
Hal �1



DAFTAR ISI:  

EDITORIAL 1 
Di dunia teknologi yang membutuhkan otak 
cerdas, kemampuan teknis dan kecermatan 
logika, kaum perempuan kerap dianggap 
nomor dua, dibandingkan pria. Namun ketika 
Z h o u Q u n f e i m e m a s t i k a n b a h w a 
perusahaannya menjadi mitra bagi Apple dan 
Samsung untuk memasok layar, maka stigma 
perempuan di pinggir lapangan pun berubah 

KOLOM   3 
Industri telekomunikasi memang tidak 
segebyar dekade 2000 karena aksi saling 
balas menurunkan tarif yang menguntungkan 
pelanggan tetapi merugikan industri. Namun 
apa yang dicapai PT Indosat Ooredoo, yang 
memastikan kedudukannya sebagai operator 
seluler kedua di Indonesia setelah PT 
Telkomsel, patut diacungi jempol. 
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Tanpa menunggu lama, flagship Samsung 
tahun ini, Samsung Galaxy S9 pun hadir di 
pasar Indonesia. Ini merupakan kejutan, 
mengingat konsumen Indonesia musti 
menunggu lama untuk memperoleh jagoan 
Samsung seri Galaxy S. 

Xiaomi Redmi 5 37 
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Majalah Forbes telah memilih 400 miliarder 
asal negeri tirai bambu. Mereka orang-orang 
terkaya dari berbagai industri yang terpilih 
selama 2017. Dari ratusan itu tercatat enam 
nama yang berada di urutan 25 besar dan 
berbisnis di industri IT. Siapa saja mereka? 
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alat transportasi personal berbasis multirotor. 
Dijuluki Volocopter, alat ini dilengkapi dengan 
18 rotor yang diset menyerupai sebuah drone. 
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antaranya kemampuan terbangnya yang 
mencapai durasi 30 menit dengan jarak 
tempuh 27 km. 
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gossip. Lantas, bagaimana agar kita tidak 
mudah percaya dengan sebuah informasi?  
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EDITORIAL 
Di dunia teknologi yang membutuhkan otak 
cerdas, kemampuan teknis dan kecermatan 
logika, kaum perempuan kerap dianggap 
nomor dua, dibandingkan pria. Perempuan 
dalam stereotip yang diciptakan orang dulu 
d i s e b u t b e r p e r a s a a n h a l u s , l e b i h 
mengutamakan feeling ketimbang logika. 
Itulah makanya mengapa laki-laki selalu 
tampil di depan industri teknologi.  

Namun ketika Zhou Qunfei memastikan 
bahwa perusahaannya menjadi mitra bagi 
Apple dan Samsung untuk memasok layar, 
maka stigma perempuan di pinggir lapangan 
pun berubah. Sewaktu kecil hingga remaja, ia 
hidup di bawah garis kemiskinan di Tiongkok. 
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Ia ba l ikkan dunia dengan mengajak 
saudaranya memuka pabrik lensa yang lantas 
membesar menjadi pabrik layar sentuh.  

Qunfei menjadi salah satu orang terkaya 
(duduk di ranking 13) di Tiongkok menurut 
laporan Forbes 2017. Tak hanya itu, ia juga 
satu-satunya perempuan dari industri IT 
terkaya di negeri itu. Kekayaan pribadinya 
mencapai 10,6 miliar dolar.  

Peran perempuan  di industri IT tanah air juga 
menunjukkan kisah emansipasinya sendiri. 
Ada Herfini Haryono, Director & Chief of 
Wholesale & Enterprise Officer Indosat 
Ooredoo. Di bawah kendalinya, Indosat 
Ooredoo Business sebagai anak perusahaan 
memberi kontribusi signifikan bagi induk.  

Di pucuk pimpinan XL Axiata, Dian Siswarini 
jebolan ITB membawa XL konsisten sebagai 
operator ketiga terbesar di tanah air.  

Masih banyak lagi yang kurang terekspos. 
Namun sesungguhnya iklim kesetaraan itu 
sudah ada. Kaum perempuan mendapat 
tempat dan pengakuan. (*)  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KOLOM   
SIAPA bilang industri telko di Indonesia akan 
tenggelam akibat persaingan yang sangat 
ketat? Walau pernah meminta pemerintah 
menetapkan batas bawah tarif karena yield 
makin rendah sehingga pendapatan di bawah 
biaya modal dan operasi, toh Indosat mampu 
mengulang prestasinya.  

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga operator 
mi l ik Ooredoo Qatar i tu mendulang 
pertumbuhan pendapatan maupun laba 
walau hanya beberapa persen. Tahun 2015 
pendapatan konsolidasi PT Indosat naik 11,1 
persen dibanding sebelumnya menjadi Rp 
26,7 triliun, kemudian tahun 2016 pendapatan 
naik sembilan persen menjadi Rp 29,1 triliun 
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dan tahun lalu naik 2,5 persen menjadi Rp 
29,9 triliun. 

Laba tahun 2016 merupakan laba pertama 
Indosat sejak empat tahun sebelumnya, 
sebesar Rp 1,07 triliun. Laba tahun 2017 naik 
2,8 persen menjadi Rp 1,1 triliun, yang muncul 
justru ditunjang pertumbuhan pendapatan 
segmen B2B (business to business) sebesar 
10 persen sementara seluler tumbuh 1,7 
persen.  

Indosat laba, mengejutkan. Pengamat pun 
memperkirakan operator itu akan merugi, atau 
labanya turun akibat Indosat, juga PT 
Hutchison Tri (3), harus menyisihkan 
pendapatannya dengan Rp 423 miliar untuk 
menebus 5 MHz di rentang 2,1 GHz yang 
mereka menangkan. Tahun ini harap-harap 
cemas sebab harus membayar lagi upfront 
fee sebesar Rp 846 miliar.  

Seperti operator lain, pendapatan dari layanan 
data Indosat Ooredoo tumbuh sampai 40,2 
persen, Rp 14,5 triliun atau 60 persen dari 
pendapatan selulernya. Rata-rata operator 
meraih kenaikan pendapatan dari layanan 
data, sejalan dengan makin luasnya 
bentangan layanan BTS 4G LTE dan makin 
tingginya pemilikan (hingga di atas 70 persen) 
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ponsel pintar, apalagi pasar mampu 
menyediakan ponsel pintar harga satu juta 
rupiah. 

Hingga akhir tahun lalu, Indosat memiliki 
61.357 buah BTS (base transceiver station), 
setelah membangun hampir 5.000 BTS di 
tahun 2017. Telkomsel pemilik BTS terbesar 
dengan lebih dari 160.000 BTS, disusul PT XL 
Axiata, 101.094. 

Keahlian akrobat 

Beda dengan sebelumnya ketika hanya 
Telkomsel yang mau membuka layanan di 
kawasan terluar, tertinggal dan terpencil, kini 
b a i k I n d o s a t m a u p u n X L i k u t j u g a 
membangun di kawasan rugi tadi dengan 
biaya dari dana USO (universal service 
obligation). Indosat sedang membangun 119 
buah BTS di tujuh propinsi, bekerja sama 
dengam BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola 
P e m b i a y a a n T e l e k o m u n i k a s i d a n 
Informatika). 

BP3TI merupakan pengelola dana USO yang 
d i k u m p u l k a n d a r i s e m u a o p e r a t o r 
telekomunikasi di Indonesia, sebesar 1,25 
persen dari pendapatan kotornya. Dan selama 
enam tahun terakhir PT Indosat sudah 
menyetorkan dana USO sebesar Rp 1,6 triliun. 
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Prestasi PT Indosat Ooredoo yang punya 
110,2 juta pelanggan jangan dibandingkan 
dengan Telkomsel, anak BUMN PT Telkom 
yang dibiarkan berjalan sendiri tetap menuai 
laba. Meski petumbuhan pendapatan 
Telkomsel tidak lagi double digit, “hanya” 7,5 
persen, tetap saja pendapatannya Rp 93,2 
triliun. 

Industri telekomunikasi memang tidak 
segebyar dekade 2000 karena aksi saling 
balas menurunkan tarif yang menguntungkan 
pelanggan tetapi merugikan industri. Di sisi 
layanan data, harga paket operator Indonesia 
termasuk paling murah di dunia, bahkan 
kurang dari separuh harga data di Tiongkok 
yang hanya punya 3 operator untuk 1,3 miliar 
penduduknya, sementara Indonesia lima 
operator untuk 264 juta penduduk. 

Namun apa yang dicapai PT Indosat Ooredoo, 
yang memastikan kedudukannya sebagai 
operator seluler kedua di Indonesia setelah PT 
Telkomsel, patut diacungi jempol. Dan, dalam 
era digital isasi seper t i sekarang ini , 
mempertahankan jumlah karyawan sampai 
4.000 orang akan memerlukan keahlian 
akrobatik yang tidak mudah dilakukan. 
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Padahal pesaing terdekatnya, PT XL Axiata 
yang punya 53,5 juta pelanggan memangkas 
karyawannya dari 1.892 orang pada 2016 
menjadi 1.652 pada tahun 2017. *** 
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Rezeki Siapa yang 
Dipotong Menkominfo 
AKSI yang digelar KNCI – Kesatuan Niaga 
Cellular Indonesia –, menyoal kebijakan 
Menter i Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) Rudiantara, perihal pembatasan 
satu nomor identitas kependudukan (NIK) 
hanya boleh mengaktifkan tiga kartu SIM 
perdana. Kebijakan ini dianggap mematikan 
800.000 outlet usaha kecil di seluruh 
Indonesia yang hidup dari penjualan kartu 
perdana seluler. 

Padahal kebi jakan yang berdasarkan 
Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 
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14 tahun 2017 ini dimaksudkan untuk 
melindungi konsumen dari penyalahgunaan 
nomor seluler oleh para pelaku kriminal. 
Sebelum kebijakan keluar dan berkaitan 
dengan program registrasi, tindakan kriminal 
marak sekali dengan menggunakan nomor 
seluler. 

Pemerasan, penipuan, merupakan upaya 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 
yang meresahkan masyarakat. Pemerintah 
dan penegak hkum tidak mampu menangkap 
pelakunya, karena seringkali kartu SIM 
dibuang setelah pulsa habis atau setelah 
pemiliknya berhasil melakukan tindak 
kejahatan. 

Aksi protes yang tampaknya terkoordinasi 
dilakukan serentak di antara lain Bandung, 
Pekanbaru, selain Jakarta yang diikuti 50.000 
anggota KNCI Jabodetabek. Selain ke 
Kominfo mereka juga berorasi di depan Istana 
Merdeka. Demo ini lalu memberi gambaran 
sekilas, kebijakan pemerintah tadi telah 
mengorbankan pedagang kecil, tidak berpihak 
pada masyarakat bawah. Padahal mereka 
sempat terhidupkan dari berjualan kartu 
perdana, paket data selain ponsel dan 
asesoris. 
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P a r a a n g g o t a K N C I b u k a n n y a 
mempersoalkan kar tu perdana yang 
kemudian dibuang pemiliknya ketika pulsa 
dan paket datanya habis. Masalahnya, 
masyarakat lebih suka membeli kartu perdana 
baru ketimbang mengisi ulang kartu SIM-nya. 
Kartu perdana penuh berbagai promosi, 
sehingga satu outlet kecil bisa menjual 50-an 
perdana setiap hari dengan laba sampai Rp 
200.000. 

“Zero sum game” 

Akibat kebijakan pemerintah, kata mereka, 
transaksi outlet akan turun, tinggal sepuluhan 
persen. Memprihatinkan, karena Menkominfo 
tidak mengantisipasi sejak awal dampak 
kebijakannya. Apakah kebijakan pemerintah/
Kominfo ini hanya terasa tajam dan 
membunuh usaha para pedagang kecil? 
Adakah pihak lain yang dirugikan? 

Dalam penerbitan kartu perdana, banyak yang 
terlibat. Pembuat kartu yang pasti pertama 
merasa dirugikan, karena selama ini mereka 
memasok sekitar 600 juta perdana setahun. 
Dengan kebijakan registrasi dan batasan 
pemilikan kartu seluler per KTP, bisa jadi 
mereka hanya akan memasok setahun 20 juta 
kartu perdana.  
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Namun sebenarnya penjualan kartu perdana 
ikut mendongkrak pendapatan operator dari 
layanan data, sebab di setiap kartu SIM 
perdana ada paket data senilai sekitar Rp 
25.000. Mau digunakan atau tidak, hangus 
atau tidak, operator tidak peduli. Harga beli 
perdana dari pemasok hanya seribuan rupiah 
dibanding nilai paket datanya yang sudah 
dibayar pelanggan, outlet atau mitra dilernya. 

Dalam laporan keuangan tahun 2017 yang 
belum lama dirilis, kenaikan pendapatan dari 
layanan data selalu digarisbawahi. Telkomsel 
melaporkan peningkatan sampai 28,7 persen, 
Indosat 40,2 persen dan XL Axiata, kontribusi 
terhadap pendapatan naik dari 58 persen 
menjadi 75 persen.  

Operator sudah sulit menjaring pelanggan 
baru, lebih 300 jutaan pelanggan bagi 264 juta 
penduduk membuat penambahannya menjadi 
seolah permainan zero sum game. Kalaupun 
ada penambahan pelanggan di satu operator, 
berarti ada pengurangan pelanggan di 
operator lain. ***  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KABAR OPERATOR 

Indosat Ooredoo Aktif 
Ajak Pelanggan 
Prabayar Registrasi  
Upaya mematuhi peraturan Menteri Kominfo 
nomor 12/2016 dilakukan oleh Indosat 
Ooredoo dengan aktif mengajak pelanggan 
mendaftar nomor kartu SIM-nya. Selain 
melakukan registrasi ulang sendiri, pelanggan 
juga bisa datang ke gerai Indosat Ooredoo 
bila memerlukan bantuan dalam proses ini. 

“Kami mengimbau kepada para pelanggan 
kartu prabayar Indosat Ooredoo untuk segera 
    melakukan registrasi ulang kar tu 
prabayarnya, sehingga pelanggan dapat terus 
menikmati layanan telekomunikasi kami 
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dengan aman dan nyaman,” ujar Deva 
R a c h m a n , G r o u p H e a d C o r p o r a t e 
Communications Indosat Ooredoo. 

Pelanggan disarankan untuk dapat melakukan 
registrasi ulang secara mandiri dengan cara; 

1. Mengirimkan SMS dengan format: 
ULANG#NIK#No.KK# dan kirim ke 4444  

2. Mengakses website http:// im3.do/
registrasi   

Bila pelanggan mengalami kesulitan, bisa 
datang ke Gerai Indosat Ooredoo terdekat 
untuk dibantu dilakukan registrasi ulang 
dengan tetap menjaga keamanan data pribadi 
yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 
Nomor Kartu Keluarga (KK). 

