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EDITORIAL

Problematika Facebook
Boleh jadi Mark Zuckerberg bak tersengat pe-
tir di siang bolong. Bahwa keterbukaan dan 
demokratisasi yang diberlakukan di aplikasi 
ciptaannya itu justru menjadi bumerang. Oleh 
sebuah lembaga bernama Cambridge Ana-
lytica justru dimanfaatkan untuk mengambil 
data pengguna. Warga Amerika yang kebetu-
lan merupakan penduduk terbanyak di jagad 
Facebook menjadi target sasaran. 

Celakanya lalu muncul dugaan data-data itu 
dimanfaatkan untuk kepentingan politik keti-
ka berlangsung pemilu. Ketika data ditangkap, 
maka dengan mudah diolah menjadi obyek. 
Itulah makanya mengapa data (khususnya 
personal) sungguh sangat penting di dunia 
internet. Siapa yang memegang data dengan 
jumlah yang massif, maka merekalah “pe-
menang”. 

Mereka yang punya data bisa menggunakan 
untuk kepentingan apa saja. Kampanye, pro-
mosi, berbagi konten dan banyak lagi. Dan, 
tentu lebih mudah menyasar target, karena 
data terbaca. 
Di sinilah Facebook kecolongan. Niat baik 
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membuka jaringan bagi umat untuk bertegur 
sapa lewat dunia maya, malah disalahguna-
kan oleh pihak lain demi kepentingan sendi-
ri. Bahkan, ketika data diperoleh, Facebook 
masih belum “ngeh”. Sampai kemudian mun-
cul persoalan yang kini melibatkan aparat ne-
gara, termasuk di Indonesia Kominfo (pemer-
intah) dan DPR (legislatif). 

Cambridge Analytica tentu tidak bermaksud 
jahat. Tetapi mereka memanfaatkan data 
yang telah tersedia untuk lalu digunakan. Pada 
SINYALMAGZ edisi ini, kami membahas be-
berapa persoalan Facebook, juga mengenal-
kan siapa orang-orang di balik layar, sembari 
berbagi tips agar bermain Facebook tetap 
aman dan menyenangkan. (*)
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KOLOM HENDROWIJONO

Cara Registrasi Harus 
Diubah
TANGGAL 1 Mei 2018, bertepatan dengan 
Hari Buruh Internasional, program registrasi 
kartu prabayar dianggap tuntas, kartu-kartu 
prabayar seluler yang tidak atau belum direg-
istrasi akan diblokir, tidak bisa digunakan lagi. 
Upaya yang dapat dilakukan hanyalah mem-
inta bantuan operator lewat gerai-gerainya.

Namun kenyataannya proses ini belum tuntas 
karena masih meninggalkan persoalan-per-
soalan yang tidak terindentifikasi sebelumn-
ya padahal persoalannya tidaklah sepele. Hal 
paling menonjol adalah tidak persis sinkronn-
ya sistem yang dimiliki masing-masing oper-
ator dan Direktorat Jenderal Kependudukan 

D.Is ke 
hal 11



Hal 13

dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Da-
lam Negeri. 

Akibatnya data yang keluar dari Dukcapil dan 
operator berbeda, karena Dukcapil menerima 
saja registrasi yang dilakukan masyarakat 
sepanjang data pendukung valid, yaitu NIK 
(Nomor Induk Kependudukan) dan kartu kel-
uarga (KK). Sementara operator hanya akan 
menerima satu kali registrasi untuk satu NIK 
dan nomor prabayar yang sama.

Hingga 15 April 2018, registrasi nomor pra-
bayar yang terekam dan diakui Dukcapil 
mencapai 392 juta, namun di sistem opera-
tor hanya 341,6 juta. Dari upaya pemadanan 
yang dilakukan keduanya, jumlah nomor pra-
bayar di kedua sistem mencapai 328,3 juta 
dan pada 24 April nomor yang terdaftar men-
capai 350.844.162 yang kemungkinan akan 
berkembang menjadi 360 jutaan pada 30 
April.

Tidak ada yang salah dari sistem-sistem yang 
digunakan masing-masing, hanya saja Duk-
capil memverifikasi dan menerima data yang 
akurat dari NIK dan KK dan mencatatnya, 
walaupun acapkali ada yang dilakukan lebih 
dari sekali dari satu NIK. Hal lain, pelanggan 
prabayar merasa sudah memasukkan data 
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yang tertera pada NIK dan KK, namun masih 
ditolak juga oleh Dukcapil.

Banyak di antara kita yang tidak tahu, meski-
pun NIK tidak akan berubah sepanjang hidup 
kita, misalnya ada nama yang berubah atau 
pindah, ada kelahiran atau kematian. Semen-
tara kita masih menganggap KK yang kita pe-
gang merupakan KK yang valid, yang seha-
rusnya sudah menggunakan KK baru yang 
diterbitkan pemerintah.

Dukcapil sendiri menemukan di sistem mere-
ka, ada 228.000 NIK yang digunakan untuk 
meregistrasi 133,2 juta nomor, di antaranya 
satu NIK digunakan untuk meregistrasi 2,2 
juta nomor Indosat. Manajemen PT Indosat 
Ooredoo mengakui adanya itu, bahkan tercat-
at ada tiga NIK dengan menggunakan robot 
telah dipakai untuk meregistrasi 8,5 juta no-
mor dan semuanya sudah diblokir sebelum 
masalah ini mencuat ke publik.

