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Seperti Apa sih Desktop XFCE?
Desktop XFCE ini merupakan salah satu jenis desktop yang ringan. Selain ringan, juga mudah
untuk dimodifikiasi baik pengguna yang awam sekalipun. Pembelajaran mengenai sistem
GNU/Linux tidak hanya cukup dengan secara teknis saja, melainkan bagaimana tampilan dari
aplikasi sampai pada desktop itu sendiri.
Kemungkinan beradaptasi dengan lingkungan tampilan baru pasti akan sulit. Perlu membutuhkan
waktu yang cukup lama untuk paham dan mengerti sebagaimana fungsi dari masing – masing
tampilannya. Untuk itu, kamu perlu tahu bagian – bagian nama serta fungsinya seperti dari jenis
desktop. Pembahasan kali ini mengenai dekstop XFCE, yuk disimak!

Lihat dulu Dekstop XFCE ini
Sudah puas dengan tampilan yang sederhana ini? Sebetulnya tampilan di atas bukan asli secara
default dari sananya. Melainkan sudah ada sedikit customize seperti mengganti gambar wallpaper,
mengganti tema, dan juga mengganti jenis icon yang dipakai.

Deskripsi:
Tema (GTK Theme): Vimix
Jendela tema (WM Theme) : Windos 10 Dark
Tema icon : Masalla

Bagian-bagian jenis desktop XFCE
Dari gambar di atas penulis akan menjelaskan sedikit agar kamu kenal seperti apa XFCE. Tak kenal
maka tak tahu. :D
1.
2.
3.
4.
5.

Whisker Menu
Pannel
Wallpaper
Jendela Aplikasi
Shortcut icon desktop

1. Whisker Menu
Menu ini merupakan bagian dari jenis desktop XFCE. Sebetulnya ada secara default sebelum
kehadiran Whisker Menu, yaitu menu klasik. Bila saat menggunakan desktop XFCE tidak ada
Whisker Menu, maka kamu bisa menginstalnya secara manual karena tidak berada di official
repository, maka kamu harus menambahkan ppa, yakni:
sudo add-apt-repository ppa:gottcode/gcppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4-whiskermenu-plugin
Tampilan dari Whisker Menu seperti ini.

Keterangan:
1. Daftar aplikasi, untuk yang ditampilkan adalah aplikasi yang ada di list menu favorites.
2. Daftar menu aplikasi sesuai dengan kategorinya. Ada Graphic, Office, Educations, dll
3. Fitur Search aplikasi, ini memudahkan untuk mencari aplikasi. Anda tinggal ketik beberapa
kata nama aplikasi, nanti akan muncul sendiri.

4.
5.
6.
7.
8.

Nama user atau pengguna
Seluruh pengaturan sistem
Lock Screen, mengunci layar monitor
Swicth User, mengganti user atau pengguna
Action buttons, untuk keluar sistem, shutdown, restart, dll.

Sedangkan tampilan dari menu classic seperti ini.

2. Pannel
Pannel ini biasanya berada di bawah. Namun, tetap bisa kita atur posisinya entah itu berada di atas,
kiri, dan juga kanan. Perhatikan gambar berikut,

Keterangan:
1. Menu, menu ini seperti whisker menu maupun menu classic
2. Launcher applications, berisi launcher aplikasi yang dipilih misalkan file manager thunar.
3. Window Button, ini merupakan berbagai jendela aplikasi yang di-minimize. Terlihat dengan
jelas beberapa aplikasi berjejeran.
4. Workspace, ini merupakan tampilan lebih dari satu desktopnya. Jadi, kamu bisa bekerja
dengan lebih dari satu workspace. Bila ingin pindah dan tidak menggangu aplikasi lain yang
sedang berjalan, maka sangat tetap menggunakan lebih dari satu workspace.
5. Indicator plugins, berisi seperti network controller, audio, dan juga battery.
6. Clock, menunjukkan waktu dan juga tanggal pada sistemmu.
7. Notifitaions bar, yang berisi baterai notifikasi sampai pada seluruh aktifitas seperti plug /
unplug usb drive.
8. Actions buttons, untuk yang ini pilihan pintas untuk logout, reboot, sampai dengan
shutdown.

3. Wallpaper
Kamu bisa mengganti wallper dengan mudah pada pengaturan dekstop. Dengan meng-klik kanan >
desktop setting, muncullah jendela pengaturan desktop. Lihat gambar.

4. Jendela Aplikasi
Jendela aplikasi ini berada pada area desktop tertentu.

5. Shortcut Desktop
Gambar ini menunjukkan beberapa shortcut aplikasi yang berada di desktop kamu. Nah, untuk
menambahkan shortcut pada desktop sangat mudah. Tinggal ke menu > pilih aplikasi (jangan
diklik) melainkan klik kanan > Add to desktop. Selain menambahkan pada desktop, kamu juga bisa
menambahkan launchernya berada di pannel.

Referensi:
Whisker Menu:
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2014/06/install-whisker-menu-1-4-ubuntu-14-10-14-04/

Penutup
Tulisan ini merupakan bentuk PDF dari artikel1 yang diterbitkan pada Minggu (15/05/2016). Tujuan
dari tulisan ini adalah langkah kecil untuk mempermudah pengguna baru dalam beradaptasi dengan
sistem GNU/Linux. Karena memang peralihan dari tampilan butuh pemahaman dan kerja ekstra
agar tahu di mana lokasi dan fungsi dari masing – masing tampilan.
Tidak ada tulisan yang sempurna tanpa ada kritik dan saran dari semua pihak, agar lebih baik lagi
dalam menulis entah itu penulisan karakter, tata bahasa yang digunakan.
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