Sementara itu, sebagai bagian dari upaya 
u n t u k m e m b e r i k a n k e a m a n a n d a n 
kenyamanan bagi pelanggan yang telah 
melakukan registrasi ulang kartu prabayar, 
Indosat Ooredoo menyediakan layanan Fitur 
Cek Nomor yang bisa diakses melalui; 

1. Melalui SMS: ketik INFO#NIK kirim ke 
4444  

2. Melalui akses ke: http://im3.do/registrasi 

Melalui layanan Fitur Cek Nomor ini, 
pelanggan bisa melakukan pengecekan 
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secara langsung udah berapa nomor yang 
terdaftar menggunakan data NIK dan No. KK 
yang dimilikinya. Bila pelanggan menemukan 
adanya indikasi penggunakan datanya oleh 
pihak lain, maka pelanggan bisa datang ke 
Gerai Indosat Ooredoo untuk melakukan 
pengaduan dengan membawa data identitas 
asli serta menunjukkan bukti otentik tentang 
adanya penggunaan datanya oleh pihak lain. 
Indosat Ooredoo akan segera melakukan 
pemblokiran terhadap nomor-nomor pihak 
lain yang telah menyalahgunakan data dari 
pelanggan tersebut. 

“Untuk menghindar i adanya potens i 
penyalahgunaan data oleh pihak lain, kami 
sangat mengimbau pelanggan agar dapat 
melakukan registrasi ulang kartunya secara 
mandiri baik melalui SMS ataupun website. 
Dan kami juga mengimbau partisipasi aktif 
pelanggan untuk dapat memanfaatkan 
layanan Fitur Cek Nomor, sehingga bila ada 
pihak lain yang memanfaatkan datanya, dapat 
segera kami tindaklanjuti untuk proses 
pemblokiran,” lanjut Deva Rachman. (*)  
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KABAR OPERATOR 

XL Axiata Luncurkan 
myPRIO – foto my prio  
Berbagai inovasi PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) 
lakukan untuk mampu memaksimalkan 
layanan bagi pelanggan pascabayar XL 
P R I O R I TA S . S a l a h s a t u n y a a d a l a h 
menggabungkan semua jaringan 3G/4G dan 
4,5G dalam satu kuota besar tanpa ada 
pembagian lagi selama 24 jam. Dengan 
demikian, pelanggan akan bisa lebih optimal 
dalam mengakses layanan data untuk 
meningkatkan produktivitasnya. Peluncuran 
paket MyPRIO terbaru ini sekaligus ditandai 
dengan pengenalan artis muda berbakat 
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Maudy Ayunda sebagai Brand Ambassador 
XL PRIORITAS yang baru. 

Direktur Komersial XL Axiata, Allan Bonke 
mengatakan, “Pelanggan layanan pascabayar 
XL PRIORITAS terus meningkat, dan kini telah 
mencapai hampir 800ribu. Kami percaya, 
peningkatan jumlah pelanggan ini lebih 
karena faktor kepuasan pelanggan atas 
kualitas layanan yang mampu dihadirkan oleh 
XL PRIORITAS. Sebagian besar pelanggan 
merupakan orang-orang yang produktif dan 
memang membutuhkan sarana akses data 
yang lebih maksimal. Saat ini kami juga 
memilih memilih Maudy Ayunda sebagai 
Brand Ambassador XL PRIORITAS yang baru, 
sebagai figur anak muda berbakat, pekerja 
keras, dan kini meraih sukses di dunia seni.” 

Dalam paket Prio terbaru ini, ada 5 pilihan tipe 
paket berserta manfaat yang dapat dipilih 
oleh pelanggan, antara lain; 
• myPRIO Silver 12GB Rp 100 ribu. 
• myPRIO Gold 20 GB Rp 150 ribu.  
• myPRIO Platinum 30 GB Rp 250 ribu.  
• myPRIO Diamond 50 GB Rp 450 ribu.  
• myPRIO Ultima Unlimited Rp 888 ribu.  

Dengan masing-masing paket, pelanggan bisa 
mengakses data di semua jaringan XL Axiata 
dan mendapatkan unlimited nelpon ke 
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sesama XL dan AXIS, kuota besar untuk 
nelpon ke operator lain, serta worry free SMS 
ke semua operator. Hingga akhir April 2018 
untuk pelanggan yang berlangganan paket 
Prio dengan periode berlangganan selama 3-6 
bulan akan mendapatkan potongan harga 
sebesar 50 persen. 

Tidak hanya itu. khusus mulai dari Paket 
myPRIO Platinum, Diamond dan Ultima, 
masing-masing juga masih memberikan 
manfaat lainnya berupa 1 hari, 3 hari, dan 5 
hari gratis roaming pass yang dapat 
digunakan saat berada di luar negeri dan 
melakukan akses international roaming di 
Jepang, Singapura, Malaysia, China dan 40 
negara lainnya. Paket myPRIO ini dapat 
dinikmati oleh pelanggan baru maupun lama. 
Bagi pelanggan baru dapat mendaftar kartu 
pascabayar di XL PRIORITAS Center atau XL 
Center terdekat. Bagi pelanggan lama dapat 
melakukan pendaftaran paket melalui UMB 
*123# atau MyXL Postpaid. Lebih detail 
mengenai paket baru ini bisa didapatkan 
melalui https://prioritas.xl.co.id/id/mobile. (*) 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KABAR OPERATOR 

Jaringan XL Axiata 
Rambah Sumbawa   
Warga pedalaman Sumbawa kini bisa 
tersenyum. Sejak Januari 2018 lalu PT XL 
Axiata Tbk (XL Axiata) telah mengoperasikan 
semua jar ingan te lekomunikasi USO 
(Universal Service Obligation) yang tersebar di 
40 lokasi yang berada di 4   provinsi. Dengan 
demikian, warga di sekitar lokasi jaringan baru 
tersebut sudah mulai bisa memanfaatkan 
keberadaan layanan telekomunikasi tersebut 
untuk mendukung berbagai akt iv i tas 
keseharian mereka, termasuk aktivitas 
ekonomi. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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(NTB) terdapat 6 lokasi BTS program USO dari 
XL Axiata ini, masing-masing di Kabupaten 
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan 
Kabupaten Bima. 

Direktur Teknologi XL Axiata, Yessie D Yosetya 
mengatakan, “Suatu kebanggaan tersendiri 
bagi XL Axiata untuk secara aktif mendukung 
pemerintah melakukan upaya pemerataan 
pembangunan in f rast ruktur ja r ingan 
telekomunikasi termasuk   pembangunan 
jaringan melalui program USO di daerah-
daerah terpencil yang selama ini belum 
terjangkau layanan telekomunikasi dasar. 
Juga menjadi kebanggaan bagi kami bisa 
terus membangun dan ikut memajukan 
wilayah NTB dan Sumbawa pada khususnya 
dengan menempatkan BTS USO di 5 titik. 
Kami berharap, masyarakat di sekitar BTS-
BTS USO yang baru ini bisa memanfaatkan 
sarana telekomunikasi secara bijak dan 
maksimal.” 

Yessie menegaskan bahwa XL Axiata 
memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah 
dalam menyediakan jaringan telekomunikasi 
dan data/internet sehingga masyarakat di 
daerah-daerah terpencil segera dapat 
m e m a n f a a t k a n n y a u n t u k m e n g e j a r 
ketertinggalan dari daerah lain, sekaligus 
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mempercepat pembangunan nasional yang 
dilaksanakan pemerintah. 

Sejak jaringan USO di keenam lokasi di 
Sumbawa tersebut beroperasi, kini sekitar 
3 . 0 0 0 p e l a n g g a n b a r u t e l a h 
memanfaatkannya. Di Kabupaten Bima, BTS 
program USO berada di Desa Kawuwu, 
Kecamatan Palibela. Di Kabupaten Sumbawa 
Barat berada di Desa Talonang Baru, 
Kecamatan Sekongkang. BTS lainnya berada 
d i Kabupaten Sumbawa, ya i tu Desa 
Lebangkar, Desa Ranan, dan Desa Lawin yang 
sama-sama berada di Kecapatan Ropang. 
Satu BTS lagi berada di Desa Lebin, 
Kecamatan Leangguar. 

Semua desa lokasi program BTS USO 
tersebut berada di daerah yang termasuk 
kategori terpencil. Jarak tempuh dari Ibu Kota 
Kabupaten rata-rata lebih dari 45 km dan 
perlu lebih dari 3 jam untuk mencapai lokasi. 
Kondisi jalan darat menuju lokasi berupa jalan 
aspal yang minim dan sebagian besar berupa 
jalan tanah dan batu. Sementara itu, jarak dari 
Mataram, Ibu Kota Provinsi NTB, antara 115 
km hingga 295 km.   Masyarakat di masing-
masing desa mayoritas adalah petani yang 
menanam jagung. 
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BTS program USO di setiap lokasi tersebut 
dilengkapi dengan menara antena setinggi 30 
meter untuk memancarkan sinyal ke 
handphone warga. BTS ini memiliki daya 
jangkau sinyal dengan kualitas yang baik bisa 
sampai radius 1 km.   Sementara itu, untuk 
koneksi ke jaringan XL Axiata, site tersebut 
menggunakan koneksi melalui satelit. Sebuah 
parabola berukuran sedang menjadi 
perangkat untuk menghubungkan site 
tersebut dengan jaringan XL Axiata.   Sebagai 
sumber energi untuk menghidupkan semua 
perangkat tersebut, digunakan listrik yang 
berasal dari tenaga matahari atau solar cell.(*) 
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KABAR OPERATOR 

Telkomsel Wujudkan 
Inovasi NB - IoT dengan 
Universitas Indonesia   
NB-IoT merupakan teknologi telekomunikasi 
terbaru yang dirancang secara khusus agar 
komunikasi antarmesin yang semakin masif 
dengan coverage jaringan telekomunikasi 
yang semakin luas dapat dilakukan secara 
efisien, serta penggunaan daya pada 
perangkat pengguna semakin hemat. 
Teknologi rad io akses NB- IoT, yang 
merupakan salah satu jenis teknologi jaringan 
L o w P o w e r W i d e A r e a ( L P W A ) , 
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memungkinkan perangkat beroperasi hingga 
bertahun-tahun tanpa pengisian daya ulang 
baterai sehingga sangat menghemat biaya. 
Teknologi ini juga mampu menghasilkan 
kapasitas koneksi yang masif untuk solusi 
dan aplikasi berbasis IoT. 

Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah 
mengatakan, “Telkomsel secara konsisten 
terus meningkatkan kesiapan teknologi dan 
jaringan untuk menghadapi tren IoT yang 
sedang berkembang secara global. Uji coba 
hari ini menunjukkan bagaimana NB-IoT 
dapat digunakan untuk menghubungkan 
jutaan sensor yang mendukung produktivitas 
bisnis dan kualitas hidup. Hal ini sejalan 
d e n g a n v i s i k a m i u n t u k m e l a k u k a n 
transformasi digital dan senantiasa menjadi 
y a n g t e r d e p a n d a l a m m e n e r a p k a n 
perkembangan teknologi seluler terkini yang 
akan memberikan manfaat yang besar bagi 
masyarakat Indonesia di masa depan.” 

Bekerja sama dengan Universitas Indonesia, 
T e l k o m s e l m e n d e m o n s t r a s i k a n 
pengembangan uji coba bike sharing pertama 
di Indonesia yang menggunakan teknologi 
NB-IoT. Bike sharing adalah sebuah konsep 
layanan peminjaman sepeda kepada publik 
dalam jangka waktu tertentu dari satu titik 
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lokasi ke titik lokasi lainnya. Teknologi yang 
diterapkan pada ekosistem sepeda kuning 
(Spekun) di kampus UI Depok tersebut adalah 
teknologi bike sharing generasi keempat plus 
(4+) yang merupakan penyempurnaan dari 
sistem bike sharing generasi keempat. 
Teknologi ini merevolusi sistem bike sharing 
manual generasi sebelumnya. 

Konsep yang ditawarkan dalam bike sharing 
generasi 4+ ini adalah peminjaman sepeda 
berbasis aplikasi smartphone, dengan 
didampingi penyediaan tiang atau dock parkir 
berbasis radio-frequency identification (RFID) 
sehingga sepeda hanya bisa diparkirkan pada 
dock parkir tersebut. Penggunaan aplikasi 
memudahkan konsumen dalam meminjam 
sepeda, sedangkan parkiran khusus menjaga 
sisi keamanan dan kerapian penempatan 
sepeda. 

Aplikasi yang dipakai dalam sistem Spekun 
adalah aplikasi Android “Spekun” yang 
dilengkapi dengan perangkat smartLock yang 
dibenamkan pada sepeda. Sistem ini sudah 
kompatibel dengan teknologi konektivitas NB-
IoT yang memungkinkan seluruh Spekun 
berkomunikasi dengan server operator 
sepeda secara efisien, sehingga sistem 
operasi Spekun dapat berjalan dengan efektif. 

Hal �24



Dari sisi pengguna, penggunaan aplikasi ini 
memudahkan pengguna dalam melacak 
ketersediaan jumlah Spekun yang ada di dock 
terdekat dengan pengguna. (*)  
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REVIEW 

SAMSUNG GALAXY S9 
Flagship Penerus Tiba di Awal Tahun  

Tanpa menunggu lama, flagship Samsung 
tahun ini, Samsung Galaxy S9 pun hadir di 
pasar Indonesia. Ini merupakan kejutan, 
mengingat konsumen Indonesia musti 
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menunggu lama untuk memperoleh jagoan 
Samsung seri Galaxy S.  

S INYALMAGZ mendapat kesempatan 
pertama mencoba seri ini. Bagaimana rasa 
Samsung Galaxy S9? 

BODI  

Bodinya mengkilap dengan balutan material 
gelas. Di pinggirnya masih mempertahankan 
desain lekuk (curvie). Dimensinya 147,7 x 68,7 
x 8,5 mm dengan bobot mencapai 163 gram. 
Sementara itu aluminium dipilih sebagai 
frame untuk memperkokoh bodi sekaligus 
membuat lebih ringan.  

Kedua sisi (depan dan belakang) dilapis oleh 
Gorilla Glass 5. Tepat di bawah LED flash, 
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akan Anda temukan modul yang tak lain 
merupakan sensor denyut jantung.  
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Jika Anda perhatikan seri ini memiliki tiga 
tombol. Berbeda dengan smartphone lain 
yang kini hanya sediakan dua tombol (kontrol 
volume dan lock/unlock). Salah satu tombol 
yang terletak di bawah kontrol volume adalah 
akses langsung ke Bixby.  

LAYAR  

Samsung tetap mempertahankan jenis Super 
AMOLED dengan resolusi 1440 x 2960 pixel. 
Selain itu tren rasio baru untuk video yaitu 
18,5 : 9 juga disematkan.  

