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Pendahuluan

P

ada modul pertama saya sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah
installasi FreeBSD pada sebuah komputer tanpa ada lagi sistem operasi
lainnya (Bare Metal Installation ) atau tidak dalam mode dual boot.

Sekarang anda telah memiliki sebuah sistem operasi FreeBSD yang terinstall di
komputer anda. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi awal pada
FreeBSD.
Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah
melakukan konfigurasi FreeBSD untuk menjadi workstation. Pada tahap ini saya
berasumsi bahwa anda telah memiliki sistem FreeBSD yang berjalan normal, lebih
baik lagi masih segar (fresh install). Saya berasumsi bahwa anda memiliki
pengetahuan unix yang cukup dan terbiasa menggunakan Command Line Inteface
(CLI).
Cakupan bahasan kali ini adalah menginstall KDE sebagai Desktop environtment
di FreeBSD dan menginstall beberapa aplikasi Desktop tambahan. Pada bahasan kali
ini juga akan dijelaskan bagaimana cara menginstall dari port collection dan
bagaimana menginstall dari precompiled package serta manajemen user dan
konfigurasi jaringan baik wireless maupun wired.
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Persiapan

F

reeBSD tidak datang dengan menggukan mode tampilan (GUI) seperti kebanyakan
distro GNU/Linux. Saat pertama kali kita menyalakan

komputer setelah selesai

menginstall FreeBSD, kita akan dihadapkan pada tampilan hitam-putih khas Sistem

operasi UNIX. Bagi anda yang baru mencoba FreeBSD jangan keburu takut dengan keadaan
ini.
Tampilan sistem operasi itu hanya sebuah pilihan, kita yang menentukan apakah tampilan
FreeBSD itu akan nyaman digunakan atau hanya hitam-putih saja. Sekarang saya akan
memandu anda untuk menjinakan Big Unknown Giant. Agar anda

dapat bekerja

menggunakanya seperti anda menggunakan sistem operasi lainya.
Untuk dapat mengikuti langkah-langkah yang akan saya berikan anda harus memiliki
koneksi

internet

dan

DVD

installasi

FreeBSD.

Koneksi

internet

dibutuhkan

untuk

mendownload paket-paket pelengkap sistem. Sekali lagi saya asumsikan bahwa kemampuan
anda menggunakan sistem operasi turunan UNIX sudah baik. Semua perintah yang ada di
modul ini harus di jalankan oleh root.
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P

Konfigurasi Jaringan

ada tahap ini saya akan menjelaskan bagaimana mensetting mesin FreeBSD anda
untuk membuat koneksi ke jaringan internet. Jenis sumber koneksi yang akan
digunakan adalah koneksi lewat kabel ethernet (LAN) dan wireless (WLAN). Saya

berasumsi anda telah memiliki koneksi internet sebelumnya baik itu lewat modem (speedy
contohnya) atau lewat wifi (hot spot).

Konfigurasi LAN
Konfigurasi mengunakan kabel ethernet sangat mudah. Berikut ini adalah langkah
langkah untuk melakukan konfigurasi ip pada kabel ethernet:
•

List interfavce apa saja yang sudah dikenali oleh Kernel FreeBSD dengan perintah.
Ifconfig -a
Output dari perintah diatas akan tampak seperti ini

•

Tampak dari outpu perintah diatas sistem FreeBSD kita memiliki dua buah interface
yang satu adalah lo0 atau loopback interfce dan em0 . FreeBSD akan memberi nama
interface jaringan sesuai dengan driver yang di gunakan.

Pada contoh diatas kita

akan melakukan konfigurasi pada interface em0 . Jika kita akan menggunakan statik
ip ketikan
ifconfig em0 <ip_mesin_FreeBSD> <Netmask>
Output dari ifconfig akan berubah menjadi seperti ini
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•

Setelah mensetting statik ip pada inteface em0, berikutnya adalah menentukan
default gateway dengan perintah
route add default <ip_router>
Untuk melihat apakah default routingnya sudah terisi atau belum anda bisa
mengetikan perintah
netstat -ar
Output perintah ini akan tampak seperti ini

