langkah selanjutnya ad

root@ komputer7:

Slackware sebenarnya dapat langsung masuk ke model dekstop dengan mengubah runlevelnya 
sehingga tidak usah mengetik startx segala ( seperti pada windowsXP) . 

Tetapi Slacware memberi default 
masuk ke sistem X (atau grafik ) dalam melakukan pekerjaannya dikomputer. 

Musik  

Slackware dapat menjalankan player MP3 by default. Cobalah 

 

komputer7: ~# xwmconfig   

kemudian pilih model dekstop yg Anda kehendaki. (Anda ingin mencoba KDE dahulu ? )
Setelah memilih Window manager, langkah selanjutnya adalah menjalankan instruksi startx

komputer7: ~# startx   

Slackware sebenarnya dapat langsung masuk ke model dekstop dengan mengubah runlevelnya 
sehingga tidak usah mengetik startx segala ( seperti pada windowsXP) . 

Tetapi Slacware memberi default run level 3 dengan maksud : karena tidak semua orang ingin 
masuk ke sistem X (atau grafik ) dalam melakukan pekerjaannya dikomputer. 

Slackware dapat menjalankan player MP3 by default. Cobalah 

kemudian pilih model dekstop yg Anda kehendaki. (Anda ingin mencoba KDE dahulu ? ) 
alah menjalankan instruksi startx 

kde 

Slackware sebenarnya dapat langsung masuk ke model dekstop dengan mengubah runlevelnya 
sehingga tidak usah mengetik startx segala ( seperti pada windowsXP) .  

run level 3 dengan maksud : karena tidak semua orang ingin 
masuk ke sistem X (atau grafik ) dalam melakukan pekerjaannya dikomputer.  

Slackware dapat menjalankan player MP3 by default. Cobalah amarok !  

amarok 



Office 

Paket Office bawaan Slackware adalah KOffice. Jika Anda menggunakan KDE sebagai 
Desktop Environment, Klik saja Kwriter, KSpread,KPresentation yang mempunyai fungsi 
sejenis dengan MS Office di Ms WIndows.  

Grafik  

Jika pada Ms Windows terdapat Adobe Photoshop, di Slackware Anda akan menemukan 
GIMP.  

gimp 

Video 

Slackware mengusung XIne sebagai player Video. Dengan Codec yang terbatas, ANda 
musti menginstal COdec (terutama Win32 Codec) agar dapat memutar keping Video yang 
banyak beredar dipasaran Indonesia  

Pembakar CD  

K3B dapat Anda gunakan untuk Burning data ke keping CD. Ada banyak fasilitas pada 
K3B seperti BUrning format Video, Music, Gambar, dan Data.  

Jaringan 

Terdapat puluhan program yang berhubungan dengan jaringan pada SLackware. Mulai 
dari NMAP, sampai yang sederhana seperti Whois  

DataBase 

Slackware mengusung MySQL Server untuk urusan Database.  

Pemrograman 

Anda dapat menemukan bahasa C, Java, PHP,Perl, dan lain sebagainya pada instalasi 
standar Slackware. 

 



Security 

Keamanan 

Slackware termasuk Distro Linux yang "Secure by Default"  

Contoh sederhananya, kebanyakan user biasa akan kebingungan mengoperasikan Slackware jika 
sebelumnya tidak pernah bermain-main dengan Linux  

Pada bagian in,i masalah security akan dibahas secara umum. Anda dapat melihat topik server 
untuk pengamanan lebih khusus. 

Aturan 1 :  

Untuk kerja sehari-hari, Jangan jadi root ! Gunakan user biasa untuk aktifitas sehari2. 
HANYA Gunakan hak akses root sehubungan dengan administrasi komputer Anda.  

Aturan 2:  

Jangan lupakan PATCH/UPDATE !  Abaikan jika Anda hanya memakai komputer Anda 
sendirian tanpa terhubung kemana-mana. Semisal RIlis browser FIrefox  

Aturan 3:  

Matikan Servis yang tidak perlu. Jika Anda pengguna Desktop biasa, matikan servis lain 
seperti MySQL, Sendmail, SSH, FTP, dan lainnya. Buka servis yang memang Anda 
butuhkan.  

Catatan : 

Stable atau Current ?  
Ada 2 cabang di Slackware. Stable dan Current (development). Jika Anda menjalankan 
PC dengan syarat rock solid Anda memerlukan versi Stable.  

Yang diperlukan untuk Stable adalah PATCH.Mayoritas Patch di Slackware adalah 
masalah keamanan. Entah berupa Update atau Upgrade hanya yang berhubungan dengan 
celah keamanan, patch diberikan.  

 

-----------------Abdul Rais Husain ---------- 

 

  


