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Kali ini kita akan menginstal paket build-essential secara luring. Paket build-essential ini berisi 
perlengkapan untuk pemrograman, pembangunan paket Debian, kompilasi, dan linking. Di 
dalamnya termasuk g++ yang merupakan kompiler untuk C dan C++. 

Gunanya build-essential

Paket build-essential sangat dibutuhkan ketika Anda belajar pemrograman C++ di Ubuntu. Jika 
tidak ada build-essential, dapat dipastikan akan muncul pesan galat seperti “iostream, no such file or 
directory” dan program tidak bisa diselesaikan. Ini dikarenakan header iostream belum ada di 
tubuh Ubuntu Anda dan Anda akan dapat semuanya (pustaka dasar C/C++ plus header) jika 
menginstal build-essential. Paket build-essential juga sangat penting adanya ketika kita ingin 
menginstal paket di Ubuntu dari kode sumber. 

Instalasi build-essential Luring di Ubuntu

Cara instalasi paket build-essential sangat mudah kalau saja kita terhubung ke internet (dengan 
koneksi kencang). Cukup ketik di Synaptic dan terapkan, maka build-essential akan langsung 
diunduhkan dan dipasangkan ke Ubuntu. Tetapi kalau kita tidak memiliki koneksi internet sendiri 
bagaimana? Masih ada cara lain. Yaitu dengan memanfaatkan aplikasi web bernama apt-web karya 
Pak Fajran Iman Rusadi. 

Kunjungi http://apt-web.dahsy.at dan tentukan spesifikasi Ubuntu Anda. Pilih Ubuntu 10.10 
“Maverick Meerkat” i386, server repositori terdekat dengan daerah Anda (kalau saya, memilih 
Buaya KLAS), lalu isikan nama paket yang ingin diunduh. Dalam hal ini, isikan build-essential. 
Enter, dan lihat hasilnya. 
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Hasilnya adalah pranala (link) menuju berkas-berkas deb. Yang ada di bawah URLs inilah paket-
paket yang harus Anda unduh. Unduh semuanya ke dalam sebuah folder di flash disk lalu bawa 
pulang. Namai folder itu sesuai paketnya, yaitu “build-essential” untuk memudahkan Anda sendiri 
nantinya. 

Cara instalasinya, salin folder berisi paket buildessential tadi ke Home Anda. Gunakan 
Terminal yang  bisa diakses di Applications > Accessories > Terminal. (Caranya, ketik tekan enter 
pada tiap-tiap baris perintah):

• cd /home/usernameanda/buildessential
• sudo dpkg i *.deb

Dalam contoh ini, usernameanda kami adalah 'master'. 
Isikan sandi Anda jika diminta. Kemudian tunggu sampai instalasi selesai. 

<13 April 2011: 10.15>


	Tutorial Instalasi Program di Ubuntu Maverick: build-essential
	Gunanya build-essential
	Instalasi build-essential Luring di Ubuntu


