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Kali ini kita akan menginstal Dillo di Ubuntu Maverick secara luring (offline). Anda bisa 
menginstal tanpa komputer Anda tersambung ke internet. Dillo adalah  penjelajah web yang ringan 
(lebih ringan daripada Firefox, Chromium, Seamonkey, dan Midori). Versi Dillo kali ini adalah 2.2.

Cara instalasi Dillo

1. Kunjungi http://apt-web.dahsy.at. Isikan spesifikasi Ubuntu Anda dan tentukan server 
repositori terdekat dari tempat Anda. Spesifikasi yang harus dipilih adalah 

• versi Ubuntu Anda: Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat (nomor versi bisa dilihat di 
System > About Ubuntu atau kover CD-nya)

• i386, untuk komputer dengan ram <= 4 GB
• amd64, untuk komputer dengan ram > 4 GB 
• ukuran ram Anda bisa dilihat dari System > Administration > System 

Monitor pada tab Sistem 
• kami pakai server yang paling dekat dari daerah kami (Buaya KLA Surabaya)
• isikan dillo di bagian Packages lalu enter. Anda akan melihat dua pranala deb. 

Ukuran mereka 1,5 MB. Unduhlah itu semua ke dalam satu folder bernama dillo 
di flash disk. 

2. Pindahkan folder dillo dari flash disk ke direktori Home Anda di Ubuntu. Gunakan 
Aplikasi > Aksesoris > Terminal (ketik perintah ini lalu tekan enter): 
cd /home/usernameanda/dillo

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


3. 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. 

Menjalankan Dillo

Anda bisa langsung membuka penjelajah Dillo di Applications > Internet > Dillo. 
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