Layar ini memiliki kecerahan tinggi. Ketika 
SINYALMAGZ menguji dengan memutar 
b e b e r a p a v i d e o h a s i l n y a m e m a n g 
menakjubkan.  

Sebagai pengaman perangkat, Samsung 
menawarkan empat opsi, antara lain Iris Mata, 
Sidik Jari, Pengenal Wajah, dan PIN. Anda 
bisa memilih. Jangan lupakan panel Edge 
yang merupakan shortcut kustom ke menu-
menu paling sering Anda gunakan. Ini 
merupakan ciri khas seri Galaxy S.  

KAMERA 

Samsung Galaxy S9 menghadirkan kamera 
resolusi 12 MP dengan satu LED flash. 
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Menampilkan pula bukaan dengan variasi dari 
f/1.5 hingga 2.4. Samsung sendiri memilih 
sensor Isocell yang menyesuaikan dengan 
Exynos. Pun menjanjikan pengurangan noise 
hingga 30 persen.  

Ada tujuh opsi pemilihan resolusi foto. Mulai 
12 MP (rasio 4:3) hingga terkecil 4,7 MP (rasio 
1;1). Untuk mendapatkan foto dengan rasio 
18,5:9 maka Anda harus memilih resolusi 7,9 
MP.  

Kemudian mode yang ditawarkan sangat 
menjanjikan buat penggemar fotografi genre 
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apapun. Mulai yang gemar memotret 
makanan, panorama, atau memotret standar 
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(otomatis). Sebuah opsi bertajuk Emoji AR 
mengajak Anda untuk berkreas lucu-lucuan 
dengan beragam emoji dan pigura.  

Sementara untuk mode Pro menyajikan 
berbagai pengaturan layaknya kamera SLR 
seperti ISO, Aperture, White Balance, dll.  

KINERJA  

Dengan membawa prosesor Exynos 9810 
Octa (di Amerika dan Tiongkok memakai 
Snapdragon 845), ditanggung lancar dan 
sigap mengelola sejumlah fitur. Cukup 
dinamis, cepat ketika Anda menyapukan dari 
satu menu ke menu lain. Hasilnya memang 
cukup menakjubkan, Samsung Galaxy S9 
memiliki rapor di atas Galaxy S8. Sebut saja 
untuk uji menggunakan aplikasi tes AnTuTu 7 
memperoleh hasil dua tingkat di atas Galaxy 
S8.  

Hal sama juga ditunjukkan oleh uji memakai 
aplikasi Geekbench pada parameter multicore 
dan singlecore.  

AnTuTu 250152

GeekBench (Single Core) 3750

GeekBench (Multi Core) 8840
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BATERAI  

Masih sama dengan milik Galaxy S8. 
Keduanya menggunakan baterai berkapasitas 
3.000 mAh. Alasannya dengan kapasitas 
sebesar ini ditambah pemilihan layar 
(komponen paling banyak menyita tenaga) 
berupa Super AMOLED sesungguhnya sudah 
sangat cukup.  

Ketika SINYALMAGZ mengisi penuh, dalam 
seharian dengan penggunaan cukup tinggi 
(pemutar musik, update media sosial, 
browsing, email, memotret) untuk kebutuhan 
bekerja, indikator baterai masih menyisakan 
angka 70 persen.  

Samsung Galaxy S9 juga dilengkapi fitur 
pengisian cepat (fast charging). Untuk 
mencapai pengisian baterai sampai 40 persen 
hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 
menit 

SPESIFIKASI 

• Display: Super AMOLED LCD capacitive 
touchscreen, 16M colors; 5,8 inch; 1440 x 
2960 pixel 

• Kamera Belakang: 8MP, f/1.7 aperture, 
1440p/30fps video recording. 

• Kamera Depan: 12 MP, f/1.5-2.4 aperture  
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• Chipset: Exynos 9810 Octa-core (4x2.7 
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GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-
A55), Mali-G72 MP18 

• Memory: 4GB of RAM; 64/128/256GB 
storage; microSD 400 GB 

• Baterai: 3.000 mAh  
• Konektivitas: LTE Cat. 11 (600Mbps 

download); USB-C (v2.0); Wi-Fi a/b/g/n/ac; 
GPS, GLONASS, NFC, Bluetooth 5. 

HARGA 

Mulai Rp 11,5 juta (varian 64 GB) 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PLUS-MINUS 

✤ Layar lebar dan bezeless dengan rasio 
aspek 18,5:9. 

✤ OS Android Oreo (8.0) dan UX Samsung 
v9. 

✤ Kaya oleh berbagai aplikasi khas 
Samsung.  

✤ Akses keamanan perangkat lengkap.  
✤ Fitur fotografi semakin bervariasi.  
➡ Desain tak beda dengan Samsung 

Galaxy S8.  
➡ Kapasitas baterai masih 3.000 mAh.
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REVIEW 

Xiaomi Redmi 5 
Paduan Aluminium, Plastik dan Kaca  

Dirilis akhir 2017, masuk Indonesia Februari 
2018, Xiaomi Redmi 5 memperpanjang 
deretan seri-seri Xiaomi di tanah air. Masih 
dengan tawaran menggiurkan seperti harga 

Hal �36



yang memang miring. Tetapi kini nama 
Xiaomi naik kelas.  

Peran Mi Store di pusat pertokoan kelas atas 
juga membantu menaikkan kiprahnya. Tentu 
bagi konsumen kian mudah mencari produk 
Xiaomi saat ini.  

Seperti apa tampang Xiaomi Redmi 5?  

BODI  

Xiaomi memadukan tiga material sekaligus 
untuk membentuk seri ini. Aluminium 
digunakan sebagai frame. Plastik melapis 
bagian punggung. Kaca menjadi pilihan 

Hal �37

Slot Sim Card 1 



material bagian depan. Bahkan masih dilapis 
lagi dengan Gorilla Glass.   

Gaya layar yang melengkung di keempat 
ujungnya diterapkan di seri ini. Diam-diam 
pola seperti ini belakangan banyak diadopsi 
oleh banyak vendor. Kemudian bodinya juga 
dibuat setipis mungkin, hingga tinggal 7,7 
mm. Cukup tipis.  

Di bagian belakang terdapat kamera utama, 
flash dan sensor sidik jari. Xiaomi Redmi 5 
memisahkan antara speaker ganda serta 
microUSB (yang diletakkan di bawah) dengan 
port audio 3,5 mm (di bagian atas).  

Sedangkan kedua tombol (power/unlock dan 
kontrol volume saling dipasang di samping 
kanan. Di kiri bercokol slot kartu SIM dan 
microSD.  

LAYAR  

Xiaomi selalu menjaga kualitas layar, 
begitupun pada Redmi 5 yang menggunakan 
ukuran 5,7 inci. Rasio kontrasnya pun bahkan 
lebih baik dibandingkan seri Mi A1. Tampak 
benar peningkatan kualitas layar di seri ini.  

Layar Redmi 5 juga telah mengakomodir 
kebutuhan menampilkan video dengan aspek 
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rasio 18:9. Tingkat akurasi warna standar 
sa ja , te tap i mas ih cukup menjamin 
kenyamanan bagi mata.  

KAMERA 

Xiaomi tak menekankan seri ini sebagai alat 
potret dengan kemampuan di atas rata-rata. 
Aspek harga juga menjadi alasan sehingga 

seri ini hanya dibekali kamera 12 MP. Pada 
menu utama terdapat beberapa pilihan seperti 
Panorama, Timer, Beautify, Tilt Shift hingga 
Night Mode. Kalau Anda gemar bikin 
eksperimen tersedia 17 jenis filter berbeda.  
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Untuk pemotretan dengan mode Panorama 
menghasilkan foto yang cukup menakjubkan. 
Tidak ada pengompresian foto, sesuai dengan 
frame.  
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Sementara untuk selfie mengandalkan 
kamera 5 MP. Kamera ini ditemani dengan  
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beberapa setelan, seperti Beauty mode. Mode 
ini dilengkapi dengan beberapa setelan 
layaknya mode Pro di kamera utama. Hasil  

Hal �42

Fitur Home MIUI 9.1 



pemotretan memang terlihat kontras namun 
masih ada sedikit noise.  

KINERJA  

Performa chipset Snapdragon 450 boleh 
dibilang sesuai harapan di seri ini. Dengan 
clock speed mencapai 1,8 GHz, amat sesuai 
dengan sejumlah fiturnya yang berada di 
kelas menengah. Jika Anda pernah simak 
performa salah satu jagoan Xiaomi, Mi A1, 
R e d m i 5 n y a r i s s e b a n d i n g d e n g a n 
performanya.  

BATERAI  

Dengan prosesor Snapdragon 450, Xiaomi 
hanya menjejali Redmi 5 dengan baterai 
berkapasitas 3.300 mAh. Toh dengan baterai 
sebesar in i , ke t ika mengopt imalkan 
pemakaian Redmi 5 selama sekitar enam jam, 
baterai masih menyisakan 85 persen.  

Untungnya moda fast charging ditambahkan 
di sini. Sehingga mempercepat pengisian 

AnTuTu 56136

GeekBench (Multi Core) 4018

GeekBench (Single Core) 766
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baterai. Dalam waktu 30 menit, Anda bisa 
mengisiulang hingga 50 persen.  

SPESIFIKASI 

• Display: IPS LCD, 5,7 inci, 720 x 1440 pixel 
• Kamera Belakang: 12 MP, f/2.2 
• Kamera Depan: 5 MP  
• Chipset: Qualcomm SDM450 Snapdragon 

450 Octa-core 1.8 GHz , Adreno 506  
• Memory: 32 GB, 3/4 GB RAM atau 16 GB, 

2 GB RAM; microSD 128 GB 
• Baterai: 3.300 mAh  
• Konektivitas: LTE , microUSB (v2.0); Wi-Fi 

a/b/g/n/ac; GPS, Bluetooth 4,2. 
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PLUS-MINUS 

✤ Layar cukup lebar. 
✤ Performa perangkat sesuai ekspektasi. 
✤ Harga terjangkau. Desain tak beda 

dengan Samsung Galaxy S8.  
➡ Masih memakai OS Android Nougat.  
➡ Kualitas audio kurang prima.



HARGA 

Mulai Rp 1.95 juta (varian 16 GB) 
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REVIEW 

NOKIA 8 
Berduet Lagi dengan Carl Zeiss  

Nokia 8 adalah jawaban dari HMD Global atas 
harapan lahirnya Nokia Android yang highend 
dan setara dengan produk vendor lain. Sejak 
awal 2018, HMD Global mulai serius 
memasarkan beberapa seri Nokia Android ke 
Indonesia.  
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Negeri yang pernah mengibarkan bendera 
Nokia ini tampaknya kembai digairahkan oleh 
sang legenda. Meskipun untuk mencapai 
puncak harus mendaki di gunung yang terjal. 
Tetapi masih ada asa khususnya bagi fans 
fanatik.  

Dan, Nokia 8 bukan hadir apa adanya. Inilah 
produk yang sangat ditunggu.  

BODI  

Mengusung bodi cukup slim (tebal 7,9 mm), 
Nokia 8 harus dibilang elegan. Terutama 
terlihat pada bagian punggung. Tampaknya 
Nokia 8 melalui proses pabrikasi yang cukup 
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panjang demi menghasilkan finishing poles 
yang mengkilap. Di punggung bercokol dua 
buah kamera yang ditata rapi. Kemudian 
bertaut dengan dua buah LED flash yang 
ditempatkan dalam satu panel.  

Desain penampang kamera ini lalu “dibalut” 
dengan line krom berbentuk oval. Agak 
menonjol sedikit tak lebih dari 0,5 mm, 
sehingga menimbulkan permukaan yang tidak 
rata di punggung.  

Nama “Zeiss” bertengger di panel tersebut. 
Hal ini menunjukkan jenis komponen kamera 
yang digunakan. Sekaligus memastikan 
bahwa duet Nokia-Carl Zeiss sudah erat sejak 
Symbian lalu ke Microsoft Mobile. Dan, kini di 
Android.  

Di panel depan tepat di bawah layar, tampak 
sebuah tombol Home yang sekaligus sebagai 
sensor sidik jari. Tombol oval ini diapit oleh 
tombol Back dan Menu.  

Sedangkan dua tombol lainnya dijejer di 
samping kanan, antara lain kontrol volume 
dan lock/unlock.  

LAYAR  
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Layar IPS LCD berukuran diagonal 5,3 inci 
memenuhi hampir 70 persen penampang 
depan. Resolusi tercatat 1440 x 2560 pixel. 
Namun HMD belum bereaksi mengamodasi 
video dengan rasio aspek 18,5 : 9 yang mulai 
dikenakan pada seri highend. Nokia 8 masih 
berkutat pada rasio aspek 16:9 yang memang 
sudah umum dan telah banyak video punya 
rasio tersebut.  

Layar dilapis oleh Gorilla Glass 5 untuk 
menahan layar agar lebih aman. Walaupun 
begitu seri ini belum perlu fitur anticiprat air 
dan debu berkelas IP67.  

Memutar video YouTube terasa melegakan 
mata. Tetapi Anda juga bisa menyetel tingkat 
kecerahan layar, penggunaan cahaya malam, 
atau mengaktifkan mode adaptasi layar 
terhadap suasana cahaya.  

KAMERA 

U n t u k p e r t a m a k a l i n y a C a r l Z e i s s 
mengenalkan kamera ganda dengan 
komposisi satu untuk pemotretan monokrom 
dan satu lagi color. Masing-masing dengan 
resolusi 13 MP yang punya aperture f/2.0. 
Kendati berbeda hasil, namun size maupun 
kualitas foto yang diperoleh sama saja.  
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Sebagai flagship, wajar bila HMD juga 
menceploskan kamera depan resolusi 13 MP 
(dengan bukaan sama, f/2.0). Asal tahu saja, 
lensa kamera depan juga pasokan dari Carl 
Zeiss.  

Sayang HMD tidak menambahkan beberapa 
fitur pendukung fotografi. Padahal dulu Nokia 
dikenal sangat inovatif. Alhasil Anda harus  

berpuas dengan beberapa menu seperti 
Panorama (yang menyajikan foto berkualitas 
tinggi dan tanpa ada kompresi file), Live 
Bokeh dan mode Pro. Mode terakhir ini 
menawarkan setelan antara lain Macro, White 
Balance dan Exposure Value.  
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Resolusi foto dapat dipilih. Antara lain dari 2 
MP hingga 13 MP. Namun rasio aspek yang 
disediakan hanya tersedia dua opsi, yaitu 16:9 
dan 4:3.  
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KINERJA  

Penggunaan Snapdragon 835 jelas sangat 
memberi pengaruh pada performanya. 
Paduan dengan prosesor grafis Adreno 540 
makin meyakinkan tampilan image atau video 
di layar.  

