
Menulis Aksara Jepang di Ubuntu 
Nama: Ade Malsasa Akbar
Situs web: http://malsasa.tk 
Surel: teknoloid@gmail.com 
Segala puji hanya untuk Allah.

Saya kira, Linux mencoba mengerti pengguna. Salah satu bukti adalah Linux menyediakan peta 
karakter/charmap dari bermacam-macam aksara di dunia. Artinya, kita bisa memanfaatkan Linux 
untuk menulis aksara berbeda dengan layout kibor. Misalnya, Kanji. Hal ini dapat diterapkan pada 
hampir semua distro yang memakai GNOME atau KDE. Dalam contoh ini saya memakai Ubuntu 
10.10. Bagaimanakah caranya? 

Cara melakukannya sangat mudah. Intinya hanya mengubah pengaturan layout kibor kita yang 
semula standar menjadi layout yang kita mau (aksara Jepang). Linux sudah menyediakan semua dan 
kini tinggal penerapannya. Ada berbagai cara menurut desktop environment masing-masing. Yang 
pertama ini memakai GNOME (Ubuntu):

GNOME 

1. System > Preferences
2. pilih Keyboard, masuk tab Layouts
3. Add, lalu siilakan pilih Country=Japan dan Variant=Japan Kana

4. add lalu close
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5. aplet USA akan muncul di panel
6. klik itu untuk menggantinya ke Japan (Jpn)
7. masuk ke OpenOffice Writer, Tools > Options
8. cobalah menulis dengan sembarang huruf, maka akan tercetak aksara Jepang.

NB: Jika tidak tercetak aksara Jepang, maka cari Language Settings > Language, beri cawang pada 
Complex Text Layout (CTL), OK. 

Berikut tabel layout sesuai charmap Jepang yang disediakan Linux:

KDE

Cara kedua, memakai KDE. Saya memakai Kubuntu 9.04 untuk ini. Mungkin di Ubuntu versi lain 
agak beda. Intinya hanya perubahan di Keyboard Layouts. 

1. Masuk ke System Settings > Regional and Languages > Keyboard Layouts
2. Pilih “Enable Keyboard Layouts”



3. di kotak “Available layouts”, pilihlah layout Japan, pindahkan ke kotak sebelahnya dengan 
tombol panah hijau

4. sekarang ada dua item layout. Milik Anda default (biasanya USA) dan Japan. Buat Japan 
menjadi yang pertama, dengan klik pada panah hijau ke atas

5. gunakan Layout variant = Kana
6. apply, dan cobalah mengetik di OpenOffice Writer.

Cara ketiga, memakai desktop environtment apa pun (entah GNOME, KDE, LXDE, XFCE, dkk.):

1. masuk ke Terminal
2. masukkan perintah “setxkbmap -model pc104 -layout jp,us -variant kana,” tanpa kutip
3. coba menulis di editor teks Anda.

Hal ini dapat diterapkan secara universal, baik distronya atau pengolah teksnya. Jika Anda ingin 
menulis aksara Jepang dengan baik memakai Linux, hafalkan saja tabel layout-nya. Semoga 
bermanfaat. :-D
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