Masyarakat banyak yang belum paham bah-
wa menggunakan data orang lain akan ber-
buah tuntutan pidana dan pelakunya akan 
dipenjara. Selain itu masyarakat diminta tidak 
membeli kartu-kartu bekas yang dikatakan 
penjualnya sudah diregistrasi, karena bisa 
saja nomor kartu tadi pernah digunakan un-
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tuk penipuan.

Finger print
Hingga beberapa waktu lalu, masyarakat 
masih gemar membeli perdana karena beri-
si paket promosi yang harganya lebih murah 
dibanding kalau mengisi data dari paket bi-
asa. Akibatnya kartu-kartu perdana dibuang 
begitu paket datanya habis, dan dengan pro-
gram registrasi yang baru berakhir ini, hal itu 
tidak dapat dilakukan lagi, karena satu NIK 
hanya bisa mendaftar untuk tiga nomor.

Kebijakan tiga nomor ini diprotes pelaku niaga 
cellular Indonesia (KNCI) yang menghenda-
ki satu NIK dapat mendaftarkan berapa pun 
nomor perdana, karena perdana menjanjikan 
laba yang bagus dari paket data di dalamnya. 
Pihak operator pun sebenarnya keberatan ka-
rena paket perdana merupakan yang terbaik 
dari upaya mereka mendapatkan pelanggan 
baru.

Sementara dengan 364 juta kartu seluler ak-
tif untuk 262 juta penduduk, upaya penam-
bahan jumlah pelanggan menjadi sangat su-
lit dilakukan, dengan cara akuisisi sekalipun. 
Kini penambahan pelanggan di satu operator 
akan sangat mungkin terjadi karena pelang-
gan di operator yang lain berkurang.
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Dari pengalaman tadi, tampaknya ke depan 
tataniaga perkartu-SIM-an haruslah diubah, 
kartu perdana dijual terpisah dari paket data, 
operator menjual data seperti saat ini khusus 
untuk pelanggan lama. Diharapkan penjualan 
paket data yang terpisah membuat orang 
tidak akan membeli kartu perdana, kecuali 
jika memang akan menjadi pelanggan baru. 

Pemisahan ini semestinya tidak membuat para 
pedagang berkurang pendapatannya, walau 
penjualan kartu perdana hanya akan menja-
di kegiatan sampingan. Perubahan tataniaga 
akan sekaligus menghapus pendapat bah-
wa penjualan perdana hanya memanjakan 
pelanggan baru, karena nantinya pelanggan 
lama akan juga mendapat harga paket yang 
sama. 

Selain itu kerepotan menggunakan KK yang 
belum tentu valid memunculkan wacana 
agar Dukcapil memanfaatkan sidik jari (fin-
ger print) sebagai pilihan untuk kelengkapan 
persyaratan registrasi. Sidik jari lebih canggih 
dibanding NIK karena NIK yang dapat saja di-
ubah karena berbagai sebab, sementara sidik 
jari tidak dapat dipalsu atau digunakan orang 
lain dan tak akan berubah walau si pemilik 
sudah lama meninggal dunia.
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Tinggal masalah ponsel pelanggan yang ha-
rus 4G, yang dapat mengakses data pelang-
gan lewat sidik jari. Umumnya ponsel pintar 
4G – yang saat ini harganya sudah ada yang 
di bawah satu juta rupiah – biasanya sudah 
memiliki pengenalan sidik jari. 

Misalnya saja ponsel lokal Advan i6 yang 
menggunakan Indonesia Operating System 
(IdOS) dan harganya jauh lebih murah dib-
anding iPhone namun memiliki fitur iPhone. 
Ponsel buatan Semarang itu memiliki fitur se-
lain finger print juga face ID, atau pengenalan 
wajah lewat identifikasi 200 titik di wajah. 

Bagaimanapun, dengan berbagai kekuran-
gan tadi, acungan jempol tetap harus diberi-
kan kepada Menteri Kominfo, Kementerian 
Dalam Negeri dan juga semua operator. Ken-
yataannya,  program registrasi yang melibat-
kan 400 jutaan nomor pelanggan ini belum 
pernah terjadi di belahan dunia mana pun. ***

BACK
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KABAR OPERATOR

Indosat Ooredoo Gelar 
Kartini Developer Academy
 
Indosat Ooredoo, perusahaan telekomunika-
si digital terdepan di Indonesia, menginisiasi 
program Kartini Developer Academy 2018 un-
tuk meningkatkan jumlah developer perem-
puan Indonesia. Melalui program ini, Indos-
at Ooredoo ingin memperbesar peluang bagi 
para perempuan untuk berkarya di industri 
digital yang identik dengan pekerja pria dan 
sama-sama berkesempatan menjadi Android 
Developer Expert.