Hasil uji kinerja menggunaan aplikasi Antutu 
menunjukkan rapor yang jempolan. Sebagai 
flagship memang tepat. Bahkan mengungguli 
perolehan angka mantan jagoan Samsung, 
Galaxy S8.  

BATERAI  

Nokia 8 dibekali HMD dengan sebuah baterai 
berkapasitas 3.050 mAh. Artinya, ia tidak 
disiapkan untuk memiliki kemampuan suplai 
tenaga untuk durasi lama-lamaan. Namun 
d i b a n d i n g k a n d e n g a n s m a r t p h o n e 
sekelasnya, rata-rata memang berbekal 
baterai 3.000-an mAh.  

AnTuTu 175750

GeekBench (Single Core) 2045

GeekBench (Multi Core) 6301
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Untuk pemakaian standar (sesekali membuka 
video, mencek email, memotret), selama 
sekitar 10 jam, indikator baterai menyisakan  
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83 persen. Memang, sebaiknya durasi layar 
off otomatis Anda pilih tercepat (15 detik atau 
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30 detik). Hal ini akan lebih menghemat 
pemakaian baterai pada bagian yang paling 
menguras tenaga.  

Hal yang patut diacungi jempol adalah fitur 
Quick Charge versi 3.0. Dengan fasilitas ini 
mengisiulang baterai jauh lebih kilat. Untuk 
memperoleh 50 persen, Anda hanya perlu 
sekitar 35 menitan.  

SPESIFIKASI 

• Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 
16M colors; 5,3 inch; 1440 x 2560 pixel 

• Kamera Belakang: Dual 13 MP (f/2.0),  
Dual LED flash, video 2160p@30fps  

• Kamera Depan: 13 MP (f/2.0) 

• C h i p s e t : Q u a l c o m m M S M 8 9 9 8 
Snapdragon 835 Octa-core (4x2.5 GHz 
Kryo & 4x1.8 GHz Kryo),  Adreno 540  

• Memory: 128 GB, 6 GB RAM atau 64 GB, 4 
GB RAM; microSD 256 GB 

• Baterai: 3.090 mAh  

• Konektivitas: LTE Cat. 11 (600Mbps 
download); USB-C (v2.0); Wi-Fi a/b/g/n/ac; 
GPS, GLONASS, NFC, Bluetooth 5. 
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HARGA 

Mulai Rp 6,2 juta (varian 64 GB) 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PLUS-MINUS 

✤ Bodi kokoh dengan frame aluminum, 
desain elegan.  

✤ Ketiga modul kamera dipasok oleh Carl 
Zeiss.  

✤ Prosesor Snapdragon 835 dengan 
performa yang baik.  

✤ Fasilitas isi ulang baterai cepat.  
✤ H a r g a t e r h i t u n g m i r i n g u n t u k 

smartphone di kelasnya.  
➡ Belum banyak tersedia aplikasi eksklusif 

dari Nokia. 
➡ Kapasitas baterainya hanya 3.090 mAh. 
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REVIEW 

OPPO F5 
Layar Lebar dengan Harga Terjangkau  

Oppo sebenarnya memiliki beberapa seri yang 
dirancang cukup terjangkau. Artinya tak 
seluruhnya high spec. Namun tentu saja 
dikemas keterkinian, mengikuti kebutuhan 
konsumen.  
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Kendati ada beberapa hal yang harus 
“dikorbankan”. Misalnya saja bodi tidak lagi 
memakai kaca atau aluminium. Toh, untuk 
menghasilkan produk seperti ini dari segi 
rancang desain tetaplah tampil menawan.  

Oppo F5 adalah salah satu dari produk yang 
disiapkan agar masyarakat lebih banyak yang 
bisa menggenggam produk asal Tiongkok ini.  

BODI  

Terbuat dari plastik (polikarbonat), Oppo F5 
tetap kelihatan kokoh. Bahkan terbilang masih 
cukup tipis. Tercatat hanya 7,5 mm. Begitu 
pula dengan bobotnya yang sangat ringan 
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untuk ukuran produk dengan layar lebar. 
Hanya 152 gram.  
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Seri ini dirilis akhir tahun 2017. Seluruh port 
(audio 3,5 mm dan microUSB) diletakkan 
dalam satu tempat, di bawah bersanding 
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dengan sebuah speaker. Sementara di 
punggung terdapat kamera utama (tepat di 
ujung atas), sedangkan sensor sidik jari 
diletakkan di tengah.  

Keempat ujung bodi dibuat lengkung (curvie). 
Sedangkan tombol kontrol volume bercokol 
sendiri di samping kanan. Di sebelah kiri 
menempatkan dua hal yaitu slot kartu (SIM 
card dan memori) serta tombol kontrol 
volume.  

LAYAR  

Dimensi layar Oppo F5 seluas 6 inci. Luasnya 
mencapai 78 persen dari seluruh penampang 
depan. Layar dilapis oleh Gorilla Glass paling 
baru (versi 5). Layar ini juga telah didesain 
untuk mampu menampilkan video dengan 
rasio aspek 18:9. 

Akurasi warna yang dihasilkan cukup baik. 
Tingkat kontrasnya pun tak meragukan. Hal 
tersebut sangat terasa ketika memutar video 
YouTube.  

KAMERA 

Oppo F5 memiliki kamera utama tunggal 
resolusi 16 MP dengan aperture f/1.8. Bukaan 
sebesar ini cukup lebar. Tampilan pemotretan 
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mengingatkan pada iOS, di mana terdapat 
tombol shutter bulat di bawah.  
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Untuk memilih opsi pemotretan, Anda tinggal 
menggeser menu yang terdapat di atas ikon 
tombol shutter. Mulai Time Lapse, Panorama, 
Beauty, hingga mode Expert. Ukuran tampilan 
juga bisa dipilih mulai full screen hingga 
standar.  

Sedangkan untuk kreasi foto, Anda bisa 
memilih filter atau beragam watermark keren. 
Sedangkan untuk mendapatkan foto bagus, 
silakan aktifkan mode HDR.  

Mode Expert atau Pro dilengkapi dengan 
beberapa pengaturan mulai White Balance, 
Exposure Value, ISO dan beberapa lagi.  

Sebagai “Selfie Expert”, Oppo menancapkan 
kamera resolusi 20 MP dengan aperture f/2.0. 
Fitur Beauty menempatkan beberapa level 
yang dapat dipilih.  

KINERJA  

Oppo memilih Mediatek sebagai pemasok 
prosesor. Seri ini ditancapi dengan MT6763T 
Helio P23. Ini merupakan salah satu prosesor 
terbaru. Performanya boleh disebut cukup 
baik. Hasi luji AnTuTu pun juga lebih baik 
ketimbang produk Xiaomi Mi A1.  
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Produk yang kami uji adalah varian 32 GB 
ROM dan 4 GB RAM.  

BATERAI  

Oppo F5 memiliki baterai dengan kapasitas 
3.200 mAh. Untuk pemakaian sehari penuh 
dengan penggunaan yang cukup tinggi masih 
cukup dapat diandalkan. Sayang seri ini tidak 
disertai fitur pengisian baterai cepat.  

Meskipun begitu kemampuan isi ulangnya 
terbilang cukup cepat. Untuk mendapatkan 40 
persen dibutuhkan waktu sekitar 30 menit 
saja.  

SPESIFIKASI 

• Display: LTPS IPS LCD, 6.0 inci, 1080 x 
2160 pixel 

• Kamera Belakang: 20 MP (f/2.0, 1/2.8") 
• Kamera Depan: 16 MP, f/1.8 
• Chipset: Mediatek MT6763T Helio P23 

Octa-core 2.5 GHz Cortex-A53, Mali-G71 
MP2 

AnTuTu 63889

Basemark 1286
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• Memory: 64 GB, 6 GB RAM atau 32 GB, 4 
GB RAM; microSD 256 GB 

• Baterai: 3.200 mAh  
• Konektivitas: LTE , microUSB (v2.0); Wi-Fi 

a/b/g/n/ac; GPS, Bluetooth 4,2. 

HARGA 

Mulai Rp 3,7 juta (varian 32 GB) 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PLUS-MINUS 

✤ Kamera selfie 20 MP dengan beberapa 
menu pengaturan. 

✤ Ukuran layar cukup lebar 6 inci.  
✤ Performa perangkat cukup baik.  
➡ Masih memakai OS Android Nougat.  
➡ Tidak dilengkapi fast charging baterai. 
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REVIEW 

VIVO V7 
Upaya Jadi Ahlinya Selfie  

Boleh saja Oppo menyebut Selfie Expert, 
tetapi vivo jelas lebih berani. Sebab, Oppo 
sempat kalah set begitu vivo memamerkan 
kamera depan 24 MP. Ini terjadi pada vivo V7.  
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Ini jelas mendahului produk-produk yang 
paling banter baru memakai kamera resolusi 
20 MP. Dengan hadirnya seri ini maka 
perlombaan produk dengan kamera selfie 
lebih tinggi resolusi daripada kamera depan 
semakin ramai saja.  

BODI  

Jangan terkecoh dengan penampilannya yang 
kelihatan seperti metalik. Namun sebenarnya 
vivo berhasil mengemas material plastik 
hingga kelihatan keren. Bobotnya pun ringan, 
hanya 139 gram saja. Artinya vivo cukup 
berhasil dalam membuat rancang bangun.  
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Vivo menempatkan seluruh port dalam satu 
baris di bagian bawah. Ada port microUSB 
yang diapit oleh speaker dan rongga audio 3,5 
mm. Di kiri ditempatkan slot kartu SIM dan 
microSD. Sedangkan di kanan akan Anda 
temui tombol kontrol volume dan lock/unlock.  

Kamera utama menonjol di belakang atas 
dengan d i temani sebuah LED flash. 
Sementara di bawahnya tampak sensor 
fingerprint yang dibuat lebih kotak.  

LAYAR  

Vivo V7 menggunakan layar jenis IPS LCD 
b e r u k u ra n 5 , 7 i n c i ya n g m e m e n u h i 
penampang depan hampir 80 persen. Sisanya 
digunakan untuk menempatkan kamera 
depan. Layar ini tak dilapis oleh Gorilla Glass.  

Kemampuan untuk mengakomodir video 
dengan rasio aspek 18:9 terlihat di sini. 
Dengan layar bezeless seperti ini menonton 
video atau me-review foto-foto koleksi terasa 
lebih nyaman untuk mata. Tingkat kontrasnya 
baik dengan kecerahan yang pas.  

KAMERA 

Dengan mengandalkan kamera utama 16 MP 
(aperture f/2.0) sebenarnya standar saja. 

Hal �68



Anda juga dapat menjajal mode Profesional 
yang menampilkan beberapa pengaturan 
macam kompensasi eksposur (Exposure 
Value), sensivitas ISO, fokus manual, White 
Balance beragam pilihan, maupun shutter 
speed.  

Mode HDR cukup membantu menghasilkan 
foto yang lebih natural. Sementara mode 
Panorama juga cukup menarik digunakan. 
Selain hasilnya yang detil juga warnanya yang 
sangat tajam.  

Kamera depan 24 MP (aperture f/2.0) 
merupakan senjata utama seri ini. Tentu saja 
didampingi dengan beragam kreasi foto selfie. 
Hasil foto menampilkan kontras yang 
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jempolan, dynamic range-nya bagus serta 
pewarnaan yang baik. Namun kamera depan 
ini tak disertai dengan LED flash.  
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KINERJA  

Vivo V7 dibekali dengan prosesor Snapdragon 
450. Prosesor ini memiliki delapan inti dengan 
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kecepatan komputasi 1,8 GHz. Namun 
hasilnya masih di bawah perolehan Oppo F5, 
tetapi setingkat di atas Nokia 6.  

Berikut repor vivo V7;  

BATERAI  

Vivo V7 diperkuat oleh baterai berkapasitas 
3.000 mAh. Untuk mengisi ulang baterai 
hingga mencapai 100 persen dibutuhkan 
waktu sekitar tiga jam. Sementara dengan 
pemakaian yang tinggi dalam setengah hari 
kapasitas baterai berkurang hingga 30 persen.  

SPESIFIKASI 

• Display: IPS LCD, 5,7 inci, 720 x 1440 pixel 
• Kamera Belakang: 16 MP, f/2.0 
• Kamera Depan: 20 MP, f/2.0 
• Chipset: Qualcomm SDM450 Snapdragon 

450 Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 , 
Adreno 506  

• Memory: 32 GB, 4 GB RAM; microSD 256 
GB 

AnTuTu 54970

GeekBench (Multi Core) 3935
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• Baterai: 3.000 mAh  
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• Konektivitas: LTE , microUSB (v2.0); Wi-Fi 
a/b/g/n/ac; GPS, Bluetooth 4,2. 

HARGA 

Mulai Rp 3,3 juta  
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PLUS-MINUS 

✤ Kamera selfie 24 MP dengan beberapa 
menu pengaturan. 

✤ Ukuran layar cukup lebar 5,7 inci.  
✤ Disertai mode kemanan Face Unlock  
➡ Masih memakai OS Android Nougat.  
➡ Tidak dilengkapi fast charging baterai. 
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PROFIL 

6 Miliarder Tiongkok 
di Industri IT  
Majalah Forbes telah memilih 400 miliarder 
asal negeri tirai bambu. Mereka orang-orang 
terkaya dari berbagai industri yang terpilih 
selama 2017. Dari ratusan itu tercatat enam 
nama yang berada di urutan 25 besar dan 
berbisnis di industri IT.  

Siapa saja mereka? 

#1. Ma Huateng  
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Ranking: 2 
Bisnis: Tencent Inc.  
Lahir: 29 Oktober 1971 
Kekayaan: 39 Miliar Dolar  

Lahir di Chaoyang lalu tinggal di Shenzhen. Di 
kota yang kini disebut sebagai pusat industri 
teknologi Tiongkok itu ia berkuliah, tepatnya di 
Shenzhen University. Sosoknya low profile dan 
sangat menyukai dunia teknologi sejak kecil. 
Begitu lu lus, ia langsung beker ja di 
p e r u s a h a a n p e n y u p l a i p e r a n g k a t 
telekomunikasi, China Motion Telecom 
Development.  

Dengan menerima gaji sekitar Rp 2,4 juta per 
bulan, tak cukup ia pun bekerja ganda di 
p e r u s a h a a n S h e n z h e n R u n x u n 
Communication di bagian layanan internet. 
Dari sinilah ketertarikannya pada dunia 
internet dimulai.  

Petualangannya pun berawal dari inspirasi 
ICQ, sebuah perangkat lunak yang tak lain 
inisiator instant messanging yang memberi 
inspirasi banyak messenger hingga kini. 
Bersama temannya, tahun 1998 ia membuat 
pesaing ICQ yang ia namai OICQ (atau Open 
ICQ). Setahun kemudian tercatat jutaan orang 
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m e n j a d i m e m b e r O I C Q . S e m e n t a r a 
perusahaan yang didirikan bernama Tencent 
Inc.  

