
Installasi Open Solaris 2008.11

Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana cara meng-Install Open Solaris jika didalam komputer anda sudah ter-
Install w*nd*ws. Hal ini perlu sedikit dijelaskan karena biarpun proses installasinya sangat mudah, namun perlu 
diketahui bahwa untuk partisi OpenSolaris berbeda dengan sistem operasi yang lain. Partisi Open Solaris sama 
seperti keluarga UNIX lainnya : MAC, BSD, dll. Open Solaris menggunakan partisi primary.

System Requirements
Platform: x86 and x64 platforms (32-bit or 64-bit).
Memory: The minimum requirement is 512MB. Recommended size is 768MB.
Disk space: Recommended size is 7GB. A minimum of 3GB is required. 

Berikut adalah cara sebelum installasi dilakukan:

Posisi berada OS Windows..

sekarang kita akan coba melihat partisi komputer menggunakan fasilitas milik Windows.
Pada Explorer – klik kanan pada My Computer – Manage
setelah itu akan muncul seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1. Manage Partisi Disk

perhatikan gambar diatas, jumlah primary ada 2 yaitu pada bagian yang nomor 1 dan nomor 2. Pada contoh 
gambar diatas..itu sudah menjadi partisi primary, nah sekarang bagaimana klu hanya ada 1 partisi primary..klu 
masih disk kosong mah enak...gimana kalau udah ada Windowsnya??

disini akan saya jelaskan tentang cara penginstallan komputer anda yang sudah ada Sistem Operasi Windows 
yang berjalan diatasnya.
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan partisi mana yang akan dijadikan partisi primary..terus 
yang kedua..siapkan software untuk membuat partisi..kali ini software yang saya gunakan adalah PowerQuest 
Partition Magic 8.0 Trial version.
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Gambar 2. Partisi menggunakan Partition Magic 8.0

buat free space  (yang saya gunakan 5 Gb). Kemudian klik kanan pada disk yang kosong tersebut lalu pilih 
Create seperti pada gambar diatas. Setelah itu akan muncul seperti pada gambar dibawah ini..

Gambar 3. Membuat partisi primary baru

perhatikan gambar diatas, pada Create as  harus Primary Partition dan pada Partition Type harus unformatted 
(untuk memudahkan menggunakannya diOpenSolaris). Setelah seperti diatas, kemudian tekan tombol OK.

Kemudian akan muncul seperti gambar dibawah ini :
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Gambar 4. Menghilangkan Drive ke mode Unused

kemudian lakukan klik kanan pada drive yang sudah kita buat tadi, kemudian pilih advanced-Change Drive 
Letter. Ubah menjadi None.

Gambar 5. Change Driver Letter (None)

Jika sudah selesai semua, tahap selanjutnya adalah melakukan proses pembuatan disk pada partisi yang baru, 
yakni dengan menekan tombol Apply pada pojok bawah sebelah kiri.
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Gambar 6. Proses sesesai..partisi akan dibuat

Gambar 7. Apply changes

muncul messege box seperti diatas, kemudian pilih Yes.

Gambar 8. Peringatan bahwa komputer akan reboot
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Proses Setelah komputer reboot – masuk windows lagi

akhirnya proses pembuatan partisinya udah selesai..sekarang saatnya kita lihat hasil  pembuatan partisi  yang 
sudah kita buat sebelumnya..kali ini saya menggunakan Acronis Disk Expert 2003 Full version.

Gambar 9. Jumlah partisi bertambah dan sukses

perhatikan gambar diatas..akhirnya telah dibuat Drive baru yang berlabel kan None.
Ada dua label None..yang bendera merah..itu adalah partisi OpenSolaris yang dibaca dengan windows. Bendera 
merah dan berikut hasil intaian yang bisa ditampilkan...hehehe

Gambar 10. Detail partisi OpenSolaris pad Windows

Sedangkan  untuk  partisi  yang sudah  kita  buat  tadi  mempunyai  bendera  yang berwarna  hijau.  Apa  artinya 
bendera diatas partisi tersebut?? hal ini diartikan karena partisi tersebut bersifat primary. Wah..jadi yang warna 
merah itu  juga primary ya..??iya..dong..tapi  warnanya kok merah..itu  karena didalamnya sudah ada Sistem 
Operasi nya. Kalau lebih jelasnya baca panduan diAcronis Disk Expert 2003 aja sendiri yach..hehehe untuk 
menyingkat waktu..woke coy.
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Installasi OpenSolaris 2008.11

Tahap pertama adalah membuat komputer booting dengan menggunakan CD/DVD.
Setelah itu masukkan CD/DVD OpenSolaris kedalam CD/DVD pada komputer anda.

Kalau sudah benar, komputer booting pada CD/DVD, maka tampilan awal installasi OpenSolaris adalah sebagai 
berikut :

Tahap 1.

Gambar 11. Booting Installasi OpenSolaris 2008.11

Kemudian pilih yang paling atas lalu tekan tombol Enter pada keyboard.
Tunggu installasi sampai masuk kedalam desktop OpenSolaris Live CD.
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Tahap 2.

Gambar 12. Desktop OpenSolaris Live CD

Tahap 3

Klu sudah masuk seperti pada gambar diatas, kemudian pilih icon Install OpenSolaris

Gambar 13. Install OpenSolaris

Tahap 4

Tampilah pertama installasi 

Gambar 14. Tampilan pertama instalasi
Kemudian Klik Next
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Tahap 5

Memilih partisi 

Gambar 15. Tampilan partisi

perhatikan gambar diatas, semua partisi akan ditampilkan pada form seperti diatas. Jika belum ada partisinya, 
biasanya akan dituliskan NONE, kemudian pilihlah dengan cara dropdown lalu pilih menjadi Solaris.

Nb :
Ingat berapa jumlah harddisk yang dibuat kosong sebelumnya / yang akan dijadikan sebagai partisi Solaris.

Jika sudah selesai, kemudian tekan Next

Tahap 6

Pilih TimeZone

Gambar 16. Time zone
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Tahap 7

Pilih bahasa

Gambar 17. Pemilihan bahasa

Tahap 8

Konfigurasi user name & password

Gambar 18. Konfigurasi user name & password OpenSolaris
Kemudian klik Next
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Tahap 9

Informasi Installasi, jika sudah benar dan sesuai .. kemudian klik next

Gambar 19. Informasi penginstallan sebelum dimulai

Tahap 10

Selesai (Menunggu Proses Installasi dimulai)

Gambar 20. Proses Installasi dimulai

10



Installasi Selesai

Gambar 21. Installasi selesai

Jika sudah selesai, silahkan tekan tombol Reboot.

Demikian panduan penginstallan OpenSolaris dari pengguna Windows menjadi penguna OpenSolaris.

Selamat Mencoba....

Thank's to

– w3hol (http://w3hol.wordpress.com)
– OSUM Group AKPRIND (http://osum.sun.com/group/akprind)
– Mas Alex (http://alexbudiyanto.web.id)
– OSUG Jogja
– edge_mank (http://kalonk.net)

written by :

Hery Fajar Isnawan – kohimaru (http://kohimaru.wordpress.com)
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