“Ini merupakan upaya kami mendorong la-
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hirnya para developer baru perempuan Indo-
nesia,mulai dari tingkat Android pemula sam-
pai dengan yang berstandar Android Expert. 
Dengan pemanfaatan dan kemampuan da-
lam dunia digital, kami berharap program ini 
dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di 
masa yang akan datang. Hal ini juga sejalan 
dengan tujuan perusahaan untuk meningkat-
kan taraf hidup masyarakat lewat teknologi 
digital,” ujar President Director & CEO Indosat 
Ooredoo, Joy Wahjudi.

Indosat Ooredoo dalam menjalankan pro-
gram Kartini Developer Academy 2018 ini 
bekerja sama dengan Dicoding Indonesia se-
bagai satu-satunya Google Authorized Train-
ing Partner di Indonesia. Program yang mer-
upakan awal menuju 51 tahun perjalanan 
Indosat Ooredoo ini membuka kesempatan 
bagi para peserta untuk mendapatkan bea-
siswa mengikuti kelas Android Developer Ex-
pert secara gratis.

“Program ini melanjutkan komitmen kuat pe-
rusahaan dalam mendukung penyelengga-
raan kegiatan pendidikan dan inovasi ber-
basis teknologi digital di kalangan generasi 
muda Indonesia, khususnya kaum peremp-
uan,” sambungnya.
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Kegiatan ini juga telah dipromosikan Indos-
at Ooredoo melalui kampanye #Indonesia-
DigitalNation, persembahan beasiswa kelas 
‘Menjadi Android Developer Expert (MADE)‘ 
kepada 51 developer perempuan terpilih. Bagi 
para developer perempuan Indonesia yang 
ingin mendapatkan beasiswa kelas MADE 
bisa melakukan pendaftaran mulai tanggal 
21 April 2018 dan akan ditutup pada tanggal 
22 Mei 2018.
ara pemenang beasiswa kelas MADE akan di-
umumkan pada tanggal 25 Mei 2018, melalui 
portal blog.dicoding.com serta media sosial 
lainnya. Sebanyak 51 developer perempuan 
yang terpilih akan mendapatkan beasiswa 
dari Indosat Ooredoo untuk mengikuti kelas 
MADE secara gratis. Diharapkan kegiatan ini 
akan memberikan dampak lahirnya 1,000 de-
veloper perempuan Indonesia.

Program Kartini Developer Academy 2018 
akan dijalani para peserta selama lebih kurang 
130 hari. Terbagi menjadi 2 (dua) fase, yai-
tu fase seleksi kelas android pemula sela-
ma 30 hari mulai dari tanggal 21 April hing-
ga tanggal 22 Mei 2018, dan fase beasiswa 
kelas android expert dengan durasi 100 hari 
mulai dari tanggal 28 Mei hingga tanggal 4 
September 2018. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

Indosat Ooredoo Siapkan 
Paket Menarik untuk 
Ramadhan 
 
Setelah melebarkan jaringan di kawasan 
Lampung, Indosat Ooredoo sekaligus meny-
iapkan layanan untuk Ramadhan. Komitmen 
ini diwujudkan dalam bentuk penambahan 
dan modernisasi jaringan sudah ada men-
jadi jaringan baru broadband yang menyeli-
muti seluruh wilayah Lampung. Jaringan 
baru broadband yang telah dibangun telah 
mencakup 15 kabupaten dan 213 kecama-
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tan, tersebar mulai  Bakauheni, Bandar Lam-
pung, Metro, Sribawono hingga wilayah per-
batasan.

Penambahan dan perluasan jaringan baru 
broadband Lampung ini, menurut Joy Wah-
judi, memiliki keunggulan pada kestabilan 
jaringan serta jaringan yang lebih luas dari 
sebelumnya. “Menikmati pengalaman jarin-
gan baru, kami hadirkan jaringan terbaik (best 
network) dan produk terbaik (best product) 
paket internet UNLIMITED Gak Habis-Habis 
di jaringan baru broadband,” tuturnya.

Jaringan baru ini juga sekaligus dapat dinikma-
ti pada momen Ramadhan dan Lebaran, 
dimana Lampung merupakan kota tujuan 
mudik serta jalur mudik utama jalur Suma-
tera. Khusus untuk Ramadhan, masyarakat 
Lampung bisa menikmati Paket Internet UN-
LIMITED YOUTUBE, Chatting, Sosmed dan 
kuota Utama besar mulai Rp 5000, yang juga 
dapat dinikmati pelanggan secara nasional, 
mulai 20 April 2018.
Bagi pelanggan wilayah lain pada Ramadhan 
tahun ini bakal dapat merasakan pengalaman 
internetan terbaik dan menjalankan bulan 
suci Ramadhan dengan teman maupun kel-
uarga, dari sahur sampai buka puasa. Kena-
pa?
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IM3 Ooredoo meluncurkan Paket Unlimited 
terbaru yang semakin melengkapi Paket Bula-
nan Unlimited. Paket Unlimited terbaru hadir 
dengan masa aktif 3 hari dan 7 hari. Dengan 
dipersingkatnya masa berlaku Paket Unlim-
ited, IM3 Ooredoo memberikan kemudahan 
kepada pelanggan untuk menikmati intern-
etan tanpa batas sepuasnya. Paket UNLIM-
ITED dengan masa berlaku 3 hari dan 7 hari 
ini bisa didapatkan dengan harga menarik, 
mulai dari Rp5.000 dan Rp12.000.