Karena memakai nama mirip ICQ itu lah, Ma 
kena persoalan dari AOL. Hingga lalu, OICQ 
diubah jadi QQ, nama yang kemudian 
menjulang. Bisnis internet dan layanan digital 
pun ia kembangkan. Apalagi didukung oleh 
pemerintah Tiongkok yang antiproduk asing. 
Dengan begitu, produk-produk Tencent bisa 
sukses di negeri sendiri yang memiliki potensi 
miliaran pengguna.  

Tahun 2004, nama Tencent tercatat di bursa 
saham Hong Kong Stock Exchange. Ini 
membuat kekayaan perusahaan melejit. 
Bahkan lalu mulai melakukan akusisi dan 
investasi ke banyak perusahaan di luar 
Tiongkok. Pertengahan tahun 2017, market 
capital Tencent mencapai 400 miliar dolar, 
sekaligus mendudukan perusahaan kedua di 
bawah Alibaba Group. 

Tahun 2018, Tencent menggandeng Carrefour 
untuk melakukan ekspansi. Tak hanya dalam 
rangka mendirikan bisnis retail, namun juga 
menyiapkan model pembayaran yang telah 
disiapkan oleh Tencent.  
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Ma yang gelar terakhirnya hanya seorang 
Bachelor di bidang ilmu komputer kerap 
disetarakan dengan Warren Buffett. Ia dikenal 
pula sebagai jago akuisisi yang agresif. 
Kabarnya kekayaan pribadinya pada Maret 
2018 meningkat jadi 51 miliar dolar. (*)  

#2. Jack Ma  

Ranking: 3 
Bisnis: Alibaba Group  
Lahir: 10 September 1964 
Kekayaan: 38,6 Miliar Dolar  
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Memiliki nama asli Ma Yun, oleh Fortune 
dimasukkan sebagai World 50 Greatest 
Leader di posisi kedua. Ma juga telah menjadi 
duta bisnis bagi negerinya. Ia pebisnis yang 
mahir berbahasa Inggris, lantaran sejak kecil 
memang menyukai bidang bahasa. Selain 
bahasa, ia juga sangat antusias dengan dunia 
bisnis.  

Dua hal ini lalu membawanya menjadi dosen. 
Sebelum kemudian ingin menjadi polisi. Apa 
daya dengan badan kerempeng, ia ditolak oleh 
Departemen Kepolisian. Lalu mencoba 
melamar pekerjaan di KFC di kotanya, 
Hangzhou. Dari 24 pelamar, 23 orang 
diterima. Satu orang ditolak, dan dia adalah 
Jack Ma.  

Gagal bekerja ia pun mencoba melamar kulah 
ke Harvard Business School. Sepuluh kali 
mencoba dan 10 kali itu pula tak diterima. 
Tahun 1995 ia pun hijrah ke Amerika dengan 
bekal kemampuan bahasa. Saat di mana 
dunia internet mulai naik daun. Mesin pencari 
juga tengah digandrungi. Ketika ia mencoba 
mengetik kata “beer”, ia sama sekali tak 
menemukan apa yang dimaksud di negerinya.  

Dari situ lalu, ia iseng membuat web. Dirilis 
pukul 9.40 lalu kira-kira tiga jam kemudian ie 
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mendapat email. Pengirim email ingin 
menyuntikkan dana pada web yang akan 
menjadi semacam Yellow Pages itu. Suntikan 
dana sebesar 20 ribu dolar ia gunakan untuk 
pengembangan. Tiga tahun kemudian, dari 
web itu pula ia bisa menghasilkan sebanyak 
800 ribu dolar.  

Tahun 1998 ia pulang dan menemui 
departemen e-commerce yang merupakan 
bagian dari Kementerian Perdagangan Luar 
Negeri dan Kerjasama Ekonomi Tiongkok. 
Upayanya tak lain untuk mendapat dukungan. 
Tahun 1999, ia sudah mendirikan Alibaba. Dari 
apartemennya, lahir sebuah web dengan 
basis marketplace.  

Alibaba Group memiliki bisnis yang terus 
mekar. Tahun 2017, pendapatan bersih 
persahaan ini mencapai 6,2 miliar dolar. 
Kekayaan pribadi bapak dua anak ini pun 
terus bertambah. Hingga MAret 2018 
kabarnya telah mendaki hingga 42,4 miliar 
dolar.  

Alibaba sendiri kan dipercaya tak hanya 
sebagai perusahaan berbasis internet, namun 
juga partner di segala bidang. Terakhir 
perusahaan mobil asal Prancis, Renault 
menggandeng untuk melakukan penjualan 
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mobil di Tiongkok. Lewat Alibaba tentu lebih 
terjamin dan punya jangkauan yang lebih luas. 
Sebab Renault sendiri ingin melakukan 
ekspansi ke Asia Pasifik. (*) 

#3. Robin Li  

Ranking: 8 
Bisnis: Baidu   
Lahir: 17 November  1968 
Kekayaan: 17,1 Miliar Dolar  

Nama aslinya Li Yanhong, terlahir dari 
keluarga berada. Berkuliah di Peking 
University di jurusan Managemen Informatika. 
Kemudian melanjutkan kuliah ke Amerika 
tepatnya di State University of New York 
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dengan memilih jurusan yang mirip, Ilmu 
Komputer. Dengan bekal ilmu dari bangku 
kuliah ini lalu membawanya bekerja ke 
perusahaan multinasional Dow Jones and 
Company.  

Tugasnya bukan sebagai eksekutif melainkan 
insinyur untuk pengembangan perangkat 
lunak. Keahliannya pada algoritma terus ia 
kembangkan. Lantas membuat web bernama 
Rankdex yang berbasis mesin pencari dengan 
algoritma berdasarkan ranking.  

Dari sinilah awal mula mesin pencari Baidu 
lahir setelah Rankdex mendapat paten dari 
p e m e r i n t a h A m e r i k a . Te t a p i b e l u m 
sepenuhnya ia dirikan. Li malah pindah dan 
bekerja di perusahaan internet yang 
produknya juga berupa search engine.  

Baru kemudian di awal 2000, Baidu muncul 
dan menyita perhatian di Tiongkok. Kabarnya 
malah mengalahkan Google di negeri itu 
dengan market share mencapai 80 persen.  

Di Baidu pula ia menemukan cinta sejatinya. 
Sang pendamping hidup itu bernama 
Dongmin Ma yang juga akrab dipanggil 
Melissa. Kini mereka tinggal di Beijing 
bersama empat anak.  
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Pada Oktober 2017, kekayaan Li naik pesat 
mencapai 18,8 miliar dolar. Tak hanya soal 
pundi kekayaan, ia juga diganjar berbagai 
penghargaan berkelas internasional. Bahkan 
tahun 2014, Sekjen PBB kala itu, Ban Ki-Moon 
mengajaknya menjadi partner untuk program 
Independent Expert Advisory Group on Data 
Revolution for Sustainable Development.(*) 

#4. Zhou Qunfei   

Ranking: 13  
Bisnis: Lens Technology    
Lahir: 1970  
Kekayaan: 10,6 Miliar Dolar  
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Perempuan yang lahir dari keluarga miskin di 
Xiangxiang Tiongkok. Ayahnya yang mantan 
tentara sempat mendapati kecelakaan kerja 
sehingga membutakan mata dan kehilangan 
beberapa jari. Namun sang ayah adalah 
pekerja luar biasa, meski cacat namun masih 
mampu bekerja menjadi seorang perajin.  

Di usia lima tahun, Zhou Qunfei ditinggal oleh 
sang ibu. Dengan terpaksa di usianya yang 
masih bocah, ia bekerja untuk mendapatkan 
uang demi membantu keluarga. Saat masih 
SMA, ketika berumur 16 tahun, Qunfei drop 
out lantaran tak mampu membayar sekolah. 
Kehidupan yang serba sulit itu memicunya 
untuk bekerja lepasan.  

Toh pendidikan baginya tetap penting. 
Perempuan ini mencoba mengambil kuliah 
setingkat diploma sembari bekerja. Gajinya ia 
tabung demi memiliki modal untuk membuat 
perusahaan keluarga. Lulus kuliah ia pun 
mendirikan perusahaan kaca jam tangan 
berkualitas tinggi.  

Tahun 2001, perusahaan kecil itu memperoleh 
kontrak dari TCL untuk memasok layar 
smartphone. Dua tahun kemudoan Motorola 
ketika memproduksi seri Razr V3 juga pesan 
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layar dari perusahaan yang kemudian diberi 
nama Lens Technology itu.  

Tahun 2015, bisnis Qunfei sudah berkelas 
internasional dengan memiliki 32 pabrik. Juga 
mempekerjakan lebih dari 60 ribu orang.  

Lens Technology dikenal sebagai perusahaan 
pemasok layar sentuh untuk produk Apple 
dan Samsung. Kedua perusahaan ini memberi 
kontribusi pendapatan sampai 75 persen bagi 
Lens.  

Kehidupannya tak jauh dari bisnisnya. 
Termasuk pernikahannya. Pernikahan 
keduanya yang langgeng sampai sekarang 
adalah dengan rekan kerjanya di pabrik. Sang 
suami juga menjadi direktur di Lens. (*) 

#5. Liu Qiangdong  

Ranking: 18   
Bisnis: JD.COM  
Lahir: 14 Februari 1974  
Kekayaan: 9,4 Miliar Dolar  

Pemilik nama lain Richard Liu ini bukan 
jebolan jurusan teknologi. Dulunya, ia justru 
lebih menyukai dunia politik dan bisnis. Lahir 
dari keluarga pebisnis pengantaran batu baru, 

Hal �85



Liu tumbuh dengan darah bisnis yang baik. Ia 
juga mengambil kuliah di jurusan Sosiologi di 
Renmin University yang dikenal pencetak 
politikus ulung.  

Ketika itu ia juga nyambi berbisnis sebagai 
investor. Pernah menyuntik investasi bisnis 
resto, tetapi kemudian gagal. Bahkan 
menumpuk hutang. Lulus kuliah ia memilih 
bekerja di sebuah perusahaan pemasok alat 
kesehatan bernama Japan Life.  

Pertengahan tahun 1998, Liu mulai merintis 
bisnis sendiri. Masih seputar penyuplai 
produk. Kali ini sebagai distributor produk 
magneto-optikal. Lima tahun kemudian, ia 
telah memiliki sebanyak 12 toko. Namun 
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badai SARS merenggut bisnisnya itu. Ambruk 
dan tak bangun lagi.  

Dasar Liu tak mau kalah, tahun 2004 ia 
merangkak lagi mendirikan e-commerce yang 
ia namai Jingdong alias JD.COM. Sisa-sisa 
biisnis lamanya ia tutup dan tancap gas 
penuh di industri e-commerce.  

JD.COM merangkak naik. Kemudian pesat 
dan awal 2014 masuk ke bursa saham 
Amerika. Januari 2018 kekayaan pribadi Liu 
meningkat mencapai 12,7 miliar dolar. Dan, di 
sinilah ia temukan bisnis yang mendukung 
hidupnya.  

Dunia internet dengan segala hiruk-pikuknya 
membuat namanya melesat masuk dalam 
jajaran kaum selebritas. Bahkan kemudian ia 
menikah dengan Zhang Zetian, seorang 
selebirit internet yang amat kondang di Weibo.  

JD.COM sendiri memilik lebih dari 150 ribu 
karyawan. Awal 2018, melakukan ekspansi ke 
Vietnam dengan menyuntikkan investasi ke 
tiki.vn sebesar 50 juta dolar. Sementara 
Februari 2018, JD.COM melebarkan sayap ke 
Eropa dengan masuk ke Prancis dan Inggris. 
(*) 
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 #6. Lei Jun  

Ranking: 25   
Bisnis: Xiaomi  
Lahir: 16 Desember 1969  
Kekayaan: 6,9  Miliar Dolar  

Sejak nama Xiaomi melejit, nama Lei Jun 
seperti paling populer dibandingkan dengan 
founder lainnya. Maklum, ia lah yang paling 
menonjol. Tahun 2014 oleh Forbes diganjar 
Business Man of The Year, seiring dengan 
naiknya nama Xiaomi.  

Ia seperti dilahirkan di dunia teknologi. 
Sampai kemudian memilih jurusan ilmu 
komputer di Wuhan University. Perjalanan 
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bekerja di perusahaan dimulai di Kingsoft, 
sebuah perusahaan perangkat lunak. Di 
perusahaan ini pula posisinya menanjak 
sampai berada di posisi puncak sebagao CEO. 
Tapi di tahun 2007, Jun harus mengundurkan 
diri lantaran alasan kesehatan.  

Namun ia sudah memiliki bekal yang lengkap. 
Usai resign, Jun menjadi investor termasuk 
mendirikan perusahaan toko buku online 
(joyo.com) tapi lalu dijual ke Amazon.com 
senilai 75 juta dolar.  

Ia lantas melompat ke UCWeb. Dua tahun 
kemudian pada 2010, saatnya mendirikan 
Xiaomi dengan beberapa kawan. Xiaomi 
dilahirkan sebagaimana Apple. Gagasannya 
menciptakan produk berkarakter dan terdiri 
dari berbagai jenis produk elektronik. Tetapi 
bedanya dengan Apple, produk-produk Xiaomi 
yang tak kalah keren desainnya dijual dengan 
harga terjangkau.  

Mulanya hanya memiliki beberapa toko, 
kemudian tahun s i lam menargetkan 
terbangun ratusan toko resmi di seluruh dunia 
termasuk Indonesia.  

Dalam jangka waktu empat tahun, Xiaomi 
meraup satu miliar dolar, sementara nilai 
perusahaan menembus angka 45 miliar dolar. 
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Tahun 2014 itu pula ia dinobatkan sebagai 
Businessman of The Year oleh Forbes Asia.  

Kini Xiaomi memiliki pasar potensial yang 
amat besar d i T iongkok dan Ind ia . 
S m a r t p h o n e p r o d u k s i m e r e k a j u g a 
mengalahkan penjualan Samsung di negeri 
Bollywood. (*)  
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NEW COMER 

Oppo R15, Layar 
Bezeless  
Oppo tak bisa membiarkan era bezeless lewat 
begitu saja. Mereka menjawab dengan merilis 
produk Oppo R15, yang tampangnya 
menyerupai iPhone X. Hal paling tampak 
adalah pada layar. Tetapi Oppo mengemas 
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dengan ukuran lebih lebar, mencapai 6,28 inci. 
Layar ini menguasai hampir 85 persen 
permukaan depan.  

Bodi terbuat dari aluminium yang dipadu 
dengan material kaca di depan dan belakang. 
Selain itu masih berlapis pula dengan Gorilla 
Glass versi terakhir (5.0).  

