
Kemban$ Api
Si Rubah Api
Jumlah pengunduh Firefox
3 memecahkan rekor dunia.
Yang pertama dengan fitur
bahasa Indonesia.

ATAitu muncul di kamarman-
di. Waktu itu Romi Hardiyan-
to harus mencari pengganti is-
lilah h ome. Dalam semadinya,
mahasiswa Universitas Ham-

burg, Jerman, ini menyingkirkan kata
"rumah", "laman" hingga "halaman".
Akhirnya muncullah kata "beranda".

Plung! Ia mencemplungkan kata itu
ke komputernya, segera setelah semadi
yang ia selesaikan cepat-cepat.

Hasilnya adalah mesin penjelajah In-
ternet Firefox 3 versi Indonesia. Inilah
salah satu dari 50 versi lokal brouser
"Rubah Api" buatan Mozilla, yang ke-
datangannya sedang dipestakan di ma-
na-mana: Amerika, Rusia, Inggris, Me-
sir, hingga Senayan City. Berlangsung
di 802 tempat di seluruh dunia selama
Juni, pesta di Senayan Cityberlangsung
di jongko kopi Starbucks, Senin ma-
Iam pekan ini. Siapa saja boleh hadir,
setelah "pesan tempat" di situs Mozilla
(www.mozilla.com).

Ini pesta kembang api maya khas ko-
munitas Internet: tak ada ingar-bingar,
tanpa dress code, kopi tidak gratis. "Ki-
ta hanya akan berbagi cerita. Seperti
kopi darat komunitas Internet," kata
pemangku hajat, Viking Karwur, desai-
ner dan pengembang situs di Internet.

Kedatangan mesin penj elajah Firefox
3 memang sudah lama dinanti, ter-
utama oleh penjelajah Internet kelas be-
rat dan para pengembang situs web. Di-
revisi lima kali sejak versi uji cobanya
diunggah ke Internet akhir tahun IaIu,
akhirnya versi jadi Firefox 3 resmi di-
luncurkan pada 1? Juni silam.

Mozilla menamai hari itu sebagai
Download Day. Wow, cuma sehari-se-
malam, 8,3 juta pengguna di seluruh
dunia mengunduh mesin penjelajah
ini. Walhasil, Guinness World Records
mencatatnya sebagai peranti lunak pa-
lingbanyak diunduhdalam 24 jam.

Hingga Rabu IaIu, sudah 20 juta kali
Firef ox 3 diunduh. Ditambah pengguna
versi sebelumnya, penjelajah Internet
yang diluncurkan pada 2004 itu kini di-
pakai 175 juta pengguna di 230 negara.

Angka ini belum menyalip jumlah

penjelajah Internet buatan Micro-
soft. Internet Explorer. Pada semester
pertama tahun ini, Explorer ma-
sih menguasai 75 persenpa-
sat browser, sementa-
ra Firefox cuma
18 persen. Tapi
p  e n g g u n a a n
Explorermenu-
run dibanding periode
yang sama tahun lalu. KaIa itu pangsa
Explorer ?9 persen, Firefox 15 persen.

Explorer juga menang dengan cara
"curang". SiIa pasang sistem opera-
si Windows-asli atau bajakan. Explo-
rer sudah terbundel di dalamnya. Se-
dangkan Firefox harus dipasang ter-
pisah. Jadi, John Lilly, Direktur Utama
Mozilla yang mulai menjabat Januari
IaIu, merasa pencapaian Firefox 3 te-
tap pantas dirayakan. Ia yakin sambut-
an hangat itu akan menaikkan pangsa
Firefox lebih dari empat persen.

Di Indonesia, pangsa Firefox bahkan
diperkirakan bakal mampu menya-
mai Explorer. Dua tahun lalu penjela-
jahbuatan Mozil la inihanya menguasai
25 persen pasar, jauh di bawah Explo-
rer yang mencapai 60 persen. Kehadir-
an Firefox 3, ujar Viking, "Bakal mem-
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Firefox hadit dengan 50
Yersi lokal. Tiap versi
memiliki menu, $ambar,
seila bahasa sendiri,
sesuai den$an negialanya.

bikin selisih jumlah pemakai kedua
brotnser taklebih dari lima persen."

Firefox 3 memang membikin Explo-
rer tak berguna, kecuali untuk meng-
update sistem operasi Windows atau
oeranti lunak buatan Microsoft lain-
nya. Microsoft Office, misalnya. SoaI-
nya, kecepatan Explorer kini terting-
gal oleh Firefox. Dalam pengujian me-
makai program iBench 5.0 dan SunSpi-
der, si Rubah Api Iebih cepat sekitar dua
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ERAMBAN. Inilah pengganti kata ueb
brouser dalamFirefox 3 versi Indonesia.
Jika Anda baru mendengarnya, Romi

Hardiyanto, pembuat Firefox 3 versi lokal,
amat maklum. "Baunya saja mungkin orang
enggak tahu," ujar alumni Teknik Geodesi
Institut Teknologi Bandung ini.