•

Setelah mengonfigurasi default gateway tahap selanjutnya adalah menentukan ip
dari dns server yang akan digunakan. Caranya edit file /etc/reslov.conf, apabila tidak
ditemukan file /etc/resolv.conf, buat terlebih dahulu file tersebut dengan perintah
touch /etc/resolv.conf
Lalu edit file /etc/resolv.conf dengan perintah
ee /etc/resolv.conf
Ketikan beberapa baris dibawah ini kedalam file tadi
nameserver <ip_dns_primary>
nameserver <ip_dns_secondary>
Tampilan editor ee akan tampak seperti ini

Simpan file yang sedang diedit tadi dengan menekan “Ecs” → “a) leave editor” →
“a) save changes”.
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•

Apabila tadi kita sudah melakukan konfigurasi jaringan dengan menggunakan
statik ip maka sekarang kita akan melakukan konfigurasi memanfaatkan DHCP.
Cara mensetting ip dengan dhcp sangat mudah anda cukup mengetikan perintah
dhclient <nama_interface>
Tampilan dari perintah dhclient tadi adalah sebagai berikut

Saya sangat menganjurkan anda yang menggunakan speedy untuk mensetting
jaringan di FreeBSD menggunakan DHCP. Hal ini dikarenakan Modem bawaan
speedy sudah dilengkapi dengan fitur DHCP server. Sebagai catatan, tampilan
perintah dhclient diatas bisa sangat berbeda dengan apa yang ada di sistem
anda.

Konfigurasi WLAN
Apabila anda menginstall FreeBSD di laptop atau di komputer yang akses internet nya
melalui Wireless, maka anda harus terlebih dahulu mengetahui jenis chipset wireless yang
anda gunakan. Sebaiknya gunakan chipset wireless yang didukung oleh Kernel FreeBSD.
Untuk melihat apakah Chipset wireless anda didukung oleh FreeBSD atau tidak anda dapat
mengunjungi situs http://www.FreeBSD.org/relnotes/CURRENT/hardware/support.html#WLAN.
Apabila ternyata chipset yang anda gunakan didukung oleh kernel FreeBSD maka anda
dapat melanjutkan ketahap berikut nya. Cari tahu driver apa yang mendukung chipset
wireless anda, misal nya saya menggunakan “Intel PRO/Wireless 2200” pada situs diatas
driver yang cocok / mendukung chipset saya adaah iwi maka selanjutnya saya akan
menggunakan iwi sebagai driver.
Langkah-langkah

berikut

adalah

langkah

untuk

menconfigurasi

jaringan

wireless

menggunakan driver iwi.
•

Edit file /boot/loader.conf dan masukan beberapa baris dibawah ini
legal.intel_iwi.license_ack=1
iwi_bss_load=”YES”
iwi_ibss_load=”YES”
iwi_monitor_load=”YES”
if_iwi_load=”YES”
firmware_load=”YES”
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•

Setelah selesai mengedit file tadi , restart lah mesin anda. Baris-baris diatas tadi akan
memerintahkan kernel FreeBSD untuk memuat kernel modul yang berhubungan
dengan wireless.

•

Load modul kernel sesuai dengan driver yang anda gunakan , misalnya saya
menggunakan driver iwi maka perintah yang saya ketikan adalah,

kldload if_iwi
Apabila kernel modul berhasil di load,

kita akan mendapati output menyerupai

gambar berikut ketika mengetikan

dmesg | tail

tampak pada gambar diatas bahwa wireless device telah dikenalai sebagai iwi0 oleh
kernel FreeBSD.
•

Apabila anda mengetikan ifconfig -a maka akan muncul satu lagi interface , ini adalah
interface wireless .

•

Mulai versi FreeBSD 7.2 ke atas, interaface Wireless tidak dapat digunakan secara
langsung, pengguna yang ingin menggunakan infterface wireless mereka harus
membuat alias dari interface wireless mereka. Ketikkan perintah berikut untuk
membuat alias.

Ifconfig wlan create wlandev iwi0 wlanmode sta
Apabila berhasil maka saat mengetikan ifconfig, akan muncul satu lagi interface
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bernama wlan0.

