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Sebetulnya sudah lama banget saya pengen  ngicipin gimana rasanya si Compiz ini. Ehhh, beruntung 

juga akhirnya bisa ngicipin sendiri (meski harus pake laptop temen :( ... )
Sebelumnya sebagai info tambahan, spesifikasi laptop temen saya seperti ini. Sony Vaio VGN-FZ50B, 
Proc. Core 2 Duo 1.80 Ghz, memory 1 Gb, Hdd 120 Gb dan VGA pakai NVIDIA GeForce 8400M GT.
Di lihat dari spek yang seperti itu, saya tertarik untuk mengaktifkan Compiz pada laptop yang saya 
install Gutsy ini.
Berikut langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengaktifkan Compiz.

NVIDIA Driver

Pertama kali saya menggunakan repository dari kambing.ui.edu, anda juga bisa menggunakan DVD 
repository.

Setelah repo beres, langsung pilih System -> Administrations -> Restricted Drivers Manager.

isi password administrator

beri tanda centang pada driver NVIDIA

pilih [ Enable Driver ]

Selanjutnya proses download file akan di jalankan. Tunggu beberapa saat sampai ada konfirmasi, 

lanjutkan dengan menekan tombol [ Close ]. 

Seperti pada gambar, komputer meminta untuk restart untuk mengaktifkan perubahan. Silahkan restart 
komputer anda.
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Install Compiz Fusion

Jalankan Synaptic Package Manager (System -> Administration -

> Synaptic Package Manager) :

kemudian isikan password administator milik anda. Gunakan fasilitas Search untuk mencari 

compizconfig. Cari paket bernama compizconfig-setting-manager pada daftar pencarian, kemudian 

klik kanan pada nama tersebut dan pilih Mark for Installation. Kemudian 

pilih tombol [ Mark ] pada konfirmasi yang tampil.

Selanjutnya synaptic akan mulai download paket yang 
dibutuhkan. Ulangi langkah seperti di atas untuk memilih 

dan meng-install paket emerald dan gnome-compiz-

manager.

Meng-Aktifkan Compiz Fusion

Untuk mengaktifkan Compiz Fusion, pilih System > 

Preferences > Appearance. Pada window Appearance 

Preferences, pilih tab Visual Effects dan pastikan pilihan 

custom sudah terpilih. Sampai di langkah ini kita telah 
berhasil mengaktifkan Compiz Fusion pada ubuntu milik 
kita. Untuk konfigurasi Compiz, pilih 

tombol [Preferences]. Atau juga bisa 

melalui System > Preferences > 

Advanced Desktop Effects Settings



Shortcut Keyboard

Berikut adalah beberapa shortcut keyboard yang sering saya gunakan :
SUPER+SHIFT+Drag Mouse kiri = mengaktifkan efek api
SUPER+SHIFT+C = membersihkan efek api
CTRL+ALT+Drag Mouse kiri = memutar cube
CTRL+ALT+Panah kiri = memutar cube
CTRL+ALT+Panah Bawah = flat desktop
ALT+TAB = mengganti window aktif
SUPER+TAB = Mengganti window aktif dengan efek O-RIng, tergantung dari pilihan efek tersebut.
SHIFT+F9 = Efek air

Super : tombol win pada keyboard

Contoh Screenshot Compiz

Semoga  tulisan  yang  sederhana  ini  dapat  memandu  anda  yang  akan  meng-install  Compiz  Fusion. 
Selamat berkreasi dengan Ubuntu anda. Thanks...
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