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Kali ini kita akan menginstal Shutter di Ubuntu Maverick secara luring. Shutter adalah aplikasi 
pengambil skrinsot destop open source. Khusus dalam tutorial ini, kita akan menginstal Shutter dan 
Editor Gambar Terintegrasinya. Versi yang akan kita instal adalah 0.86.

Cara instalasi Shutter

Kunjungi http://apt-web.dahsy.at. Isikan spesifikasi Ubuntu Anda dan tentukan server repositori 
terdekat dari tempat Anda. Isikan shutter lalu enter. Anda akan melihat tiga pranala deb. Ukuran 
mereka 485,3 KB. Unduhlah itu semua ke dalam satu folder bernama stardict di flash disk. 

http://apt-web.dahsy.at/


Pindahkan folder shutter dari flash disk ke direktori Home Anda di Ubuntu. Gunakan terminal 
(ketik perintah ini lalu tekan enter):
cd /home/usernameanda/shutter

Dalam contoh ini, usernameanda kami adalah 'master'.

Kemudian laksanakan perintah instalasi (ketik perintah ini lalu tekan enter):
sudo dpkg i *.deb

Jika ditanyakan sandi, isikan saja lalu tekan enter. Tunggu sampai keluar pesan “processing triggers 
for ...” Kalau sudah, selesai. 

Cara instalasi Editor Gambar Terintegrasi

Shutter memiliki fitur edit gambar terintegrasi di dalamnya. Fitur ini memungkinkan pengguna 
memberikan tanda panah, sorotan, tulisan, sensor/blur, logo, ikon (diambil dari program-program di 
sistem), emblem (diambil dari sistem), memberikan warna, dan menyimpannya. Seperti layaknya 
piranti lunak open source lainnya, sifat Shutter modular. Penyunting gambar terintegrasi ini harus 
diinstal terpisah dari paket utama Shutter di atas. Cara instalasinya sama dengan Shutter, bedanya, 
Anda harus mengunduh paket libgoocanvasperl dan menginstalnya. Berkas inilah yang 
berisi alat-alat yang dibutuhkan untuk menambahkan fungsi editor gambar terintegrasi di Shutter. 

Unduhlah paket libgoo-canvas-perl dengan mulai klik pada pranala di bagian Recommended di kiri 
pranala-pranala deb tadi (lihat halaman unduh Shutter), lalu unduh ketiga berkas-berkas paketnya. 
Bisa juga dengan mengetikkan langsung namanya di bagian kotak isian Packages. Berkas-
berkasnya adalah libextutilsdependsperl_0.3011_all.deb, libextutils
pkgconfigperl_1.121_all.deb, dan libgoocanvasperl_0.061_i386.deb 
yang berukuran 246,8 KB. 

Instal paket libgoo-canvas-perl dengan cara yang sama seperti sebelumnya:
sudo dpkg i *.deb
Atau bisa Anda lakukan tanpa sudo (berarti harus jadi root dulu) seperti pada gambar. 

Beginilah tampilan Editor Gambarnya Shutter. 
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