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Tugas Hari ini: 

1. Login ke komputer lab dengan akun:passwd =  student:student 

2. Buka direktori Documents 

3. Salin direktori Debian 8.x ke direktori yang sama “/home/student/Document” 

4. Ubah nama direktori “Copy of Debian 8.x” dengan nama kelas anda 3D4TIB 

5. Buka aplikasi VMPlayer  

6. Jalankan VM pada direktori yang sudah anda ubah tadi. 

7. Ubah nama VM dengan  NRP anda 

8. Login pada VM anda dengan akun:passwd = root:jarkom 

9. Buka terminal  

10. Masuk sebagai super user 

11. Tambahkan user student beserta home direktorinya 

12. Password student diset ke “student” 

13. Update repository anda 

14. Install aplikasi “sudo” 

15. Setelah terinstal jalankan perintah visudo 

16. Tambahkan baris pada # User privilege specification 

root    ALL=(ALL:ALL) ALL 

student    ALL=(ALL:ALL) ALL 

17. Tutup visudo  

18. Lalu edit file /etc/group 

19. Ubah baris root:x:0  menjadi root:x:0:student 

20. Tutup file anda /etc/group 

21. Keluar dari super user 

22. Login kembali dengan akun student 

23. Dari terminal student jalankan perintah yang biasanya tidak bisa dijalankan oleh user biasa , 

contohnya adalah perintah “ifconfig”. Dengan memakai aplikasi sudo anda jalankan kembali 

perintah tsb , contoh sudo ifconfig. Maka anda akan bsa menjalankan perintah tersebut. 

 

 

Tugas 

1. Bagaimana cara menambahkan user beserta home direktori pada sistem operasi debian! 

~$ adduser [student] 

 

2. Jelaskan perbedaan manajemen file binary pada direktori /bin dan /sbin ! 

~$ /bin digunakan untuk m embuka file binary yang diperlukan saat proses booting, dan 

dapat diakses oleh seluruh user 

~$ /sbin ('s'=system) digunakan untuk membuka file binary yang diperukan saat proses 

booting dan hanya dapat diakses oleh superuser. 



 

3. Jelaskan fungsi utama aplikasi “sudo” ! 

~$ sudo selalu meminta ijin user untuk melakukan perintah sebagai superuser atau user 

yang lain, sebagai persaratan dari keamanan. 

 

4. Jelaskan dan jalankan fungsi-fungi dasar dalam linux  

a. ls : melihat isi direktori 

b. pwd : mencetak semua nama dari direktori yang dikerjakan saat ini 

c. cp : mengcopy file ke direktory atau multi direktory 

d. mv : memindahkan file ke direktori atau mengganti nama file ke direktori 

e. rm : menghapus file atau direktory 

f. rmdir : menghaus direktory yang kosong 

g. chmod : mengubah file mode bits menjadi mode yang diberikan oleh user. 

h. Chown : mengubah akses file owner dari user/group 

i. adduser : menambahkan user atau group  

j. deluser : enghapus user atau group 

 