•

Untuk bisa terkoneksi dengan sebuah access point, FreeBSD membutuhkan alamat
MAC dari Access Point tersebut. Perintah untuk melihat access point apa saja yang
tertangkap oleh wireless kita adalah

ifconfig wlan0 up
ifconfig wlan0 list scan
output dari perintah diatas akan menyerupai ini

•

Setelah mendapatkan MAC dari access point mana yang akan kita pakai, langkah
selanjutnya adalah mengaitkan wireless kita dengan access point tersebut. Perintah
nya adalah
ifconfig wlan0 bssid <mac_access_point>
apa bila anda mengetikan ifconfig wlan0 , output nya akan menyerupai ini

tampak dari gambar diatas bahwa interface wlan0 telah berstatus accociated dengan
access point “ILKOM-HOTSPOT-1B”. Setting ip untuk wireless ini sama dengan saat
kita melakukan setting ip pada kabel ethernet.
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Installasi Paket Tambahan

P

ada tahap ini kita akan menginstall beberapa paket yang akan memudahkan kita
nantinya saat akan memanajemen sistem FreeBSD. Ada tiga cara menginstall
aplikasi di dunia FreeBSD, yang pertama menggunakan port collection lalu

menggunakan precompiled package dan menggunakan binary application.
Port collection adalah sebuah koleksi aplikasi FreeBSD yang berbentuk source code. Port
Collection sebenarnya hanya directory yang dinamai sesuai dengan nama aplikasi yang
bersangkutan dan berisi skrip kompilasi. Jadi saat kita menginstall lewat Port Collection kita
akan mendownload source code aplikasi dan kemudian mencompilenya lalu terakhir di
install. Namun bukan kita (user) yang melakukan semua itu. FreeBSD yang akan mencompile
nya untuk kita.
Sedangkan precompile package adalah paket installasi yang berisi sebuah aplikasi yang
sudah di kompile menurut standart FreeBSD dan siap dijalankan. Precompile package
biasanya adalah sebuah arsip *.tbz .
Binary application adalah jenis distribusi aplikasi dengan satu buah file saja. Contoh
distrisbusi semacam ini adalah Oracle VirtualBox. Virtual Box hanya didistribusikan dalam
satu buah file *.sh.
Sekarang kita akan mencoba menginstall menggunakan port Collection. Aplikasi yang
akan di install adalah wget. Aplikasi ini berguna sekali untuk mendownload file dari internet.
Langkah installasi aplikasi lewat port collection adalah sebagai berikut :
•

Masuk kedirektory tempat port collection berada.

cd
•

/usr/ports/

Cari aplikasi yang ingin anda install, anda akan menginstall wget, maka
kata kunci yang diketikan adalah

make search name=”wget”
perintah tadi akan memerintah port collection untuk mencari paket yang
memiliki nama “wget”. Potongan hasil dari perintah diatas adalah ini
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Tampak dari hasil diatas bahwa tempat skrip kompilasi dan installasi “wget”
terdapat di direktori “/usr/ports/ftp/wget”.
•

Masuk ke direktori tempat skrip “wget” berada dengan perintah

cd /usr/ports/ftp/wget/
•

Setelah berada di dalam direktori wget, yang selanjutnya kita lakukan
adalah mengkonfigurasi source code wget sesuai kebutuhan. Dengan dapat
nya di konfigurasi saat kompilasi aplikasi, port collection lebih menawarkan
kebebasan memasang atau melepas fitur dari suatu aplikasi. Untuk mulai
mengkonfigurasi ketikkan

make config
akan muncul tampilan seperti ini

•

Setelah selesai melakukan konfigurasi source code, langkah berikut nya
adalah mem-build source code menjadi binary. Untuk mem-build source
code ketikan

make && make install
Proses ini akan membutuhkan koneksi internet dan waktu yang
dibutuhkan cukup lama. Jadi anda harus terlebih dahulu memastikan
mesin FreeBSD anda sudah terkoneksi dengan internet.
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Metode installasi selain menggunakan Port Collection adalah dengan menggunakan
precompiled package. Metode ini menawarkan kecepatan proses installasi yang lebih baik ,
namun kurang fleksibel. Untuk anda yang tidak mau repot dengan proses installasi lewat
port Collection dan tidak mementingkan fleksibilitas dari paket yang di install, metode ini
sangat cocok untuk anda.
Installasi menggunakan precompiled package bisa membutuhkan koneksi internet
(online), bisa juga tidak (offline). Sama seperti apt pada Ubuntu atau yum pada Fedora,
proses installasi precompiled package juga memanfaatkan server repository.
Kalau Ubuntu menggunakan paket installasi deb , fedora dengan rpm dan slackware
menggunakan txz, maka FreeBSD memiliki paket tbz. Aplikasi yang menangani installasi
paket tbz adalah pkg_add. Proses installasi menggunakan pkg_add sangat mudah, berikut
adalah langkah-langkah nya :
•

