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Gini gan! Dan aganwati ada berbagai macam editor favorit di Linux . Semua mudah 

digunakan dan sangat powerfull dalam memenuhi kebutuhan penulisan di OS Linux. 

Diantaranya adalah : 

1. Vim Editor 
 Home Page: http://www.vim.org/ 
 Author: Bram Moolenaar 
 Latest Stable Version: Vim 7.2 
 Written in: C and Vim script 
 Operating System: Cross-platform (Unix, Linux and Windows) 

2. gEdit Editor 
 Home Page: http://projects.gnome.org/gedit/ 
 Latest Stable Release: 2.26.2 
 Written in: C, Python 
 Operating System: Cross-platform 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara 
bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah 
atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak 
diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari 
IlmuKomputer.Com. 
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3. Nano Editor 
 Home Page: http://www.nano-editor.org/  
 Latest Stable Release: 2.0.9 

4. gVim Editor 
 Home Page: http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/gui.html 
 gVim is the graphical version of the famous Vim editor 

5. Emacs Editor 
 Home Page: http://www.gnu.org/software/emacs/ 
 Current Stable Release: 22.3 
 First Release of Emacs was in the year 1976 
 Written in C and Emacs lisp 
 Operating System: Cross-platform 

6.  jEdit 
 Written in Java,  
 OS : Mac OS X, OS/2, Unix, VMS and Windows. 
 Built-in macro language; extensible plugin architecture. Hundreds of macros and plugins 

available. 
 Plugins can be downloaded and installed from within jEdit using the "plugin manager" 

feature. 
 Auto indent, and syntax highlighting for more than 200 languages. 
 Supports a large number of character encodings including UTF8 and Unicode. 
 Folding for selectively hiding regions of text. 
 Word wrap. 
 Highly configurable and customizable. 
 Every other feature, both basic and advanced, you would expect to find in a text editor.  

 

Vi Editor  

Editor VI merupakan editor berbasis text yang banyak digunakan pemakai UNIX. Pemakai dapat 
mengedit text dan menggerakkan kursor ke bagian layar yang ingin diedit.  
Pemakai yang baru pertama kali menggunakan editor ini biasanya akan mengalami 
kesulitan,dikarenakan tidak tersedianya menu menu atau petunjuk yang nyata jelas terpampang di 
layar. Perintah-perintah pada editor VI memang harus dihafalkan syntaxnya. Jika sudah terbiasa 
menggunakannya, pemakai bisa merasakan kegunaannya yang dalam pekerjaan editting.   

1. Dua Mode Pada Editor VI  
Hal pertama yang perlu diketahui oleh pemakai adalah bahwa editor VI memiliki dua modus, yaitu :  

1. Command mode (mode perintah) Modus perintah dapat digunakan untuk memasukkan 
perintah-perintah untuk memanipulasi teks dan file. Perintah-perintah ini biasanya terdiri 
dari satu atau dua buah karakter.  

2. Insert mode (mode penyisipan))  digunakan untuk melakukan pengetikan teks.   
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Pada saat pertama kita memulai editor VI,  kita langsung berada pada mode perintah. Perintah 
untuk  
memasuki mode penyisipan adalah ketik huruf i. Bila kita menekan tombol [Escape], maka kita 
akan kembali ke mode perintah. Sedangkan penekanan [Escape] pada mode perintah tidak akan 
mengakibatkan kita keluar dari mode perintah.  
 

2. Memulai Editor VI  
Dengan menggunakan editor VI, kita dapat membuat file baru atau mengedit file yang sudah ada. 
Perintah untuk memulai editor VI adalah vi nama_file. Contoh:  
 >vi contoh.txt  
Jika file dengan nama contoh.txt sudah ada maka berarti editor vi membuka file tersebut dan isinya 
ditampilkan di layar. Jika tidak ditemukan file dengan nama contoh.txt, maka berarti editor vi akan 
membuat file baru dengan nama contoh.txt ( sesudah kita memberikan command :w yang artinya  
save to file ).  
Pada layar akan terdapat baris-baris yang diawali dengan tanda  tilde (~), yang menunjukkan baris  
tersebut belum pernah digunakan oleh pemakai.   
Editor VI bisa juga dimulai tanpa menyertakan nama_file, tetapi nama_file ini harus dimasukkan  
pada saat menyimpan pekerjaan ke file.  
 

