
MENGGANTI TEMA PADA DESKTOP BLANKON 8 ROTE

BlankOn 8 Rote adalah desktop dengan menggunakan HTML5, JS dan CSS3.  Untuk itu  tidak 

disarankan  menyimpan  file  pada  desktop,  karena  bisa  terjadi  crash  pada  manokwari  desktop. 

Demikian halnya kalau kita mengganti tema baru, maka wallpaper tidak akan bisa nampak karena 

akan tertutup aksesnya dari desktop. untuk dapat menampilkan wallpaper maka harus dilakukan edit 

file gtk.css dan gtk-widget.css juga menambahkan file manokwari.css dan panel.png pada tema.

Mengganti tema pada desktop BlankOn 8 Rote dari Tema  Krawu sebagai defaultnya kita harus 

sedikit  memodifikasi  dengan  menyuntikkan  manokwari.css yang  sudah  disertakan  pada  Tema 

Krawu. Letak file ada pada folder /usr/share/themes/Krawu subfolder gtk-3.0 (lihat gambar 1).

Gambar 1 Isi folder Krawu Theme

persyaratan tema yang akan di modifikasi adalah tema yang sudah mendukung Gtk-3. Dan bisa di 

bisa berjalan di hampir semua tema. 



Langkah-langkah :

1. Download atau persipakan tema yang mau kita modifikasi dan kita pasang.

2. Copy tema yang kita download/persiapkan ke folder /usr/share/themes/ dengan akses root.

Misalnya nama tema kita adalah “Tema_Baru”.

3. Copy file  manokwari.css yang ada di folder  /usr/share/themes/Krawu/gtk-3.0  ke dalam 

folder /Tema_Baru/gtk-3.0 .

4. Copykan  juga  file  panel.png  yang  ada  di  folder  /Krawu/gtk-3.0./assets ke  folder 

/Tema_Baru/gtk-3.0/assets jika belum ada folder assets, silahkan dibuat sebelumnya.

5. Cari dan edit file  gtk.css  yang ada di folder  /Tema_Baru/gtk-3.0 anda. Tambahkan pada 

baris paling bawah @import url(“manokwari.css”);  lihat Gambar 2. , simpan.

Gambar 2 Isi File gtk.css



6. Edit  file  gtk-widget.css pada folder yang sama cari  baris  GtkWindow baris  file kurang 

lebih seperti ini.

GtkWindow {
    color: @theme_fg_color;
}

* {
    /* inherit the color from parent by default */
    color: inherit;
    background-color: @theme_bg_color;
} 

Edit Menjadi :

GtkWindow {
    color: inherit;
}

* {
    /* inherit the color from parent by default */
    color: @theme_fg_color;
    background-color: inherit;
} 

selanjutnya Simpan. Lihat pada Gambar 3 dan Gambar 4 , 

Gambar 3 file gtk-widget.css sebelum di edit



Gambar 4 isi file gtk-widget.css setelah di edit

7. Beri akses user pada folder Tema_Baru anda, ketik pada terminal :

$sudo chmod 777 -R /usr/share/themes/Tema_Baru/

8. Ketikan perintah $pkill manokwari  atau lakukan logout terlebih dahulu. Login kembali.

9. Gunakan  aplikasi  gnome-tweak-tool  untuk  mengganti  pada  tema.  Jika  belum  terinstall 

silahkan anda install terlebih dahulu. 

$sudo aptitude install gnome-tweak-tool

Terima Kasih Semoga Membantu.