Untuk

installasi

dengan

menggunakan

koneksi

internet

(online)

kita

cukup

mengetikan perintah
pkg_add -rv ../All/<nama_paket>
Untuk mengetahui apa saja nama peket yang tersedia anda dapat mengunjungi
alamat ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-8.1-release/All/. Misal
saya ingin menginstall wine, maka tampilan pkg_add akan tampak seperti ini.
•

Selain dapat menginstall secara online , pkg_add dapat juga digunakan untuk
menginstall applikasi secara offline (anda harus mendownload aplikasi terlebih
dahulu). Langkah pertama menginstall secara offline adalah download terlebih dahulu
paket yang anda inginkan. Dengan perintah
wget

-c

ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-8.1-release/All/[nama

paket]
•

Setelah selesai didownload, tahap berikut nya adalah mencari tahu paket pendukung
apa saja yang dibutuhkan oleh aplikasi yang akan diinstall. Ekstrak file “+CONTENTS”
dari paket yang baru anda download dengan perintah

tar include +CONTENTS xf <namapaket>
•

Kemudian cari informasi tentan pkg_dep dari file yang baru saja di ekstrak dengan
perintah .

cat +CONTENS | grep @pkgdep | cut d “ “ f2
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Perintah diatas akan memunculkan paket lain yang harus anda download untuk dapat
membuat paket utama berjalan. Output dari perintah diatas akan tampak seperti ini

tampak dari perintah diatas diketahui bahwa paket lain yang dibutuhkan adalah
libiconv-1.12.1_1 dan gettext-0.18_1.
•

Setelah semua paket anda download, langkah terakhir adalah tempatkan lah semua
paket tesebut dalam satu direktori lalu ketikkan :
pkg_add <nama_paket_utama>
Pkg_add akan terlebih dahulu menginstall paket pendukung (depedensi) baru
menginstall paket utama.

DVD installasi FreeBSD juga sudah menyediakan beberapa precompiled package yang
cukup lengkap. FreeBSD sudah memiliki mekanisme indexing untuk paket yang terdapat di
DVD installasi nya, jadi kita tidak perlu lagi mendownload precompiled package seperti
langkah sebelum nya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstall paket-paket dari
DVD installasi FreeBSD berikut adalah langkah-langkahnya :
•

Masukan DVD installasi kedalam DVD-rom anda, lalu pada terminal ketikan perintah

sysinstall
perintah ini akan memanggil installer FreeBSD dan melakukan probing (pembacaan
hardware ) sebelum masuk kemenu utamanya, seperti tampak pada gambar berikut.
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•

Setelah masuk kemenu utama , pilihlah “Configure”untuk memulai menginstall paket
tambahan

•

Setelah masuk ke sub-menu “Configuration” pilih lah menu “Packages”.

•

Setelah anda memilih menu “Packages”, lalu anda akan ditanya dari mana sumber
installasi packages, Pilihlah “CD/DVD”.
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•

Apabila anda memiliki lebih dari satu DVD drive anda akan diminta untuk memilih
Drive mana yang memuat DVD installasi FreeBSD. Pilihlah salah satu, apabila terjadi
error, anda dapet menekan kombinasi tombol CTRL+z untuk mematikannya dan
silahkan ulang proses nya dari awal.