Paket tambahan dengan masa berlaku yang 
lebih singkat dapat dinikmati mulai dari 
tanggal 20 April 2018. Para pelanggan dapat 
menggunakan UNLIMITED YOUTUBE, Chat-
ting, Sosmed Gak habis-habis  bahkan keti-
ka mereka kehabisan kuota utama. Sebagai 
tambahan, kecepatan jaringan tidak akan ter-
pengaruh saat kuota utama habis. Akses gra-
tis untuk YouTube dapat digunakan secara 
otomatis tanpa registrasi. Pelanggan hanya 
perlu membayar satu kali, tanpa harus mem-
bayar lebih.

Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dap-
at mengakses informasi melalui im3ooredoo.
com/unlimited. Bagi masyarakat luas yang 
ingin berlangganan paket UNLIMITED, dap-
at datang langsung ke outlet maupun Gerai 
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Indosat Ooredoo terdekat, tekan *123# pilih 
UNLIMITED atau dapat mengakses aplikasi 
myIM3 dari smartphone Anda.(*) 
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KABAR OPERATOR

Hadiah Setengah Milyar 
untuk Pelanggan XL Axiata 
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali mem-
berikan apresiasi kepada pelanggan setianya 
melalui program loyalitas “XTRAVAGANZA 
& FANTAXIS” sesi ke-4. Program yang ber-
langsung selama 90 hari sejak 3 Nopember 
2017 hingga 31 Januari 2018 ini menyediakan 
hadiah dengan total Rp 980 juta dan 750 gram 
emas. Melalui pengundian hadiah utama yang 
disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian 
Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta, Notaris, dan 
Kepolisian pada hari Selasa, 6 Febuari 2018 
di Jakarta, XL Axiata telah mendapatkan para 
pemenang. Vice President Region XL Axiata 
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Jabodetabek, Bambang Parikesit menyerah-
kan hadiah secara langsung kepada para pe-
menang di Jakarta, pada Rabu (18/4).

Bambang Parikesit mengatakan, “Pro-
gram loyalitas ini telah berlangsung hingga 
memasuki periode keempat. Kami melihat 
bahwa respon pelanggan terhadap program 
apresiasi ini sangat tinggi, karena itulah kami 
terus berupaya untuk meningkatkan hadiah-
nya. Untuk pengundian kali ini, kami memilih 
6 pemenang Grand Prize dengan hadiah yang 
lebih besar dibandingkan dengan periode pro-
gram sebelumnya. Ini merupakan salah satu 
upaya kami untuk memberikan yang terbaik 
kepada pelanggan setia yang berkotribusi be-
sar terhadap kemajuan perusahaan ini.”

Bambang Parikesit menambahkan, jumlah 
pelanggan yang mengikuti program Xtrava-
ganza dan FantAXIS periode ini tidak kurang 
dari 7 juta orang. Hadiah bagi para pemenang 
dilakukan dengan pengundian setiap pekan 
yang juga selalu disaksikan petugas dari Ke-
mentrian Sosial, Dinas Sosial, dan Kepolisian. 
Pengundian dilakukan dengan sistem kom-
puter yang terhubung dengan database pe-
serta. XL Axiata telah melakukan pengundi-
an sebanyak 13 kali dengan total 114 orang 
pemenang, yang terdiri dari pemenang min-
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gguan babak gratis dan 90 pemenang min-
gguan babak gratis dan 24 pemenang min-
gguan babak eksklusif. Selain itu juga telah 
didapatkan 6 pemenang Grand Prize di akhir 
periode.

Program “XTRAVAGANZA & FANTAXIS” mer-
upakan kompetisi dan layanan berlangganan 
berbasis SMS berhadiah ratusan juta rupiah 
yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas 
pelanggan serta memperat ikatan antara XL 
dan pelanggan. Hadiah bagi pemenang pada 
Xtravaganza & FantAXIS periode keempat 
ini berupa masing-masing uang tunai Rp 1,5 
Juta untuk hadiah mingguan babak gratis, Rp 
10 Juta untuk hadiah mingguan babak eksk-
lusif. Hadiah grand prize untuk babak gratis 
berupa uang tunai Rp 75 juta, Rp 20 Juta dan 
10 Juta. Hadiah Grand Prize babak eksklusif 
uang tunai Rp 500 juta, emas 500 gram dan 
250 gram.

Untuk kategori Babak Eksklusif pelanggan 
dari Bogor, Jawa Barat, berhasil meraih hadi-
ah utama berupa uang tunai Rp 500 Juta. 
Pelanggan dari Depok, Jawa Barat, meraih 
hadiah emas 500 gram, dan pelanggan asal 
Jembrana, Bali berhasil meraih emas 250 
gram. Sementara itu untuk Babak Gratis, pel-
anggan dari Bekasi, Jawa Barat memenan-
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gi  uang tunai Rp 75 Juta dan pelanggan dari 
DKI Jakarta memenangi uang tunai Rp 20 
juta dan Rp 10 juta. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

Program NextDev 2018 
Telkomsel Dimulai 
 
NextDev mengalir terus sembari terus mel-
ahirkan pebisnis pemula. Kini bahkan telah 
memiliki akademi bertajuk The NextDev Acad-
emy. Tahun 2018, selain menggelar talent 
scouting, juga dihelat akademi.