3.  Keluar Dari Editor VI  
Untuk meninggalkan editor VI, ada beberapa perintah yang bisa digunakan. Semua perintah ini 

harus dimasukkan dari modus perintah ( sesudah tekan Esc)  

 

Untuk menyimpan ke file tanpa keluar dari editor VI, gunakan perintah :w [Enter]. 

4. Beberapa Perintah Pada Modus Perintah  
Penjelasan tentang perintah-perintah pada modus perintah akan dibagi dalam beberapa bagian, 

sbb :  

 4.1. Menggerakkan Kursor  

Di bawah ini adalah perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menggerakkan kursor pada 

modus perintah.  
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4.2. Menghapus Teks  

Di bawah ini adalah perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menghapus teks dari mode 

perintah.  

 

dd adalah perintah untuk menghapus satu baris. Untuk menghapus 3 buah baris tanpa harus 

memasukkan perintah dd sebanyak 3 kali dapat digunakan : 3dd. 

4.3. Copy dan Paste Teks  

Beberapa perintah dapat diulang beberapa kali dengan menambahkan jumlah pengulangan di 

depan perintah. Sebagai contoh, jika ingin copy dan paste beberapa baris langsung gunakan langkah 

langkah berikut:  

1. tempatkan kursor pada posisi line yang akan dicopy.  

2. contoh jika ingin copy 3 baris, gunakan command 3yy ( tekan angka 3 diikuti tombol y 

sebanyak 2x)  

3. tempatkan posisi kursor pada tempat yang akan di insertkan dan kemudian tekan p. 
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sesudah tekan p 

 

4.4. Membatalkan Perubahan  

Jika kita melakukan kesalahan menghapus tanpa sengaja, kita dapat memperbaikinya dengan 

menggunakan perintah u atau U.   

Perintah u digunakan untuk membatalkan perubahan terakhir yang dilakukan oleh 

pemakai,perintah U digunakan untuk membatalkan seluruh perubahan pada satu baris.  

4.5. Mencari String  

Editor VI memiliki dua jenis pencarian, yaitu : string dan karakter. Untuk pencarian string, perintah 

yang digunakan adalah perintah / dan ?. Pada saat kedua perintah ini digunakan, perintah yang 

diketikkan akan muncul dibagian bawah layar, tempat kita mengetikkan string yang ingin dicari. 
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Kedua perintah ini berbeda hanya pada arah pencarian yang akan dilakukan. Perintah / mencari ke 

arah bawah, sedangkan perintah ? mencari ke arah atas dari file. Perintah n dan N digunakan untuk 

melanjutkan proses pencarian yang sebelumnya. Perintah n akan mencari dalam arah yang sama, 

sedangkan perintah N akan mencari dalam arah yang berlawanan.  

Untuk melakukan pencarian suatu kata tertentu (fixed), bisa digunakan command seperti contoh 

berikut:  

 /\<de\>  

artinya command ini hanya akan mencari string dengan nilai de saja, nilai desa, pakde, Denada akan 

diabaikan.    

4.6.  Mengganti string  

Kita bisa juga melakukan penggantian satu string pada suatu file secara serentak atau biasa disebut 

Replace-all. Dengan menggunakan command (tentu pada mode perintah) :  

:1,7s/balon/mobil/g  

yang artinya kita ingin mengganti kata balon menjadi mobil mulai dari baris ke 1 sampai baris ke 7.  
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4.7. Pindah Layar  

Editor VI juga menyediakan perintah-perintah untuk berpindah layar dengan cepat tanpa harus 

menggerakkan kursor perbaris. Perintah-perintah tersebut adalah :  

  

4.8. Command tambahan  

Masih terdapat banyak command dan masing masing kegunaannya pada editor Vi. Berikut ini 

beberapa command tambahan yang sering saya gunakan :  

:!ls akan me-list isi  current directory saat itu (tanpa keluar dari editor VI). Untuk kembali ke editor 

VI, tekan Enter.  
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:sh  adalah command untuk meninggalkan editor VI untuk sementara untuk melakukan beberapa 

perintah shell. Gunakan ctrl-d untuk kembali ke editor Vi.  

 

:r namafile adalah command untuk menyisipkan isi file namafile kedalam file yang sedang kita 

buka.  

 

Tips Trik 
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Untuk mempelajari secara komplit dan menarik, silahkan membaca buku ini : 
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Atau membaca ini : 

 http://www.viemu.com/a_vi_vim_graphical_cheat_sheet_tutorial.html 

 http://www.mediafire.com/view/?0b0jj28i5conqbn 
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