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Abstrak
Incognito browsing atau dapat di katakan dengan private browsing ini memungkinkan
penggung untuk berselancar jadi aman dan bukan berarti aman dari penglihatan admin
jaringan maupun firewall, akan tetapi akses internet anda dapat terlihat walaupun kita
tetap menggunakan mode incognito browsing pada browser yang sedang anda gunakan.
Jelas sekali, manfaat incognito ini hanya untuk menyembunyikan history pada saat kita
mengakses sebuah url saja dengan kawannya yaitu cookies.

Kata Kunci: private, incognito, browsing

Pendahuluan
Kalau kamu ditanya, apa manfaat fitur Private Browsing? Apa kira-kira yang terpikir
oleh kamu? Apakah kamu memanfaatkan fitur ini untuk mengakses situs-situs hot agar
nantinya tidak ketahuan oleh orang lain yang juga menggunakan komputer kamu?
Tapi sebenarnya fitur Private Browsing ini bisa kita manfaatkan untuk banyak hal yang
menguntungkan. Berikut ini akan membahas manfaat fitur Private Browsing yang ada di
browser untuk kegunaan praktis yang bisa membantu kamu dalam kehidupan seharihari.
Sebelumnya, untuk kamu yang belum mengenal Private Browsing, itu adalah fitur yang
ada di Firefox dan Chrome yang memungkinkan kamu untuk mengakses website
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dengan cookies yang berbeda dengan cookies yang biasa kamu pakai. Cookies tersebut
tidak akan disimpan, dan akan langsung dihapus oleh browser. Bila kamu menggunakan
Google Chrome, maka fitur Private Browsing ini mirip dengan fitur Incognito di
Chrome, yang mana bisa dimaksimalkan dengan Privacy Manager. Berikut ini manfaat
menggunakan fitur Private Browsing.

Pembahasan
1. Membandingkan Harga Tiket Pesawat
Ini adalah fakta yang mungkin jarang kamu ketahui: Kebanyakan website pemesanan
tiket penerbangan memanfaatkan informasi dari Cookies kamu. Jadi bila kamu adalah
‘langganan’ website tersebut, maka ia akan langsung mengenali dan menampilkan tarif
tertentu – sedangkan untuk pengguna baru website tersebut, biasanya mendapatkan
harga lebih murah (untuk memperoleh kesan bahwa website tersebut murah sekali
menjual tiket pesawatnya dan menjadi pelanggan). Bahkan hal ini juga berlaku pada
Amazon yang merupakan website perdagangan raksasa. Anggota tetap yang sudah login
Amazon memang memperoleh banyak kemudahan, akan tetapi kadang justru diberikan
harga yang berbeda dengan mereka yang baru saja akses website tersebut. Jadi
menggunakan fitur Private Browsing bisa membantu kamu mendapatkan harga lebih
murah ketika memesan layanan tertentu.

2. Akses Website Finansial di Rumah Teman atau Warnet
Terkadang karena situasi yang mendesak, kamu harus mengakses website finansial
seperti klik BCA atau Paypal kamu di tempat lain, misalnya di rumah teman atau di
warnet. Jangan lupa untuk menggunakan fitur Private Browsing! Ini akan
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menghindarkan kamu dari ‘nyantol’-nya cookies browser di komputer tersebut sehingga
memungkinkan seseorang melihat dan ikut membuka akun keuangan kamu. Bahaya!
Selain itu, kamu juga perlu mewaspadai serangan Keylogger yang memungkinkan
password kamu dicuri.

3. Mencegah Laman Website yang Kamu Kunjungi Tampil di History
Kalau kamu akses internet dari rumah dengan orang tua yang ketat dan tidak ingin kamu
kecanduan Facebook, tentu saja kamu tidak ingin orang tua kamu tahu bahwa kamu
mengakses Facebook diam-diam. Padahal orang tua kamu bisa saja melihat halaman
yang kamu akses dengan sangat mudah, cukup melihat history. Untuk mencegah hal ini
terjadi, kamu cukup menggunakan fitur Private Browsing agar laman yang kamu
kunjungi tidak tercatat dalam history.

4. Melampaui Batasan View Halaman
Beberapa website, terutama surat kabar dunia, membatasi berita yang ditampilkan,
dimana kamu bisa melihat versi lengkap berita hari ini bila kamu berlangganan website
tersebut dan membayar biaya berlangganan dalam jumlah tertentu. Kamu bisa
memanfaatkan Private Browsing untuk mengakali hal ini. Bila kamu login
menggunakan Private Browsing, biasanya untuk sesaat website tersebut akan mengira
bahwa waktu berlangganan kamu belum habis, sehingga kamu bisa tetap membaca
artikel-artikel favorit kamu. Tapi tentu saja ini tidak berlaku dalam jangka waktu yang
panjang. Setelah beberapa saat, server akan ‘mengetahui’ bahwa waktu berlangganan
kamu sudah habis dan kamu akan dihalangi untuk masuk, meskipun sudah
menggunakan fitur Private Browsing.
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5. Tidak memuat preferensi anda sama sekali
Browsing menggunakan fitur incognito Chrome bukan hanya tidak mencatat riwayat
website yang anda kunjungi saja. Ketika anda browsing menggunakan mode incognito,
preferensi anda juga sama sekali tidak masuk kedalam sistem mesin pencari Google.
Jadi bisa dikatakan dengan menggunakan mode incognito, anda seperti sedang
menggunakan Google Chrome baru.
Hal ini terasa sangat bermanfaat khususnya bagi orang-orang yang bekerja sebagai
website developer. Jika anda ingin melakukan pengecekan tampilan ataupun fitur
website, anda disarankan mengakses website tersebut menggunakan mode incognito ini.
Kenapa? Karena jika anda mengakses website tersebut menggunakan Chrome yang
tersinkronisasi dengan akun Gmail anda, ada kemungkinan tampilan websitenya masih
mengacu pada cache yang tersimpan di dalam Google Chrome.

Penutup
Mode incognito atau provate browsing pada browser sekali lagi bukan untuk
menyembunyikan identitas dan traffic akses internet kita, melainkan fiture tersebut
hanyalah untuk menyembunyikan histori terharap situs yang pernah kita kunjungi,
mungkin kita menganggap dengan incognito ini jelas akan membuat akses traffic kita
tidak terdeteksi firewall Maupin ISP, ternyata hal tersebut adalah pemikiran yang salah
meskipun kita menggunakan modatau fiture incognito ini, statistic penjelajahan ke
beberapa situs kita tetap dapat terlihat terkecuali jika kita mungkin menggunakan SSH.
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