Direktur Utama Telkomsel Ririek Adrian-
syah mengatakan, “Kami memandang bah-
wa sebuah karya dapat bernilai tinggi apabila 
mampu menghadirkan solusi yang berman-
faat bagi masyarakat. Melalui The NextDev, 
kami mendorong sekaligus memperkuat 
para kreator aplikasi yang berpartisipasi da-
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lam Talent Scouting maupun Academy agar 
mampu melahirkan inisiatif dan terobosan 
yang memberikan dampak sosial yang posi-
tif bagi kemajuan Indonesia.”

The NextDev Talent Scouting merupakan 
sebuah ajang pencarian startup pengem-
bang aplikasi digital. Program yang telah ber-
langsung untuk keempat kalinya ini mewada-
hi potensi dan mendorong kontribusi positif 
generasi muda yang memanfaatkan teknolo-
gi secara tepat guna untuk berkreasi meng-
hasilkan aplikasi digital yang mampu menga-
tasi masalah di masyarakat.

Para peserta The NextDev Talent Scouting 
akan mempresentasikan ide-ide brilian mere-
ka dalam pitching day yang berlangsung pada 
periode April hingga Oktober 2018 di tujuh 
kota, yakni Surabaya, Semarang, Denpasar, 
Batam, Samarinda, Yogyakarta, dan Jakar-
ta. Para juri yang terdiri dari Yoris Sebastian 
(Founder OMG Consulting), Dennis Adish-
wara (Founder & CEO Layaria Network), Da-
vid Soukhasing (Managing Director ANGIN), 
Alamanda Shantika (Founder Binar Acade-
my), Alfatih Timur (CEO KitaBisa.com), dan 
Adita Irawati (VP Corporate Communications 
Telkomsel) akan menentukan startup-startup 
terbaik dari setiap kota yang akan berkompe-
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tisi pada Final Pitching Day di Jakarta pada 
bulan Oktober 2018.

Selanjutnya, 20 startup terbaik berkesem-
patan mengikuti program pengembangan 
bisnis The NextDev Academy, serta mem-
peroleh hadiah dan fasilitas pengembangan 
startup, yakni Seed Fund (seed funding un-
tuk startup terbaik), Investors (akses ke an-
gel investor & Venture Capital/VC), Mentoring 
(mentor yang didedikasikan khusus startup), 
Knowledge (training dari pakar dan praktisi 
startup), Marketing (peluang kerjasama strat-
egis dengan Telkomsel dan akses pelanggan), 
Media Publication (akses ke media untuk pub-
likasi yang meluas), serta Trip & Experience 
(kesempatan mengunjungi Silicon Valley dan 
perusahaan digital terbaik).
Persyaratan untuk bisa mengikuti kompetisi 
The NextDev tahun ini sama dengan tahun-ta-
hun sebelumnya, yakni Warga Negara Indo-
nesia (WNI) berusia 18 hingga 30 tahun. Pe-
serta dapat mendaftar secara individu atau 
tim (maksimal tiga orang) melalui situs then-
extdev.id.(*) 

BACK
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KABAR OPERATOR

Smartfren Rilis Internetan 
4G “Worry Free”
 
Smartfren Telecom menghadirkan kembali 
program “Worry Free“, yaitu kuota Unlimited 
Internet Full 4G. Hadirnya produk ini dihara-
pkan memberikan kemudahan bagi masyar-
akat dalam menikmati kenyamanan berselun-
cur di dunia maya tanpa khawatir kehabisan 
kuota.

“Program Unlimited Internet 4G ini hadir kem-
bali untuk menjawab kebutuhan masyarakat 
akan akses internet berkecepatan tinggi dan 
stabil, dengan harga yang hemat,” ujar Derrick 
Surya, VP Brand and Marcomm Smartfren.
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“Selain itu, dengan mudahnya skema yang 
kami tawarkan, ini merupakan solusi bagi 
masyarakat untuk berinternetan sesuai den-
gan kebutuhannya masing masing, tanpa 
khawatir kehabisan kuota. Dengan demikian 
Smartfren sekali lagi dapat dikenal sebagai 
operator juaranya internet yang hebat, hemat, 
dan cepat,” sambungnya.

Melalui paket ini, program Internet Full 4G di-
hadirkan dalam beragam pilihan. Antara lain 
Unlimited Internet di jaringan 4G LTE satu bu-
lan penuh Rp 149.000, dengan benefit kuota 
internet sepuasnya FUP 1GB/hari. Kemudian 
Unlimited Internet di jaringan 4G LTE satu bu-
lan penuh, dengan harga khusus Rp 99.000, 
dengan benefit kuota internet sepuasnya FUP 
1GB/hari. Juga ada pilihan Unlimited Internet 
di jaringan 4G LTE satu minggu Rp. 49.000, 
yang memiliki benefit kuota internet sep-
uasnya FUP 1GB/hari. Atau pilihan Unlimited 
Internet di jaringan 4G LTE satu hari penuh 
Rp 9.000, dengan benefit kuota internet sep-
uasnya/hari.