Oppo telah menyisipkan OS Android Oreo 
(8.0) yang berpadu dengan user interface 
buatannya, ColorOS versi 5.0. Sementara 
untuk urusan dapur pacu, Oppo menyerahkan 
kepada Mediatek yang mengangsurkan 
prosesor Helio P10.  

Tanpa tanggung-tanggung, Oppo R15 
disiapkan untuk menyimpan data yang cukup 
banyak, Buktinya untuk pertama kali Oppo 
menyiapkan memori internal sebesar 128 GB. 
Itu pun masih bisa diekspansi hingga 256 GB 
yang mengandalkan microSD.  

Di bagian imaging, Oppo R15 memasang 
kamera ganda dengan resolusi berbeda. 
Masing-masing 16 MP dan 5 MP. Sedangkan 
kamera depan malah lebih tinggi, seperti pola 
mereka yang mengedepankan selfie. Kamera 
20 MP dengan bukaan f/2.0.  

Hal �92



Untuk menebus seluruh teknologi terbaru bagi 
Oppo ini, konsumen musti rela membayar 
sekitar Rp 7,8 jutaan. (*) 

SPESIFIKASI  

• Dimensi: 155.1 x 75.2 x 7.4 mm 

• Layar: AMOLED 6,28 Inci  

• Memori: 128 GB (ROM), 6 GB (RAM), 256 
GB (microSD) 

• Baterai: 3.450 mAh.  
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NEW COMER 

Nokia 8 Sirocco, 
Flagship Android One  
Nokia 8 yang flagship dirilis tahun 2017 
dikemas HMD Global menjadi lebih tampil 
bertenaga. Konsep Android One yang kini 
merupakan smartphone jempolan pun 
disematkan.  
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Lihat saja dengan begitu, Nokia 8 yang kini 
diimbuhi dengan istilah Sirocco telah 
memakai OS Android Oreo. Kendati masih 
menggunakan prosesor Snapdragon 835, 
namun rasanya sudah sangat mencukupi 
untuk sebuah ponsel papan atas.  

Carl Zeiss masih senantiasa menemani 
dengan dua kamera utama yang masing-
masing memiliki resolusi 12 MP. Peran 
keduanya berbeda, satu untuk foto color, satu 
lagi monokrom. Bahkan kamera depan 5 MP 
pun pasokan dari Calr Zeiss.  

Tetapi HMD Global melakukan sedikit 
perombakan, seperti misalnya template pada 
kamera utama. Kali ini sensor sidik jari 
dipisahkan. Layar juga diganti jadi jenis P-
OLED dengan dimensi diagonal sedikit lebih 
luas. Kini 5,5 inci.  

Nokia 8 Sirocco juga lebih percaya diri 
disandingkan dengan jajaran smartphone 
super. Ini juga berkat memori internalnya yang 
dibengkakkan sampai 128 GB dan memori 
luar sampai 256 GB.  

Perubahan-perubahan ini tentu saja cukup 
signifikan untuk menaikkan kembali nama 
Nokia. Tahun 2018 sepertinya HMD Global 
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akan lebih berani menampilkan deretan 
produk tahta atas. (*) 

SPESIFIKASI  

• Dimensi: 140.9 x 73 x 7.5 mm 

• Layar: P-OLED 5,5 Inci  

• Memori: 128 GB (ROM), 6 GB (RAM), 256 
GB (microSD) 

• Baterai: 3.260 mAh.  
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NEW COMER 

Energizer Power Max 
P16K Pro  
S e j a k 2 0 1 7 , E n e r g i z e r m u l a i g i a t 
m e m p r o d u k s i s m a r t p h o n e . D e n g a n 
membawa brand preference sebagai 
produsen yang mampu menghasilkan produk 
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berdaya tahan lama, faktor ini dipakai sebagai 
kekuatan. 

Adalah Energizer Power Max P16K Pro, seri 
yang mencetak rekor smartphone dengan 
kapasitas baterai di atas 10.000 mAH. 
Tepatnya 16.000 mAh. Bahkan sebuah tablet 
pun kalah besar.  

Pabrikan ini mengklaim dengan penggunaan 
yang tinggi untuk harian, baterai tersebut 
dapat memasok tenaga hingga lima hari 
penuh. Sebagai perbandingan, smartphone 
dengan kapasitas 4.000 mAh, dengan pola 
sama hanya bertahan sampai dua hari.  

Di luar durabilitas pasokan energi yang lama, 
sebenarnya seri ini tak malu-maluin dalam hal 
komponen. Perhatikan bagaimana Energizer 
memasang dua kamera di punggung dan 
depan. Total empat kamera. Masing-masing 
kamera utama 16 MP dan 13 MP, serta 
kamera depan 13 Mp dan 5 MP.  

Smartphone yang telah memakai Android 
Oreo ini juga memiliki fitur layaknya 
smartphone lain seperti Fast Charging juga 
USB Type C. Sedangkan prosesornya memilih 
produk Mediatek, yaitu Helio P23.  
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Sayang Energizer belum mau segera menjual 
ke pasar. Bahkan rencananya baru akan dirilis 
awal kuartal 3 tahun 2018. (*) 

SPESIFIKASI  

• Layar: IPS LCD 5,99 Inci  

• Memori: 128 GB (ROM), 6 GB (RAM) 

• Prosesor Grafis: Mali G-71  

• Baterai: 16.000 mAh.  
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NEW COMER 

Huawei MediaPad M5 10  
Tahun 2018, Huawei mencoba konsisten 
memproduksi tablet bersaing dengan Lenovo. 
Salah satu yang dirilis adalah tablet dengan 
desain yang menawan bertajuk MediaPad M5. 
Ada dua ukuran layar yang ditawarkan, 8 inci 
dan 10 inci.  

Tablet yang cukup menarik adalah MediaPad 
M5 10. Tablet ini sudah memakai OS Android 
Oreo, dengan ditancapkan interface EMUI 8.0. 
Huawei mengemas tablet ini selayaknya 
smartphone, di mana sejumlah teknologi 
dikenakan. Sebut saja fingerprint, pemakaian 
dua kamera di depan dan belakang, maupun 
fitur pemercepat pengisian baterai.  
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Bahkan Huawei menyiapkan tiga varian 
berdasarkan kapasitas memori, masing-
masing 32 GB, 64 GB dan 128 GB. Semuanya 
memakai RAM 4 GB. Di sisi lain, pabrikan ini 
juga memamerkan prosesor buatan sendiri, 
HiSilicon Kirin 960s yang memiliki delapan 
inti.  

Serunya tombol fingerprint yang juga Home 
ditempatkan di samping kanan (jika dalam 
posisi portrait berada di bawah layar). 
Kekuatan multimedia khususnya sebagai 
pemutar video juga dikedepankan. Malah 
Huawei menggandeng Harman Kardon untuk 
menyuplai engine sekaligus empat buah 
speaker.  

Kehadiran tablet yang dikemas mengikuti 
gaya smartphone seperti ini membuktikan 
bahwa pasar tablet Android masih punya 
kesempatan meng-update dengan produk 
baru. Kemampuan simpannya juga terbantu 
oleh kartu memori 256 GB. (*) 

SPESIFIKASI  

• Dimensi: 258.7 x 171.8 x 7.3 mm 

• Layar: IPS LCD 10,8 Inci  

• Memori: 32/64/128 GB (ROM), 4 GB 
(RAM), microSD 256 GB  
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• Baterai: 7.500 mAh 
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NEW COMER 

Alcatel 5  
Desain unik, out of the box ditunjukkan oleh 
Alcatel . Hampir seluruh smar tphone 
meletakkan layar dalam posisi center. 
Berbeda dengan Alcatel 5, yang layarnya 
berposisi agak ke bawah. Dengan begitu, di 
atas layar terlihat space yang lebih lega. 
K a r e n a n y a t a k h e r a n j i k a A l c a t e l 
menempatkan dua kamera selfie lebih lega. 
Kedua kamera ini memiliki resolusi 13 MP dan 
5 MP. 

Pada bag ian punggung , A lcate l tak 
membiarkan kulit terasa polos. Sebuah upaya 
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berupa grafir garis terlihat nyata, membuat 
kesan elegan dan beda. Kemudian logo 
“Alcatel” yang manis ikut meningkahi dekorasi 
bagian belakang.  

Alcatel mengemas dalam dua versi, yaitu 16 
GB/2 GB dan 32 GB/3 GB. Tetapi keduanya 
dibekali dengan prosesor yang sama, berupa 
produk Mediatek MT6750.  

Sayang, seri paling baru ini masih belum 
memakai OS Android Oreo. Alcatel 5 bertahan 
dengan OS Android Nougat. Dan, belum ada 
kabar dapat di-update ke Oreo.  

Konsep utama yang ditawarkan adalah 
kenyamanan dan kreativitas berselfie. Jika 
resolusi kamera utama “dikorbankan” akhirnya 
bukan tak mungkin. Buktinya Alcatel 5 hanya 
dilengkapi dengan kamera utama 12 MP.  

Berbekal berbaga perangkat dan desain yang 
berbeda ini, Alcatel 5 dilego senilai kira-kira Rp 
3,9 jutaan. (*) 

SPESIFIKASI  

• Dimensi: 152.3 x 71.1 x 8.4 mm 

• Layar: IPS LCD 5,7 Inci  
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• Memori: 16/32 GB (ROM), 2/3 GB (RAM), 
microSD 128 GB  

• Baterai: 3.000 mAh 
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NEW COMER 

Sony Xperia XZ2  
Sony mendatangkan generasi ketiga Xperia 
XZ. Desain Sony yang simple dan agak kaku 
kali ini dirancang lebih curvie. Hal itu dapat 
dilihat pada setiap ujung yang makin 
melengkung. Seperti pula smartphone masa 
kini yang memilih aluminium sebagai frame 
dan berbahan kaca pun dilapis Gorilla Glass 
dianut sang penerus Sony Xperia XZ2.  
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Kemudian trademark sebagai smartphone 
bersertifikasi anticiprat dan debu (IP68) masih 
terus jadi kuncian. Termasuk keandalan 
teknologi layar dan audio. Kali ini bahkan ada 
HDR BT.2020 serta X-Reality Engine yang 
berpadu demi mendukung tampilan yang 
lebih baik.  

Sony masih mengandalkan Snapdragon demi 
produk yang super. Yang dipakai adalah 
Snapdragon 845, generasi baru prosesor 
delapan inti. Begitupun dengan prosesor 
grafis yang menampilkan Adreno 630.  

Dalam hal penyimpanan file yang diramalkan 
akan kian besar, Sony mengantisipasi lewat 
memori ekspansional mencapai 400 GB. 
Kartu microSD dapat diselipkan ke slot SIM 
card. Serunya lagi, Sony menawarkan dua 
model, tetapi berbeda RAM, masing-masing 4 
Gb dan 6 GB. Sedang memori internalnya 64 
GB.  

Tentu saja foto atau video yang dihasilkan 
oleh kamera utama 19 MP bisa menyesaki 
memori. Kamera ini dilengkapi teknologi gyro 
EIS. Bahkan pula teknologi ini dipakai buat 
menghasilkan foto selfie yang stabil hasil 
potretan kamera 5 MP.  
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Jangan lupa seri ini pun sudah memakai OS 
Android Oreo. Tampaknya akan sangat 
memanjakan. Walaupun Anda harus menebus 
dengan harga yang cukup mahal, sekitar Rp 
13,5 juta. (*) 

SPESIFIKASI  

• Dimensi: 153 x 72 x 11.1 mm 

• Layar: IPS LCD 5,7 Inci  

• Memori: 64 GB (ROM), 4/6 GB (RAM), 
microSD 400 GB  

• Baterai: 3.180 mAh 
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HIGHLITE 

Xiaomi Tampilkan 
Timbangan Badan 
Digital  
Xiaomi kini tak lagi dikenal sebagai produsen 
smartphone. Brand Tiongkok ini termasuk 
produsen perangkat elektronik dengan 
beragam produk. Salah satu portfolio 
terbarunya adalah timbangan badan digital 
dengan desain yang manis dan simple.  

Xiaomi menamakan gadget ini Mi Body 
Composition Scale. Untuk mengoptimalkan 
fungsi, perangkat ini terintegrasi dengan 
aplikasi Mi Fit yang dapat diunduh di Play 
Store. Dengan menggunakan koneksi nirkabel 
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Bluetooth, data-data yang diperoleh dari 
timbangan badan ini dapat dikirimkan ke 
gadget seperti smartphone atau tablet.  

Sesuai namanya, Composition, Anda akan 
memperoleh banyak data dan komposisi. 
Sebut saja di antaranya berat badan, indeks 
massa tubuh, lemak tubuh, massa otot, 
persentase air, massa tulang, lemak visceral, 
nilai tubuh, metabolisme basal, dan banyak 
lagi.  

Anda dapat membuat hingga 16 profil untuk 
beberapa individu di rumah dan secara 
otomatis dapat mendeteksi apakah itu orang 
dewasa atau anak-anak. Data kemudian dapat 
digunakan untuk memperbaiki jadwal latihan 
Anda atau hanya menyimpan catatan 
kesehatan.  

Permukaannya terbuat dari kaca tempered 
dengan lapisan anti slip agar digunakan saat 
kaki basah. Perangkat ini juga memiliki layar 
LED besar yang menyala saat Anda 
menginjak skala dan menyetel kecerahan 
otomatis ke cahaya sekitar. 

Pasokan energi diperoleh dari empat buah 
baterai AAA yang jika digunakan tiap hari 
dengan Bluetooth aktif dapat mencapai durasi 

Hal �110



delapan bulan. Xiaomi mematok harga sekitar 
Rp 500 ribu saja.  

Sangat murah untuk mendata catatan tubuh 
Anda. (*)  
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HIGHLITE 

Ini Dia 5 Aplikasi 
Paling Top Digunakan 
di Indonesia  
GDP Venture yang berada di bawah paying 
Djarum Group melansir data tentang aplikasi 
yang paling banyak digunakan di Indonesia 
selama 2017.  

Yang menduduki peringkat pertama paling 
banayk digunakan adalah aplikasi chat 
messenger WhatsApp. Aplikasi ini di 
Indonesia saja digunakan oleh lebih dari 50 
juta orang. Pengguna dengan perangkat yang 
memakai OS Android mencapai 44 juta orang. 
Sedangkan iOS tercatat sebanyak 8,4 juta 
orang.  
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YouTube merupakan aplikasi kedua terbanyak 
diakses orang. Jumlah akun YouTube dari 
Indonesia saja mencapai 39 jutaan. Berturut 
kemudian Instagram, aplikasi media sosial 
berbasis foto yang belakangan marak 
digunakan. Jumlah akun Instagram tercatat 
sebanyak 36 juta lebih.  

Chat messenger lain yang akrab digunakan 
oleh anak muda, Line Messenger berada di 
peringkat empat. Pengguna Line di Indonesia 
ada 31 juta lebih. Sementara Facebook 
menyusul di peringkat lima dengan perolehan 
akun pengguna dari Indonesia sebanyak 28 
juta lebih.  