Itu hanya satu dari sekitar seribu kata yang
sudah diindonesiakan dalam Firefox 3. Masih
tersisa sekitar 3.000 kata lagi yang menunggu
dikonversi.

Adalah peranti lunak Linux BIankOn versi
Indonesia yang memancing Romi membikin
Firefox versi lokal. Soalnya, pada BlankOn
itu, mesin penjelajahnya masih berbahasa
Inggris. Nah, Romi kemudian bertemu Dody
Suria Wijaya, yang sudah lebih dulu meng-

utak-atik Firefox dan MiI-
da Irhami. Romi di Jerman
serta Dody dan Milda di In-
donesia bersama-sama memermak jeroan Firefox itu.

Ini proyek sukarela. Tapi mereka anteng saja bekerja. "Mung-
kin ini yang namanya kesenangan,'i ujar Romi.

Kata pengganti untuk Firefox 3 digali dari mana-mana, ter-
masuk dari Linux BIankOn. Mereka juga mencarinya di situs
senaraipadananistilah.web.ed-diskusi elektronik kelompok
penerjemah dan sumber lainnya di Internet. Ini bukan peker-
jaan sambil lalu, "Karena sekali saya pake, harus konsisten.
Jadi enggak dua kali kerja," kata Romi.

Jika kata pengganti untuk Firefox Indonesia tak ditemukan,
mereka mempertahankan kata dalam versi aslinya. Phishing,
misalnya, yang berarti upaya mencuri identitas atau informa-
si penting pengguna Internet dengan membuat situs palsu yang
mirip dengan aslinya. Firefox versi Indonesia ini juga belum
menerjemahkan kata bookmark atau toolbar.

Hasilnya, browser, eh, peramban ini masih seperti "buku ter-
jemahan setengah jadi'lAnda juga perlu sedikit adaptasi saat me-
makainya, terutama jika sudah terbiasa memakai browser versi

Inggris. Ketika Tempo menjajalnya, rasanya lebih akrab kata file ketimbang ber-
kas, tools dibanding al at, atau edit daripada ubah.

Namun ini tak berarti peramban ini kurang penting. Untuk memasyarakat-
kan Internet kepada pengguna pemula yang modal bahasa Inggrisnya pas-pas-
an, peramban ini tak terkira pentingnya. Faktanya, peramban ini memang dibu-
tuhkan. Hingga pekan IaIu, sudah lebih dari 7.000 orang mengunduhnya.yandi 
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detik dari Explorer.
Beda dua detik itu tak boleh diabai-

kan. Jika Anda membuka 10 halaman
sekaligus, bedanya sudah 20 detik. Be-
rapa banyak Anda membuka halaman
Internet setiap hari?

Pengujian oleh majalah ZDNet men-
catat Safari sebagai si jago ngebut.Rekor
terlelet dipegang oleh Opera. Tapi, nanti
dulu, Safari lebih cepat karena mengor-
bankan fitur vital seperti Addons. Pa-
dahal pengaya-ini terjemahan ad-
dons-merupakan kunci membikin me-
sin penjelajah jadi multifungsi. Berkat
pengaya, Anda bisa memantau bursa,

mengunggah foto, melihat perkiraan cu-
aca, atau mendengarkan musik.

Nah, Firefox mempertahankan ke-
cepatannya namun juga membawa ba-
nyak pengaya yang hebat . Browserber-
ukuran 9 megabita itu memiliki 5.000
pengaya baru. "Inilah daya tarik utama
Firelox ini," kata Romi.

Keistimewaan Firefox lainnya, itu
tadi, hadir dengan 50 versi lokal. Tiap
versi memiliki menu, gambar, serta ba-
hasa sendiri, sesuai dengan negaranya.

Toh, si Rubah Api bukan tak memiliki
kelemahan. Perusahaan jaringan 3Com
menemukan adanya lubang dalam sis-
tem keamanan Firefox, yang berpoten-
si mengganggu privasi pengguna. Un-

tunglah, perusahaan berbasis di Ame-
rika ini sudah bersepakat dengan Mo-
zilla untuk merahasiakan bolong itu,
sampai penambalnya dibuat.

Tetap saja, lubang itu bisa menjadi
batu sandungan untuk mengurangi
dominasi Explorer. Soalnya, Micro-
soft akan meluncurkan Explorer B pada
Agustus nanti. Penjelajah yang versi
uji cobanya diluncurkan Maret laiu itu
juga menawarkan kecepatan, selain ba-
kal hadir dalam berbagai versi bahasa.
Dan dalam soal bahasa, Firefox masih
unggul, karena Explorer baru mena-
warkan 20 pil ihan bahasa saja.

Yandi M.R., Yosep Suprayogi

Romi Hatdiyanto, Proyek sukarela.
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