Untuk mendapatkan harga khusus ini, pel-
anggan cukup membelinya bersama dengan 
program bundling smartphone Andromax 
dan juga smartphone Samsung tipe terten-
tu. Meski setiap hari diterapkan FUP sebesar 
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1GB, namun Smartfren tidak khawatir mengu-
rangi kenyamanan penggunanya. Karena ber-
dasarkan data yang dimiliki oleh Smartfren, 
rata rata penggunaan data dengan pemaka-
ian normal hanya sebesar 400MB – 600MB. 
Sehingga FUP yang dihadirkan Smartfren su-
dah sangat lebih dari yang dibutuhkan oleh 
penggunanya.

Selain itu, pengguna juga tidak perlu khawatir 
karena program Unlimited ini juga sifatnya 
limit-less internet. Sehingga ketika mereka 
menggunakan kuota lebih dari 1GB per hari, 
mereka masih tetap dapat menggunakann-
ya untuk browsing, bersosial media, ataupun 
chatting via social messenger.
Tentunya dengan speed yang disesuaikan. 
Dan di hari berikutnya, selama paket masih 
berlaku, maka speed akan kembali maksi-
mal. Internet Unlimited Full 4G ini juga dapat 
dinikmati di semua perangkat Open Market 
Handset (OMH) 4G yang tersedia di pasaran. 
Namun tentunya selama perangkat tersebut 
mendukung Band 5 (850) dan juga Band 40 
(2300Mhz). (*) 

BACK
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KABAR OPERATOR

Indosat Ooredoo Siap 
Dukung Layanan Haji 2018 
 
Menyambut pelaksanaan ibadah haji dan um-
rah di tahun 2018, Indosat Ooredoo melalui 
IM3 Ooredoo menandatangani kerja sama 
dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
(IPHI) Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai 
penyedia layanan komunikasi Telepon dan 
SMS, serta paket internet terbaik untuk para 
jamaah di Arab Saudi. Melalui kerja sama 
ini IM3 Ooredoo dapat memasarkan Paket 
Roaming Haji dan Umrah kepada calon ja-
maah yang mengikuti Manasik di Embarkasi 
Haji yang diadakan oleh Departemen Agama.
Andri Pranata, Acting Chief Sales and Distri-
bution Officer Indosat Ooredoo mengatakan, 
“Melalui IM3 Ooredoo kami memberikan Pa-
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ket Roaming Haji dan Umrah terbaik untuk 
mendukung kelancaran berkomunikasi para 
jamaah selama di tanah suci. Jadi pelanggan 
tidak perlu khawatir dengan lonjakan tagihan 
saat mereka berada di tanah suci, jamaah 
tidak terbebani biaya-biaya tambahan lainn-
ya selama di tanah suci, sehingga para pel-
anggan bisa khusyuk menjalani Ibadah.”

Untuk mendukung layanan telekomunikasi 
selama di tanah suci, Indosat Ooredoo juga 
bekerja sama dengan seluruh operator di 
Arab Saudi, secara otomatis pelanggan akan 
dilayani oleh operator yang memiliki jang-
kauan terkuat dan terbaik. Pelanggan dapat 
dengan mudah menghubungi keluarga serta 
kerabat di Indonesia, tanpa perlu menggan-
ti kartu, ataupun melakukan pengaturan dan 
pemilihan operator secara manual sehing-
ga dapat melaksanakan ibadah haji dengan 
nyaman.

Menurut Drs. H. Arfan Rauf Baturgak, Ket-
ua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
(IPHI), “Kami sangat mengetahui bahwa ken-
yamanan untuk dapat selalu terhubung den-
gan kerabat dan keluarga merupakan salah 
satu hal penting yang membuat para jamaah 
dapat menikmati ibadah haji dan umrah den-
gan tenang. Alhamdulillah produk dan layanan 
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komunikasi ibadah haji dan umrah dari IM3 
Ooredoo dapat membantu menjaga kema-
bruran haji bagi jamaah dan juga memberi-
kan kemudahan berkomunikasi selama bera-
da di tanah suci.

Apa saja paket menarik yang ditawarkan?
• Paket Nelpon dan SMS
• Paket Internet
• Paket kombinasi Nelpon, SMS, & Internet

Tarifnya?
Semuanya dengan harga terjangkau mulai 
dari Rp200.000. Paket akan mulai berlaku ke-
tika sudah sampai di Arab Saudi.

Cara registrasi?
Registrasi paket bisa dengan mudah dilaku-
kan melalui *122*1#, ketika masih di Indo-
nesia ataupun ketika sudah sampai di Arab 
Saudi.
Untuk Infomasi lengkapnya kunjungi hala-
man website Indosat Ooredoo di www.indos-
atooredoo.com/roaming . (*)

BACK
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REVIEW

VIVO V9
Layar Poni, Kamera Super Selfie 

Dibuka dengan rilis heboh-hebohan di Can-
di Borobudur pun ditayangkan live di sejum-
lah televisi nasional. Kegilaan berlanjut lagi, 
saat berlangsung flash sale di 10 online shop. 
Hasilnya, vivo V9 menjebol rekor penjualan 
smartphone terlaku untuk range Rp 3-4 ju-
taan di kuartal 1 2018. 
 
