
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan instalasi GMT pada komputer dengan OS 

windows. Pastika user memiliki file-file di bawah ini untuk proses instalasi GMT. 

1. download program GMT dan GSHHG disini 

http://gmt.soest.hawaii.edu/projects/gmt/wiki/Download 

2. download GS program 

http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html  

3. download ghost view 

http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get50.htm 

4. download GAWK 

http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gawk.htm  

Setelah file-file diatas berhasil di download, langkah pertama adalah copy semua semua program 

tersebut ke folder C:\programs. Proses selanjutnya adalah instalasi program GMT, di sini saya 

menggunakan GMT versi 5. 

 

 

salah satu keuntungan dari GMT versi dibandingkan dengan versi sebelumnya adalah pada versi 

ini GMT menyediakan opsi add GMT path pada proses instalasi sedangkan pada proses 

http://gmt.soest.hawaii.edu/projects/gmt/wiki/Download
http://gmt.soest.hawaii.edu/projects/gmt/wiki/Download
http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html
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http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gawk.htm


sebelumnya proses add path GMT harus dilakukan secara manual di environment setting pada 

windows. 

 

 

Directory instalasi untuk program GMT ini adalah C:\programs\gmt5 

Klik “next” 

 

 



Setelah proses instalasi selesai, untuk memastikan apakah GMT sudah terinstall secara benar 

atau tidak, buka command prompt kemudian ketik salah satu command dari GMT seperti di 

bawah ini:  

>> psbasemap 

apabila command prompt menampilkan informasi mengenai psbasemap GMT, itu berarti GMT 

sudah terinstall dan berjalan di komputer. 

 



Proses selanjutnya adalah instalasi GAWK. 

Directory target dari GAWK sama dengan direktori GMT, yaitu C:\programs.  

 

 

Pada windows instalasi akan muncul jendela seperti di bawah ini  

 



pilih C:\programs\GnuWin32 sebagai directory tujuan instalasi. 

Klik ‘next’ hingga proses instalasi selesai. 

 

 

Setelah proses instalasi GAWK selesai, selanjutnya adalah setting environment windows agar 

perintah bisa dieksekusi melalui command prompt windows. Setting environment bisa dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. klik kanan computer, pilih properties hingga kemudian muncul tampilan seperti di bawah 

ini. 

b. pilih Advanced system settings, pilih environment variables 

c. klik path pada kotak system variables, tambahkan path berikut ini 

 C:\programs\GnuWin32, C:\programs 

  



d. Klik OK 

 

 

Untuk melakukan validasi GAWK, ketik gawk pada command prompt. Apabila proses setting 

environment dan instalasi berjalan dengan benar maka akan muncul tampilan seperti di bawah 

ini 

 



Untuk melihat output dari GMT, user harus menginstall software yang bisa menampilkan file 

dengan ekstensi .ps atau .eps. Salah satu program yang bisa digunakan adalah gsview (link 

downdload terdapat di awal tutorial ini) 

 

Double klik file gsview yang sudah di download sehingga keluar tampilan seperti di bawah ini 

 

 

Pilih opsi “accociate PostScript (.ps and .eps) file with GSview”, klik next 

 

 

 



Set directory instalasi GSview pada C:\programs\Ghostgum, seperti yang terlihat pada 

tampilan di bawah ini 

 

Klik finish pada akhir proses instalasi. 

 

 

Karena GMT bekerja dengan mengeksekusi script-script perintah text untuk output gambar, 

komputer membutuhkan program yang digunakan agar mengenali perintah-perintah tersebut. 

Salah satu program yang bisa digunakan adalah Ghostscript. 

 



Double klik file Ghostscript setup untuk memulai instalasi pada komputer sehingga muncul 

tampilan seperti di bawah ini, klik next 

 

 

Set directory instalasi pada C:\programs\gs9.18 kemudian klik install 

 

 



Klik finish apabila proses instalasi telah selesai. 

 

 

 

RUNNING TEST GMT 

Untuk mengetahui berhasil tidaknya instalasi yang telah dilakukan, silahkan download file 

berikut ini  

http://www.mediafire.com/download/g1bpk1vt51y9l9u/eq_displacement.rar 

Folder tersebut berisikan file untuk plot displacement GPS disebabkan karena gempa tohoku (9 

Skala Richter) pada 3 maret 2011 yang lalu. 

Double klik file obs_displacement.bat yang terdapat dalam folder tersebut 

Apabila running berhasil, maka akan menghasilkan tampilan seperti di bawah ini 
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