Khusus YouTube, Instagram dan Line paling 
banyak digunakan oleh mereka yang berada 
di rentang usia 13 – 33 tahun.  

APLIKASI TOTAL 
PENGGUNA

PENGGUNA 
ANDROID

PENGGUNA 
iOS

WhatsApp 52.700.000 44.300.000 8.400.000

YouTube 39.300.000 34.000.000 5.300.000

Instagram 36.800.000 30.000.000 6.800.000

Line 
Messenger

31.200.000 25.400.000 5.800.000
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Facebook 28.300.000 23.000.000 5.300.000 

APLIKASI TOTAL 
PENGGUNA

PENGGUNA 
ANDROID

PENGGUNA 
iOS
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HIGHLITE 

Antara Grab, Uber dan 
Gojek  
Menurut Anda, aplikasi transportasi berbasis 
online manakah yang paling banyak diunduh 
konsumen? 

Ternyata bukan Gojek. Melainkan Grab. Grab, 
menurut GDP Venture telah diunduh oleh 7 
juta orang. Sementara Gojek hanya 5,5 juta 
orang. Sedangkan aplikasi Uber masih 
mencapai 2 juta download.  

Namun, meski jumlah pengunduhnya paling 
banyak, tingkat penggunaan aplikasi justru 
paling tinggi ada pada Gojek. Rata-rata 
penggunaan Gojek per pengguna per hari 
mencapai 8,2 kali. Sementara Grab sebanyak 
7,6 kali. Disusul dengan Uber yang mencapai 
7 kali per orang per hari.  
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Gojek juga memiliki tingkat penetrasi 
penggunaan terbesar, yakni mencapai 7,41 
persen. Sementara Uber masih 3,93 persen.  

Di kategori aplikasi traveling, GDP Venture 
memunculkan dua nama besar. Keduanya 
adalah Traveloka dan Tiket.com. Traveloka 
yang memang paling populer mencatatkan 
jumlah pengunduh terbanyak sebesar 1,9 juta. 
Sedangkan Tiket.com hanya 764.929 orang 
saja.  

Dengan mengantungi jumlah unduhan 
terbanyak, pantas j ika rata-rata sesi 
penggunaan per pengguna per hari pun lebih 
tinggi. Pengguna Traveloka rata-rata sebanyak 
4,9 kali. Sedangkan Tiket.com tak jelek-jelek 
amat, yaitu sebanyak 3,9 kali. (*)  

Hal �116

BACK



HIGHLITE 

Tujuh e-Money 
Terpopuler di Indonesia  
Tren penggunaan e-money kian meningkat di 
Indonesia. Pemicunya selain kian perlunya 
konsumen menggunakan transportasi online 
juga keharusan konsumen membayar akses 
tol dengan kartu e-money.  

S u r v e i y a n g d i g e l a r G D P V e n t u r e 
menampilkan tujuh layanan e-money paling 
populer di Indonesia. Di posisi pertama malah 
bukan layanan e-Money yang banyak 
digunakan untuk pembayaran menggunakan 
kartu. Jawaranya adalah Go-pay. Layanan ini 
tingkat penggunaannya mencapai 50 persen.  
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Sementara e-Money sendiri sebanyak 46 
persen yang tertolong oleh pembayaran pada 
akses tol hampir di seluruh ruas tol di pulau 
Jawa. Sedangkan layanan milik Telkomsel, T-
Cash yang sudah cukup lama menduduki 
peringkat ketiga sebesar 40 persen.  

Data lain menyebutkan bahwa ada tiga 
penggunaan yang paling kerap dilakukan. 
Antara lain untuk pembayaran mobile credit 
top up, pembayaran pesanan makanan (food 
delivery) yang banyak dilayani oleh Go-Food. 
Terakhir untuk pembayaran transportasi.  

Ini dia 7 e-money papan atas; 

#1. Go-pay…50 % 

#2. E-Money….46 % 

#3. T-Cash….40 % 

#4. Flazz…25 % 

#5. Line Pay….17 % 

#6. Ovo….15 % 

#7. Brizzi….13 %  

Hal �118

BACK



HIGHLITE 

Amazon Tarik Produk 
Powerbank-nya  
Powerbank tampaknya merupakan produk 
yang cukup sering dibeli oleh konsumen 
Amazon. Bahkan Amazon pun memiliki 
subbrand bernama Amazon Basics. Namun, 
ternyata bukannya malah lancar jualannya. 
Sebanyak 260 ribu unit powerbank Amazon 
Basics terpaksa di-recall.  

Penarikan besar-besaran yang terjadi pada 
tengah Maret silam ini terjadi akibat banyak 
produk ini yang mengalami rusak. Bahkan tak 
sedikit pula yang cepat panas. Tentu saja 
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ditakutkan hal ini akan mengganggu kinerja 
gadget yang disuplai oleh power bank ini.  

Bahkan Komisi Keamanan Produk Konsumen 
Amerika meminta agar pengguna yang 
terlanjur membeli dan mendapati power bank-
nya rusak untuk segera mengembalikan ke 
Amazon. Bahkan lembaga ini meminta agar 
Amazon mengembalikan segera uang yang 
telah dibayarkan.  

Sebuah analisa menyebutkan jika power bank 
ini sampai rusak dan battery acid keluar dapat 
membahayakan kulit pengguna. Power bank 
Amazon Basics ini sendiri terdiri dari berbagai 
varian. Masing-maaing berbeda kapasitas.  

Yang dijual ke konsumen antara lain 
berkapasitas 2.000 mAh, 3.000 mAh, 5.600 
mAh, 10.000 mAh dan 16.100 mAh. (*)  
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HIGHLITE 

TP-Link Rilis 
Smartphone Neffos  
Tahun silam perusahaan yang lebih dikenal 
sebagai produsen perangkat network seperti 
m o d e m i n i s e m p a t m e m a m e r k a n 
smartphone. Namun kemudian di Indonesia, 
rencana tersebut bubar jalan. Tahun 2018, 
rupanya TP-Link masih berambisi merilis 
produk yang berkelas.  

Dengan percaya diri TP-Link pun akhirnya 
merilis seri Neffos N1. Desain produk satu ini 
tak ketinggalan zaman. Kendati untuk 
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beberapa komponennya mengandalkan 
pasokan dari Mediatek.  

Neffos N1 dibekali dengan layar berukuran 5,5 
inci yang berlapis Gorilla Glass 3. Sebagai 
pemain pemula TP-Link cukup berani 
menggunakan interface sendiri yang diberi 
nama NFUI dengan kombinasi Android 
Nougat (v7.1).  

Sang debutan ini juga memiliki kamera utama 
ganda masing-masing resolusi 12 MP. 
Kamera ini ditemani LED flash serta sebuah 
sensor sidik jari.  

Prosesor buatan Mediatek yang digunakan 
memiliki delapan inti dengan kecepatan 
komputasi mencapai 2,5 GHz. Sedangkan 
memori yang disiapkan sebesar 64 GB ROM 
dan 4 GB RAM. Harga yang ditawarkan sekitar 
Rp 3,8 jutaan. (*)  
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HIGHLITE 

Kisah Broadcom – 
Qualcomm Akhirnya 
Tamat  
Sebuah ambisi tanpa didukung oleh fakta 
yang terjadi, bisa berujung kecewa. Begitulah 
yang terjadi pada Broadcom. Awalnya, 
perusahaan semiconductor ini berniat 
mengakuisi Qualcomm dengan tawaran amat 
fantastis, 105 miliar dolar. Angka ini –jika 
d e a l - a k a n m e n c a t a t k a n p e m b e l i a n 
perusahaan terbesar di abad ini.  
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Babak pertama cerita itu menimbulkan tanda 
tanya. Khususnya tentang kekuatan 
Broadcom dan nama Qualcomm yang 
merupakan leader di industri semiconductor. 
Bahkan Qualcomm menampik tawaran ini.  

Babak berikutnya, Broadcom meningkatkan 
tawaran menjadi 121 miliar dolar. Tapi 
kemudian dibantah oleh keduanya. Sampai 
kemudian terjadi pembicaraan dan muncul 
lah angka sebesar 117 miliar dolar.  

Kisah belum usai. Sampai kemudian akhirnya 
persoalan ini masuk ke wilayah pemerintah 
Amerika. Presiden Donald Trump terpaksa 
turun tangan. Melalui Kementerian Keuangan, 
pemerintah memutuskan untuk menyudahi 
rencana ini. Ada banyak pertimbangan, 
termasuk di antaranya soal keamanan negara.  

Dewan direksi Broadcom tak punya pilihan 
lain selain mengikuti perintah pemerintah 
tersebut. Padahal Broadcom sendiri bahkan 
sudah menyiapkan calon direktur yang akan 
bekerja ketika proses akuisisi ini berjalan.
Mungkin, Qualcomm bukan rejeki Broadcom.   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APPS 

Angry Birds Blast 
Aksi Burung Pemarah Versi Lain  

Developer: Rovio Entertainment  
Update: 22 Maret 2018 
Android: min. versi 4.4 
Instal: Lebih dari 10.000.000 
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Setelah muncul dalam berbagai versi, Angry 
Birds meneruskan kreasinya. Kali ini 
mengikuti tren game bergenre puzzle yang 
sedang naik daun. Tugas pemain adalah 
memecahkan balon-balon dengan karakter 
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para burung pemarah itu. Rovio sendiri telah 
menyiapkan lebih dari 600 level.  

Selain karakter burung, muncul pula karakter 
babi hijau yang selalu jadi korban. Game ini 
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sendiri seenarnya mengingatkan pada game 
Candy Crush Saga atau yang terbaru Toon 
Blast. Setiap babak memiliki cerita dan akan 
Anda temui karakter-karakter baru.  
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Bedanya, di Angry Birds Blast, Anda harus 
lebih bersiasat mengingat jatah moves yang 
diberikan amat terbatas. Untuk itu Anda bisa 
memanfaatkan berbagai jenis booster seperti 
bom, roket, laser, dll.  

Setiap hari Anda akan diberi hadiah. Selain itu 
Anda juga punya kesempatan beradu mencari 
skor tertinggi dengan para pemain dari kota 
atau negara lain melalui koneksi Facebook. 
Game ini juga menyediakan papan ranking 
bagi siapa yang mampu meraih skor tertinggi.  

Sejumlah komentar pemain merasa tak bosan 
memainkan game ini. Skor permainan ini 
sendiri mencapai poin 4,6 dari 5 poin. Jika 
ingin menambah booster atau koin, Anda juga 
bisa membeli. Harganya mulai dari Rp 
14.000,-.  
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APPS 

Anti Virus Android  
Jaga Smartphone dari Malware  

Developer: AVG Mobile  
Update: 26 Februari 2018 
Android: min. versi 4.4 
Instal: Lebih dari 100.000.000 
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Aplikasi kategori Tools satu ini termasuk 
paling populer. Ini karena selain gratis, untuk 
pengoperasiannya pun mudah. Sementara 
kegunaannya bervar iasi . Antara la in ; 
memindai aplikasi, game, and file dengan 
antivirus dan menghapus konten berbahaya. 
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Kemudian memindai ancaman berbahaya di 
situs web (browser default Android dan 
Chrome), serta memindai Wi-Fi untuk enkripsi 
jaringan, kekuatan sandi, dan captive portal. 
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Untuk keperluan meningkatkan kinerja 
smartphone, Anti Virus Android ini bertugas 
memperpanjang daya tahan baterai dengan 
mematikan pengaturan penguras baterai, 
menghentikan tugas dan proses yang 
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memperlambat smartphone. Bahkan aplikasi 
ini juga membersihkan file yang tidak perlu 
dan melegakan ruang disk. Termasuk 
memeriksa kecepatan unduh dan unggah 
jaringan Wi-Fi.  

Fungsi lain yang tak kalah seru adalah 
menjaga smartphone dari pencurian. Adapun 
fitur yang ditawarkan antara lain menemukan 
telepon Anda yang hilang atau dicuri melalui 
Google Maps, mengunci ponsel Anda dan 
mengatur pesan layar kunci. Aplikasi juga 
akan mengeluarkan bunyi. Fitur Theftie secara 
diam-diam mengirimkan email berisi foto 
siapa pun yang mencoba membuka kunci 
ponsel Anda. Ketika smartphone Anda diganti 
kartu SIM, secara otomatis akan melakukan 
penguncian akses sehingga smartphone tak 
bisa digunakan.  
Bagi keamanan privasi pengguna, aplikasi ini 
berguna untuk menyembunyikan foto-foto 
pribadi Anda, mengunci aplikasi untuk 
melindungi privasi dan keselamatan Anda, 
melindungi diri Anda dari pengirim spam dan 
pengirim scam. Tak kalah pentingnya 
menghapus konten clipboard dan riwayat 
penjelajahan (browser Chrome dan versi 
Android di bawah 5.0). (*)  
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GADGET 

Volocopter  
Sebuah start up asal Jerman menawarkan 
alat transportasi personal berbasis multirotor. 
Dijuluki Volocopter, alat ini dilengkapi dengan 
18 rotor yang diset menyerupai sebuah drone. 
Volocopter telah melalui berbagai tes, di 
antaranya kemampuan terbangnya yang 
mencapai durasi 30 menit dengan jarak 
tempuh 27 km.   

Kendaraan urban ini dilengkapi dengan tak 
kurang dari 100 mikroprosesor yang saling 
bekerja sama dengan dikendalikan oleh satu 
stik. Volocopter menggabungkan sistem 
desain superior di semua bidang penting yang 
menjamin tingkat keandalan tertinggi, meliputi 
baling-baling, motor listrik, kemasan baterai, 
elektronik, display dan banyak lagi. Selain itu, 
semua jaringan komunikasi terhubung melalui 
serat optik terbaru - dengan kata lain “fly-by-
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light”. Ada juga banyak sistem pendukung 
untuk kontrol dan stabilisasi penerbangan. 
Untuk kondisi emergency tersedia parasut 
darurat. 

Tak memer lukan bahan bakar fos i l , 
Volocopter hanya membutuhkan listrik dari 
baterai sebagai bahan bakar. Karenanya 
dibutuhkan Sembilan pak baterai untuk 
beroperasi. Bobotnya mencapai 450 kg, 
sementara kemampuan angkutnya sebesar 
160 kg. Kecepatan terbangnya tercatat hingga 
10 km per jam. (*) 
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GADGET 

Loomo  
Setelah sukses menjadi produsen kendaraan 
r ingan personal , Segway mengemas 
produknya dengan gabungan robot . 
Penggunaan robot dipilih agar pengendara tak 
repot lagi mengatur perjalanan. Anda cukup 
menempatkan kaki di pijakan yang tersedia, 
lalu Loomo akan mengantarkan Anda. Namun 
selain itu, jika Anda bepergian dan membawa 
barang cukup berat, ia juga bisa bertugas 
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menjadi porter. Loomo mampu mengangkut 
beban maksimal 100 kg.  

