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Kali ini kita akan menginstal Stardict di Ubuntu Maverick secara luring. Stardict adalah aplikasi 
kamus multibahasa open source. Versi yang akan kita instal adalah 3.0.

Cara instalasi 

Kunjungi http://apt-web.dahsy.at. Isikan spesifikasi Ubuntu Anda dan tentukan server repositori 
terdekat dari tempat Anda. Isikan stardict lalu enter. Anda akan melihat tiga pranala deb. 
Ukuran mereka 485,3 KB. Unduhlah itu semua ke dalam satu folder bernama stardict di flash 
disk. 

Pindahkan folder stardict dari flash disk ke direktori Home Anda di Ubuntu. Gunakan terminal 
(ketik perintah ini lalu tekan enter):
cd /home/usernameanda/stardict

http://apt-web.dahsy.at/


Dalam contoh ini, usernameanda kami adalah 'master'.

Kemudian laksanakan perintah instalasi (ketik perintah ini lalu tekan enter):
sudo dpkg i *.deb

Jika ditanyakan sandi, isikan saja lalu tekan enter. Tunggu sampai keluar pesan “processing triggers 
for ...” Kalau sudah, selesai. 

Cara instalasi kamus Stardict

Stardict adalah aplikasi kamus. Ia modular. Maksudnya, ia datang sebagai aplikasi yang baru bisa 
disebut kamus jika dipasangi basis data kamus ke dalamnya. Ketika kita lakukan instalasi Stardict 
seperti di atas, kita masih belum bisa menggunakannya sebagai kamus sebelum kita instal basis data 
kamusnya. Jadi, kalau kita ingin mencari arti kata dalam suatu bahasa (Inggris ke Indonesia 
misalnya), maka kita harus menginstal basis data kamus itu dahulu. Kita harus mengunduh kamus 
itu secara terpisah, dan menginstalnya ke dalam Stardict. Jangan khawatir dengan perintah-perintah 
shell yang kelihatannya sulit. Ini sangat mudah. 

Cara instalasinya, silakan unduh dahulu basis data kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris 
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III dari pranala berikut:

Basis Data Stardict Kamus Inggris-Indonesia (346 KB)
Basis Data Stardict Kamus Indonesia-Inggris (337 KB)
Basis Data Stardict Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (3,2 MB)

Untuk menginstal kamus Inggris-Indonesia, lakukan ekstraksi di Home Anda. Caranya dengan klik 
kanan di file stardictquick_engind2.4.2.zip lalu Extract here. Akan terbentuk 
folder stardictquick_engind2.4.2. Salin folder itu ke /usr/share/stardict/dic memakai 
Terminal:

cd /home/usernameanda
sudo cp r stardictquick_engind2.4.2 /usr/share/stardict/dic

Untuk menginstal kamus Indonesia-Inggris, lakukan ekstraksi di Home Anda. Caranya dengan klik 
kanan di file stardictquick_indeng2.4.2.zip lalu Extract here. Akan terbentuk 
folder stardictquick_indeng2.4.2. Salin folder itu ke /usr/share/stardict/dic memakai 
Terminal:

cd /home/usernameanda
sudo cp r stardictquick_indeng2.4.2 /usr/share/stardict/dic

Untuk menginstal Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi III, lakukan ekstraksi di Home Anda. 
Caranya dengan klik kanan di file stardictkbbi2.4.2.zip lalu Extract here. Akan 
terbentuk folder stardictkbbi2.4.2. Salin folder itu ke /usr/share/stardict/dic memakai 
Terminal:



cd /home/usernameanda
sudo cp r stardictkbbi2.4.2 /usr/share/stardict/dic

Masukkan sandi Anda jika diminta. Tunggu sampai selesai. 

Catatan

Stardict adalah aplikasi open source dan basis data kamusnya pun open source. Jadi, siapa saja bisa 
berkontribusi membuatkan kamus untuk Stardict. Anda pun boleh membuat kamus sendiri untuk 
Stardict. Sementara, kita bisa memperoleh basis data kamus Stardict dengan bahasa yang lain di 
http://stardict.sourceforge.net/. 

http://stardict.sourceforge.net/
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