•

Setelah berhasil memilih DVD drive yang tepat anda akan dibawa kedalam tampilan
pemilihan paket yang akan diinstallasi. Paket-paket disini sudah di index dan
dikategorikan oleh sysinstall, jadi anda dapat dengan mudah memilih paket sesuai
dengan kebutuhan.
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•

Setelah memilih paket-paket mana saja yang akan di install, pilih lah menu “Install”
untuk memulai menginstall aplikasi. Sebelum proses installas berjalan, anda akan
diberi kesempatan sekali lagi untuk melihat kembali list paket apa saja yang akan di
install. Apabila sudah sesuai dengan yang anda butuhkan pilih menu “OK”

•

Apabila paket yang diinstall tidak mengalami masalah (error), akan muncul tampilan
seperti ini

Setelah semua paket terinstall sysinstall akan kembali ke tampilan “Configure”. Anda
sudah dapat mematikan sysinstall dengan kombinasi CTRL+z.
Catatan, apabila anda mengalami masalah saat akan menjalankan sysinstall, coba
untuk meng-unmount DVD installasi dengan perintah

umount /dist
Konfigurasi tambahan
Sebelum masuk ke materi berikut nya (Installasi dan konfigurasi KDE 4) ada beberapa
aplikasi yang harus anda install dan konfigurasi tambahan yang harus dilakukan. Berikut ini
adalah list aplikasi yang harus diinstall
•

sudo (untuk memberikan permision root pada user biasa)

•

nano (editor)

Sedangkan konfigurasi yang harus dilakukan setelah menginstall aplikasi tambahan ini
adalah :
•

Edit file /etc/group dan tambahkan di baris

“wheel:*:0:root” , user name

yang anda tambahkan saat pertama installasi, menjadi seperti ini

wheel:*:0:root,bram
Konfigurasi diatas bertujuan agar kita tidak usah login langsung menggunakan
root . Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan system.
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Instalasi dan Konfigurasi Desktop Environment (KDE 4)
Installasi KDE 4
Installasi KDE 4 ini belum membutuhkan koneksi internet, karena paket KDE 4 sudah
tersedia di DVD installasi FreeBSD. Untuk menginstall KDE 4, ikutilah langkah installasi
menggunakan sysinstall yang sudah dijelaskan sebelumnya. Paket-paket yang perlu diinstall
antar lain:
Kategori

Nama Paket

kde

kde4.4.5.1

xorg

xorg-7.5

devel

dbus-1.2.24_1

ftp

curl-7.20.1

sysutils

hal-0.5.14_8

Menjalankan KDE 4
Setelah berhasil menginstall semua paket yang sudah disebutkan diatas. Sekarang saat
nya melakukan konfigurasi KDE4 agar semua fitur nya berjalan dengan baik. Langkahlangkah konfigurasi KDE 4 adalah sebagai berikut :
•

Masukan beberapa baris ini kedalam file /etc/rc.conf

dbus_enable=”YES”
hald_enable=”YES”
kdm_enable=”YES”
Baris perintah yang kita masukan ke /etc/rc.conf diatas akan membuat service
hald , dbus dan kdm dinyalakan saat pertama kali FreeBSD booting.
•

Konfigurasi Xorg agar menyesuikan resolusinya dengan ukuran monitor yang
anda gunakan, cari tahu dengan pasti berapa resolusi monitor anda. Apabila
sudah diketahui (misalnya 1200x1400) saat nya melakukan konfigurasi . Ketikan
perintah berikut untuk menjalankan auto configure Xorg

Xorg configure
Setelah kita mengetikan perintah tersebut, Xorg akan menjalankan auto Configure
dan membuat file di /root/xorg.conf.new.
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•

Copy kan file /root/xorg.conf.new menjadi file /etc/X11/xorg.conf dengan perintah

cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
•

Edit file /etc/X11/xorg.conf, cari bagian “Section Screen”, telusuri hingga 3 baris
terakhir, disana ada kata-kata “Depth 24”, sisipkan baris “Modes “1200x1400””
setelah kata-kata itu , sehingga menjadi seperti ini

•

Setelah selesai dengan Xorg, sekarang saat nya menjalankan service yang
mendukung KDE 4 yaitu hald dan dbus. Cara mengaktifkan kedua service tersebut
adalah dengan mengetikan perintah berikut ini