Tentu saja seri yang punya ciri memiliki la-
yar poni (notch) ini bakal memberi kontribu-
si capaian vivo di blantika smartphone tanah 
air. Tahun silam, Desember 2018, vivo duduk 
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di urutan tiga di bawah Samsung dan Oppo. 
Sebagai pendatang yang relatif anyar, ini bisa 
membahayakan brand global dan lokal.

Perhatian publik lokal tersita ke vivo V9 seka-
rang. Di luar segala bentuk promosi dan kam-
panye, sesungguhnya smartphone berbobot 
150 gram ini punya fitur keterkinian. Zaman 
now, anak muda sekarang menyebutnya. 

BODI 
Desain vivo V9 seolah ingin mengangkat sta-
tus sosial penggunanya. Bagaimana tidak, dari 
segi rancang bangun layak disebut berkelas. 
Jika Anda telusuri, ada tiga material utama. 
Di antaranya aluminium sebagai frame, kaca 
pada bagian depan. Sedangkan di punggung 
berupa polikarbonat yang solid. 

Slot SIM Card 1
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Di punggung, dua buah kamera tertata di 
sebelah kanan atas. Menyatu dalam balutan 
lis dengan sebuah LED flash. Begitu halnya 
dengan sensor sidik jari yang ditempatkan di 
punggung demi memberi keleluasan pada la-
yar di depan. 

Pengaturan tata letak lainnya adalah dua tom-
bol dalam satu baris di samping kanan. Se-
dangkan sebuah slot kartu SIM yang dilengka-
pi baki untuk meletakkan tiga kartu sekaligus 
ditempatkan di sisi kiri. Pada baki tersebut 
sudah tersedia masing-masing dua buah na-
noSIM dan sebuah microSD, sehingga kedua 
kartu SIM dapat digunakan. 
Menginjak ke bagian bawah, vivo menyiapkan 
untuk meletakkan seluruh port dan speaker. 
Rongga untuk charging baterai masih me-
makai microUSB, sehingga mungkin kabel 
USB lama Anda masih bisa digunakan. 

LAYAR 
Style iPhone X dengan notch-nya memang 
terlihat dominan. Tapi bukan soal, toh vivo V9 
dapat mengoptimalkan model layar seperti 
ini. Sehingga dua sisi bagian atas dapat digu-
nakan untuk meletakkan indikator dan noti-
fikasi. Layar begitu terasa lega menampilkan 
visual. Vivo bahkan menambahkan gimmick 
berupa wallpaper dengan foto-foto yang san-
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gat indah sebagai penghias layar. Hal yang 
jarang diperhatikan produk lain. 

Fitur Browser dan Firut Effect Suara

Layar tersebut menempati space penampang 
depan hingga 85 persen lebih. Pola bezeless 
dengan menyisakan sisi samping yang san-
gat tipis, 1,75 mm. Layar berukuran diagonal 
6,3 inci bermutu FHD+. Resolusinya 1080 x 
2280 pixel, jenis IPS LCD. Memang tak dilapis 
oleh Gorilla Glass, sebagai gantinya dipasang 
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screen protector. 

KAMERA

Kamera Utama

Berbekal dua kamera utama (13 MP dan 2 
MP, dengan aperture keduanya f/2.0), vivo 
V9 menyajikan berbagai mode pemotretan. 
Dimulai dari pemotretan normal, pemotre-
tan Panorama hingga mode Pro. Kemudian 
masih ditambah dengan mode AR. Dengan 
mode AR Anda bisa menambahkan ikon atau 
emoji untuk menghasilkan foto fun. Kedua 
kamera juga mendukung AI Bokeh. Fitur ini 
menjamin hasil pemotretan bokeh yang tren 
itu setara dengan kamera DSLR. 

Mode HDR dan Ultra HDR juga ditambahkan 
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guna memberi opsi foto lebih clear dan tajam. 

Pada mode Pro tersedia pengaturan Expo-
sure Value, Speed, ISO, Autofokus dll. Tampi-
lannya mudah digunakan lantaran disajikan 
dengan style yang tak ribet. Dengan kamera 
ini dihasilkan foto resolusi 4160 x 3120 pixel. 

Fitur Mode Pro Kamera

Modal utama vivo V9 sesungguhnya ada pada 
kamera depan yang menggunakan resolusi 
24 MP. Resolusi foto yang dihasilkan sebe-
sar 5632x4224 pixel. Serunya, mode kamera 
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depan juga menampilkan opsi Pro (dengan 
pengaturan seperti pada kamera utama) yang 
jarang diterapkan oleh produsen lain.

KINERJA 
Vivo V9 telah memakai Android Oreo (v8.1) 
yang tentulah mengajak menikmati pengala-
man baru dan up date terakhir dari Google. 
Dipadu dengan user interface FunTouch ver-
si ke 4.0. Sementara pemacu kerja mengan-
dalkan SoC bikinan Qualcomm, yakni Snap-
dragon 450. Kendati beda dengan versi India 
(Snapdragon 626), tetapi dari segi harga bisa 
lebih ditekan.

