
Berchating ria dengan pidgin

Kenal pidgin kan ? Jika di windows ada YM atau Yahoo Messenger. Namun pidgin tidak seperti YM yg 
hanya bisa digunakan untuk chating dengan para pengguna Yahoo. Pidgin bisa digunakan untuk chating 
dengan pengguna di berbagai obrolan yg ada.

Disini akan dibuatkan sebuah tutorial / cara bagaimana berchating facebook dan IRC dengan pidgin.

Mendapatkan Pidgin.

Untuk dapat melakukan chating tentu saja kita harus punya terlebih dahulu pidgin dan sudah terpasang 
dengan benar di komputer kita. Untuk mengunduh, bisa dari website resmi pidgin : 
http://www.pidgin.im/download/

Untuk pengguna linux berbasis debian seperti BlankOn, Ubuntu, Linux Mint. Bisa menggunakan 
perintah berikut di terminal :

sudo apt-get install pidgin

Untuk pengguna linux yang berbasis redhat seperti fedora. Bisa menggunakan perintah berikut pada 
terminal :

sudo yum install pidgin

Disini tidak di jelaskan bagaimana cara menginstall pidgin, karena sudah pasti sangat mudah.

Ngobrol facebook dengan pidgin.

Pertama dan yang paling sering digunakan adalah ngobrol atau chating facebook.

Berikut tutorialnya agar bisa ngobrol dengan teman facebook di pidgin.

1. Pertama buka dulu pidgin-nya.

2. Kita akan diminta untuk memasukkan akun kita

3. Klik add.

http://www.pidgin.im/download/


4. Pada bagian protokol, pilih Facebook.

Jika tidak ada pilihan untuk facebook, maka pilih yg XMPP.

Pada kolom isian username isi dengan nama pengguna facebook anda.

Kolom domain di isi dengan chat.facebook.com

Kolom resource bisa dikosongkan.

Kolom password di isi dengan password facebook yg digunakan.

Pilihan Remember Password bisa di centang agar saat membuka pidgin, agar pidgin tidak 
selalu menanyakan password facebook.

Kolom Local Alias digunakan untuk kenampakan nama kita di pengguna yg terhubung dengan 
jaringan lokal (LAN).

Pilihan New Mail Notification digunakan untuk menampilkan pemberitahuan apabila ada 
pesan baru.

Pilihan Use this buddy icon for this account itu pilihan opsional, jadi tidak terlalu penting. 
Pilihan ini digunakan sebagai foto untuk akun kita.

5. Kemudian klik Add.

Ber-IRC ria dengan pidgin.

Selain untuk chating dengan pengguna facebook, pidgin juga bisa digunakan untuk chating dengan 
pengguna IRC.

Berikut langkah-langkah mengatur pidgin agar bisa ber-IRC.

1. Pada saat selesai mengatur facebook, kita akan masih berada di jendela pengaturan akun. Dan 



bisa di klik tombol Add. Namun jika sudah terlanjur tertutup, bisa membukanya dari menu 
“Accounts → Manage Accounts”.

2. Pada tutorial ini, kita akan mencoba untuk bergabung dengan chanel-nya LIMA (Linux 
Majapahit) yaitu chanel milik komunitas Linux dari Mojokerto, yaitu di #linux-mojokerto.

3. Setelah tombol Add di klik.

4. Maka akan muncul jendela untuk mengatur akun IRC kita.

◦ Pada pilihan Protocol pilih yang IRC.

◦ Pada username, pilih dengan username yg ingin digunakan.

◦ Pada server bisa di isi dengan irc.freenode.net

Kenapa irc.freenode.net ?

Karena chanel #linux-mojokerto ada di server irc.freenode.net

◦ Pada pilihan password, isi dengan password yg ingin digunakan untuk akun IRC tersebut.

◦ Centang pilihan Remember Password, bila tidak ingin ditanya lagi saat pidgin di jalankan.

◦ Local Alias, digunakan untuk nama yg muncul pada pengguna lokal (LAN).

◦ Klik Add.

Maka selesailah kita mengatur pidgin untuk mengobrol dengan teman kita di IRC dan Facebook.

Sebagai catatan.!

1. Username IRC tidak boleh ada spasi.



2. Jika merasa pengguna baru. Maka kita harus mendaftarkan pengguna tersebut terlebih dahulu.

Seperti pada screenshot dibawah :

Untuk mendaftar cukup mudah, hanya dengan mengirim perintah berikut pada jendela tersebut.

/msg NickServ REGISTER pass email 

pass = password yg digunakan pada akun IRC tersebut.

Email = alamat email yg akan digunakan untuk mengaktifkan akun tersebut.

Maka email pemberitahuan akan dikirimkan ke email yg tadi digunakan.

Di email tersebut juga akan di beritahukan langkah-langkah selanjutnya untuk mendaftar.
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