Dengan sekali charge baterai, Loomo dapat 
berjalan sejauh 35 km. Sementara di bagian 
robot dilengkapi dengan kamera untuk 
merekam video. Sebuah fitur bernama Auto 
Follow membuat robot dapat mengikuti ke 
mana Anda berjalan. Bahkan ia juga 
dirancang layaknya manusia yang mampu 
berkomunikasi dengan orang lain.  

Loomo sendiri dikembangkan hingga dapat 
dikendalikan dari jarak jauh. Pengguna dapat 
mengontrolnya dari jarak jauh. Sebuah Loomo 
paket standar dijual dengan harga sekitar Rp 
20 jutaan. (*) 

Hal �138

BACK



GADGET 

Soundot  
Sound system rumahan kini menjadi bagian 
penting bagi keluarga yang menginginkan 
konsep audio yang menakjubkan. Perangkat 
speaker yang dapat disusun layaknya sebuah 
teater atau lokasi konser kini dibutuhkan 
ketimbang memasang speaker tower yang 
kadang malah tak sesuai dengan kondisi 
ruangan.  
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Soundot menciptakan konsep speaker 
modular yang dapat dipasang dan bongkar 
sesuai dengan kebutuhan audio rumahan. 
Setiap modeul terdiri dari dua speaker 
layaknya sebuah speaker portable. Masing-
masing terbuat dari material aluminium yang 
ringan. Bentuknya sedikit melengkung, 
sehingga ketika digabungkan satu sama lain 
akan membentuk susunan seperti pada 
sebuah lokasi konser.  

Kualitas audio yang disemburkan pun cukup 
menawan. Apalagi jika saling digabungkan. 
Sang produsen mengklaim dapat menyusun 
sampai 65 ribu speaker dalam satu setingan.  

Sebuah uji coba menunjukkan kemampuan 
menampilkan bass-nya sangat menawan. 
Jika Anda ingin membangun audio system di 
rumah, tampaknya kini tak repot lagi. Speaker 
modular seperti ini sangat diperlukan. (*) 
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GADGET 

Sony ICFP26 Radio 
Di tengah peran radio FM yang sudah 
tergantikan oleh smartphone, Sony masih 
memproduksi radio portable. Ditenagai oleh 
dua buah baterai AA, radio ini mampu 
menerima gelombang FM dan AM. Sony 
mengemas dengan desain yang simple 
namun terkesan apik. Bahkan masih tersedia 
antena stik untuk menerima gelombang.  

Sesungguhnya Sony ICFP26 ini masih 
memakai teknologi analog. Lihat saja 
indikator gelombang (tunning) yang tak 
menampilkan angka layaknya radio FM pada 
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smar tphone. Bahkan untuk mencar i 
gelombang, masih disediakan tombol VA 
meter.  

Sony menjual dengan kisaran harga Rp 280 
ribuan. Di bawah indikator gelombang 
terdapat sebuah speaker berdiameter 2,24 
inci yang cukup kencang memproduksi audio. 
Kemudian jika Anda ingin lebih privasi, silakan 
manfaatkan port audio 3,5 mm yang memang 
didedikasikan untuk pemakaian dengan 
headphone.  

Dua baterai AA mampu bekerja selama 100 
jam untuk memainkan gelombang FM 
maupun AM. Untuk paket pembelian juga 
disediakan hand strap, sehingga pengguna 
dapat menggenggam tanpa takut jatuh. (*)  
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TIPS 

6 Langkah Kenali 
Berita atau Foto Hoax  
Berita hoax semakin meresahkan netizen. 
Ironisnya, pada sebagian masyarakat ada 
yang menjadikan berita hoax alias berita palsu 
tersebut sebagai sumber sahih untuk mencari 
informasi. Berita hoax sendiri penyebarannya 
bisa lewat apa saja, baik itu lewat situs online 
maupun blog. Setelah itu, baru kemudian 
disebarkan secara membabi-buta lewat 
sebuah sosial media seperti Facebook, 
Twitter, Instagram, dan lainnya. 

Bahkan, aplikasi chatting seperti WhatsApp, 
BBM, dan, Line pun sering menjadi alat 
pertama dalam penyebaran berita hoax dan 
gosip. 
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Lantas, bagaimana agar kita tidak mudah 
percaya dengan sebuah informasi? Berikut 
caranya. 

1. Pembuat informasi tidak jelas 

Biasanya pengirim awal berita hoax ini tidak 
diketahui identitasnya, termasuk link sumber 
ilmiah dari pesan yang disebar. Kalaupun ada 
nama dalam berita, biasanya dicatut begitu 
saja tanpa ijin. Pesan pun dikirim via 
WhatsApp, Email, Twitter yang penyebarannya 
cepat, mudah, dan gratis. 

2. Isi berita penuh sensasi dan provokatif 

Biasanya, isi berita hoax bertentangan dengan 
logika umum dan ilmu pengetahuan. Isinya 
juga membuat orang jadi cemas dan panik. 
Diakhiri himbauan agar pembaca segera 
meneruskan (forward) ke teman atau forum 
yang lebih luas. Misalnya, “Jika kamu tidak 
meneruskan informasi ini, maka akan ada 
kesialan yang menimpa esok hari”. 

3. Cek nama domain 

Biasanya, media resmi tidak akan memakai 
blog gratisan seperti WordPress atau 
Blogspot. Sementara saat ini, penyebar hoax 
seringkali memakai blog gratisan untuk 
melakukan penipuan online, menyebar berita 
palsu, memuat pornografi, atau menjual obat 
ilegal. 
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4. Cek alamat dan kontak 

Cek pula alamat dan nomor telepon yang 
tercantum di situsnya, biasanya ada kanal 
“Contact Us”. Sebagaimana kita tahu, 
biasanya sumber hoax tidak mencantumkan 
alamat dan nomor telepon yang benar, agar 
tak terlacak keberadaannya. Bahkan parahnya 
lagi, seringkali alamat yang dicantumkan 
adalah palsu atau memakai alamat kantor 
orang lain. 

5. Cek identitas pendaftar 

Domain yang benar pasti akan menyertakan 
pihak yang mendaftar pertama kali dan bisa 
dicek lewat https://www.whois.net. Bisa 
berupa nama perusahaan atau pribadi, 
lengkap dengan alamat dan terkadang nomor 
telepon.Situs hoax atau penipuan biasanya 
menampilkan “Who is Privacy Protection 
Services”. 

6. Cek foto 

Jika ada sebuah foto yang tampak menyulut 
emosi atau tidak masuk di akal, cek dulu 
kebenarannya lewat Google. Caranya, kamu 
bisa copy alamat foto tersebut atau download 
foto yang dicurigai sebagai latar belakang 
berita hoax dengan menggunakan Images 
Google. Buka https://images.google.com/, lalu 
masukkan ke kolom pencarian dengan meng-
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klik ikon kamera. Maka akan muncul 
penjelasan foto tersebut, termasuk situs yang 
pertama memuatnya.Cara lebih mudah 
adalah dengan klik kanan di atas foto, lalu 
pilih “Search Google for Image”. (*)  
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TIPS 

5 Langkah Simpan Twit 
ke Bookmark Twitter  
Langkah bagus dilakukan oleh Twitter. Twitter 
menambahkan fitur baru bernama Bookmark. 
P r i n s i p n y a m i r i p d e n g a n b o o k m a r k 
(menyimpan tautan) yang ada pada browser 
web biasa. 

Perlunya bookmark bagi twit di Twitter tidak 
lain untuk menyimpan twit penting yang 
barangkali kelak akan dibuka kembali. 
Seringkali pengguna kesulitan melakukan 
pencarian ketika ia ingin membuka kembali. 
Menelusuri satu-persatu ke setiap twit tentu 
saja sangat tidak nyaman. Apalagi jika Anda 
memiliki follower atau follow banyak akun. 
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Dengan Bookmark, Anda dipermudah. 

Nah bagaimana menggunakannya? Berikut ini 
lima langkah penggunaan Bookmark pada 
Twitter. 

STEP 1 
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Tentukan twit yang akan disimpan di 
Bookmark, lalu tap tanda panah atas yang 
merupakan ikon menu Bookmark. 

STEP 2 – foto twitter 2 

Hal �149



Ketika muncul beberapa opsi, pilih atau tap 
“Add Twit to Bookmark”. 

STEP 3 
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Selanjutnya, akan muncul teks pada blok 
warna biru (Tweet Added to Your Bookmark), 
tap saja untuk melanjutkan konfirmasi 
penyimpanan. 

STEP 4 
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Anda akan diantarkan ke Menu, lalu pilih 
menu Bookmarks. 

STEP 5 

Nah, twet yang akan disimpan sudah masuk 
di Bookmark. Jika sewaktu-waktu akan Anda 
buka kembali, silakan masuk ke menu 
Bookmark, lalu pilih twet yang pernah Anda 
simpan.(*) 
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TIPS 

9 Hal yang Harus Anda 
Lakukan pada Smartphone  
Tahun 2018, fungsi smartphone telah menjadi 
perangkat personal yang paling sering 
digunakan ketimbang perangkat lain. Bahkan, 
Anda harus merogoh kocek cukup besar 
untuk mendapatkan sebuah smartphone.  

Dengan beragam komponen serta fitur yang 
semakin canggih, sebuah smartphone 
memerlukan maintenance yang rutin dan bisa 
dilakukan sendiri. Apa saja yang dapat Anda 
kerjakan agar smartphone tetap baik? 

1. Sering Mengganti Password 
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Ket ika semua data personal ada d i 
smartphone maka mutlak Anda lakukan 
penggantian password atau kata kunci. 
Apalagi jika pernah digunakan oleh orang lain.  

2. Bersihkan Secara Rutin 

Smartphone kerap dibawa di berbagai 
tempat. Mulai toilet, meja kantin, dashboard 
mobil, dan segalanya. Artinya kumungkinan 
kontak dengan mikroba makin tinggi. 
Membersihkan secara rutin jadi wajib 
dilakukan.  

3. Kurangi Waktu Bermediasosial  

Media sosial barangkali lebih Anda masuki 
ketimbang membaca lainnya. Kini saatnya 
mengurangi, apalagi hanya sekadar melihat 
up date yang tidak penting. Bangun tidur 
selama 20 menit Anda habiskan menyimak 
timeline media sosial sebaiknya mulai Anda 
ubah.  

4. Optimalkan Fungsi Kamera 

Sayang jika Anda beli smartphone dengan 
kamera canggih jika hanya dipakai untuk 
selfie. Optimalkan memotret mumpung gratis. 
Coba gunakan fitur-fitur yang tersedia. Atau 
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cobalah mode Pro, dari sana Anda bisa 
banyak belajar memotret.  

5. Baca Review Sebelum Membeli  

Cari referensi sebanyak mungkin sebelum 
membeli smartphone baru. Jika ekspektasi 
Anda t inggi , maka membaca rev iew 
smartphone semakin penting. Carilah hal-hal 
y a n g j a r a n g d i u n g k a p k a n , t e t a p i 
sesungguhnya merupakan informasi penting.  

6. Optimalkan untuk Kesehatan 

Smartphone menawarkan fitur cek kesehatan 
secara cuma-cuma. Kalau mau beli wearable 
device yang terjangkau sehingga secara rutin 
akan membantu mencatat data kesehatan 
Anda. Termasuk membuat program olahraga 
yang teratur.  

7. Jaga Kondisi Fisik Smartphone  

Selain sering dibersihkan, sebaiknya Anda 
juga kerap cek bodi smartphone. Bila tak 
terlindung, ada baiknya Anda belikan casing. 
Semakin jarang terjatuh semakin baik. Dan, ini 
akan terasa ketika hendak Anda jual kembali.  

8. Hapus Aplikasi yang Tak Terpakai  
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Coba cek berapa aplikasi yang sudah tidak 
pernah Anda pakai. Jika banyak sebaiknya 
hapus saja. Aplikasi dengan ukuran file yang 
besar boleh jadi hanya mengurangi kapasitas 
ruang simpan.  

9. Pastikan Tak Terlalu Banyak Koneksi  

Tak jarang koneksi sebuah smartphone 
menyala seluruhnya. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 
termasuk 4G LTE aktif bersamaan. Dengan 
begitu transmit maupun receive akan terus 
menarik tenaga. Ini bisa mengurangi 
performa smartphone. (*)  
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TIPS 

9 Kunci Berswafoto 
Selfie alias swafoto diam-diam tak bisa 
sembarangan dilakukan dengan smartphone. 
Apalagi kamera smartphone memiliki 
kekhasan komponen maupun kemampuan. 
Berikut 9 kunci penting dalam pemotretan 
selfie.  

1. Sudut/angle. 

Selalu mencoba mengambil gambar dari atas. 
Apakah Anda memilih tongkat selfie yang 
mudah digunakan, atau untuk snap spontan, 
sudut adalah segalanya. Jangan pernah 
mengambil satu dari bawah, proporsi Anda 
akan tampak terdistorsi. 
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2. Mata Normal. 

Banyak orang berselfie memincingkan mata 
hingga terlihat sipit. Padahal lakukan saja 
secara natural, normal. Sesekali mendelik juga 
boleh.  

3. Komposisi. 

Jauhi risiko demi memperoleh komposisi 
bagus di lokasi yang berbahaya. Jadi tetaplah 
mencari lokasi yang aman.  

4. Ekspresi Wajah. 

Wajah ekspresif adalah “senjata” andalan 
peselfie. Berlatihlah di cermin, ambil banyak 
gambar, sampai Anda menemukan ekspresi 
yang paling Anda sukai.  

5. Senyum. 

Apapun mimik yang Anda tampilkan, wajah 
dengan senyuman adalah mimik terbaik 
sebuah foto selfie.  

6. Alat Peraga. 

Keindahan foto selfie seringkali terbantu oleh 
properti yang pas dan keren. Jadi jangan takut 
untuk menyiapkan alat peraga yang sesuai 
dengan tema selfie.  
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7. Jadi Diri Sendiri. 

Foto selfie yang diset, dibuat-buat sangat 
terlihat tidak natural. Salah-salah Anda jadi 
bahan cemoohan. Apa yang jadi citra diri 
Anda, keluarkan lewat selfie. Tetapi jangan 
juga berlebihan.  

8. Foto Group Selfie. 

Foto selfie bersama-sama alias group selfie 
seringkali juga bercerita tentang sebuah 
momentum. Pada saat seperti ini baiknya 
Anda tak memilih selfie solo yang cenderung 
berkonotasi egois.  

9. Tak Kenal Batas Usia. 

Selfie bukan cuma kegiatan anak muda. 
Semua orang, tua-muda bebas saja berselfie. 
Bahkan banyak foto para orang tua yang 
justru keren-keren. (*)  
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