/usr/local/etc/rc.d/hald start
/usr/local/etc/rc.d/dbus start
•

Jalankan KDE 4 dengan perintah

/usr/local/kde4/etc/rc.d/kdm start
•

Setelah muncul tampilan login KDM. Login lah dengan user dan password yang
telah dibuat di modul pertama. Sebelum dapat menggunaan KDE jangan lupa
untuk membuat user biasa. Hal ini dikarenakan KDE yang di install di FreeBSD
tidak mengizinkan Root untuk login ke desktop secara langsung.
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Konfigurasi Tambahan Pada KDE 4
Sekarang anda sudah memiliki FreeBSD yang disetup sebagai Workstation. Walau pun
KDE yang terinstall di mesin anda tampak sudah berjalan baik namun masih ada beberapa
fitur yang belum aktif dan fitur tersebut sangat vital bagi kebanyakan pengguna komputer
dekstop. Secara default KDE belum dapat melakuan auto mount flaskdisk. FreeBSD juga
belum menyalakan dukungan sound secara default . Pada bagian modul ini akan dibahas
bagaimana membuat KDE dapat auto mount flashdisk dan bagaimana menyalakan
dukungan suara.
Berikut ini adalah langkah untuk menyalakan dukungan suara pada FreeBSD :
•

Cari tahu dengan pasti jenis chipset yang gunakan oleh sound card anda. Misalnya
saya menggunakan chipset “VIA VT8235”

•

Kunjungi situs http://www.FreeBSD.org/releases/8.1R/hardware.html#SOUND
untuk mengetahui apakah sound card yang anda gunakan didukung oleh kernel
FreeBSD. Dari situs tersebut, cari tahu driver mana yang mendukung chipset
sound card anda. Misal nya , saya menggunakan driver “snd_via8233”.

•

Setelah anda tahu dengan pasti driver apa yang cocok dengan chipset anda,
loadlah driver tersebut dengan perintah

kldload <nama_driver>
•

Setelah itu load modul kernel yang berfungsi untuk menangani masalah suara,
dengan perintah

kldload snd_driver
•

Lihat dibagian kanan bawah panel KDE anda, akan muncul icon seperti loud
speaker.

Berarti FreeBSD sudah mendapat dukungan suara.

Konfigurasi Workstation (GUI)

hal 18

Berkenalan dengan Big Unknown Giant bagian kedua
Berikut ini adalah langkah untuk membuat fitur auto mount flashdisk menyala di FreeBSD:
•

Tambahkan role allow_any ada action PolicyKit org.freedesktop.hal.storage.mountremovable, dengan perintah
polkitaction setdefaultsany org.freedesktop.hal.storage.mountremovable yes

•

Untuk menerapkan role ini anda harus merestart Hald, dengan perintah

/usr/local/etc/rc.d/hald restart
Sekarang anda dapat mencoba untuk memasukan flashdisk anda ke mesin
FreeBSD.

Selamat Belajar

Konfigurasi Workstation (GUI)

hal 19

Berkenalan dengan Big Unknown Giant bagian kedua

Daftar Pustaka
Michael Lucas, Absolute BSD, the ultimate guide to FreeBSD, NO STARCH PRESS, 2003
The FreeBSD Project [ online ]. Tersedia: http://FreeBSD.org

Konfigurasi Workstation (GUI)

hal 20

Berkenalan dengan Big Unknown Giant bagian kedua

Tentang Penulis

Bramandityo Prabowo, lahir di Lampung, 21 juli 1989. Saat ini tengah menyelesaikan
program S1 di Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Ilmu Komputer.
Aktifitas saat ini menjadi Asisten Laboratorium Jaringan Ilmu komputer UPI , Asisten dosen
Sistem Operasi, Anggota lembaga Pendayagunaan Open Source Software Universitas
Pendidikan Indonesia dan Staf pengajar pada Padepokan Open Source Universitas Pendidikan
Indonesia.
Berpengalaman sebagai System administartor, Web developer dan Network engineer.
Menggunakan produk Open Source sejak tahun 2005. Mampu mengoperasikan server
maupun workstation bersistem operasi GNU/Linux, FreeBSD , NetBSD , OpenBSD dan
OpenSolaris.
Informasi lebih lanjut mengenai penulis:
Email

: admin@bramandityo.com

Blog

: http://bramandityo.com

YM

: freez_meinster

Konfigurasi Workstation (GUI)

hal 21