Prosesor ini memiliki clock speed mencapai 
1,8 GHz. Tentu saja cukup kuat menjaga per-
forma ponsel. Paduan dengan prosesor graf-
is Adreno 506 membuat tampilan visual diam 
maupun gerak terasa sangat kontras, halus 
dan lebih dinamis. 

AnTuTu 76517
GeekBench (Single Core) 779
GeekBench (Multi Core) 4007

BATERAI 
Smartphone yang juga muncul dalam kelir 
biru ini menggunakan baterai berkapasitas 
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3.900 mAh. Untuk mengisiulang baterai dari 
status indikator 5 persen hingga 50 persen 
membutuhkan waktu sekitar 60 menit. Se-
mentara itu dengan kondisi 50 persen baterai, 
untuk pemakaian selama 7 jam dengan peng-
gunaan intensitas sedang (browsing, media 
sosial up date, memotret, dan memutar lagu 
selama 30 menit) hanya berkurang 20 pers-
en. Artinya masih menyisakan 30 persen un-
tuk aktivitas setelahnya. 

SPESIFIKASI
•	Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 
16M colors; 6,3 inch; 1080x2880 pixel
•	Kamera Belakang: Dual 13 MP dan 2 MP, 
LED flash, video 2160p@30fps 
•	Kamera Depan: 24 MP 
•	Chipset: Qualcomm Snapdragon 450 Oc-
ta-core 1,8 Ghz, Adreno 506
•	Memory: 64 GB, 4 GB RAM; microSD hingga 
256 GB
•	Baterai: 3.900 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0, 
Bluetooth 4,2

BOKS
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PLUS-MINUS
+ Layar lebar dengan model notch. 
+ Kamera resolusi tinggi untuk selfie dengan 
mode Pro. 
+ Beragam aplikasi khas sajian vivo. 
+ Mode lock dengan memanfaatkan wajah. 

- Layar tidak dilapis dengan Gorilla Glass.
- Tak dilengkapi flash LED di depan. 
 

HARGA
Mulai Rp 3,9 juta 

BACK
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REVIEW

ADVAN i5C DUO
Kamera Ganda, Harga Sejuta 

Penjualan Advan i5C Duo menuai kisah seru. 
Dalam tempo dua jam langsung ludes, tak 
bersisa. Itu terjadi di salah sebuah toko on-
line beberapa hari silam. 
 
Harap maklum, bisa jadi lantaran fitur yang 
ditawarkan menggiurkan. Sementara harga 
yang dipasang pun bikin senang. Ini adalah 
“senjata” andalan Advan di awal tahun ini. 
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Beberapa hal memang dirancang mengikuti 
fitur keterkinian. Misalnya saja kamera gan-
da, sensor sidik jari, maupun desain yang leb-
ih simple. 

Tak heran jika Advan pun menjuluki dengan 
‘Affordable Price for Dual Camera Smartphone 
with Fingerprint’.

BODI 
Simple, rapi dan nyaman digenggam. Ter-
buat dari material polikarbonat dengan cov-
er di bagian punggung yang dapat dilepas. 
Bodi berukuran 144,6 x 71,8 mm dengan te-
bal perangkat 9,1 mm. Tiga tombol disiapkan 
di bawah layar masing-masing dari kiri; Back, 
Home dan Menu. 

Di punggung memperlihatkan dua kekuatan 
yang ditonjolkan Advan i5C Duo. Apalagi kal-
au bukan dua kamera yang bertengger di atas 
kanan dilengkapi dengan dua flash LED. Ser-
ta sebuah sensor sidik jari di bawahnya. 

Tidak hanya itu, jika kebanyakan smartphone 
memasang speaker di samping atau bawah, 
maka seri ini menempatkan komponen audio 
itu di punggung bawah.
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Slot SIM Card

Sebenarnya Anda bisa mencek bagian da-
lam belakang. Di sana lah tersedia tiga slot. 
Dua slot di dedikasikan untuk SIM card jenis 
nano, sedang satu slot lagi untuk menempat-
kan kartu memori. 

Untuk membuka cover belakang tak bikin re-
pot dan tak perlu alat bantu. Cukup cungkil 
dengan jempol atau jari pada bagian samp-
ing kanan bawah. Begitu pula saat menut-
up kembali. Rekatkan dan pastikan presisi, 
sebab jika kurang rekat akan menimbulkan 
tombol kontrol volume atau power on/off tak 
berfungsi. 

LAYAR 
Membawa layar dengan dimensi diagonal 5 
inci. Layar ini memenuhi sekitar 67 persen 
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dari seluruh penampang depan.

Fitur Browser dan Fitur Musik

Layar LTPS LCD digunakan agar lebih hemat 
baterai. Layar ini memiliki resolusi 720 x 1280 
pixel. 

Ia juga siap untuk menampilkan video atau 
game dengan rasio layar 16:9. 
Untuk paket pembelian layar dilapis oleh 
screen protector. Sedikit persoalan atas la-
yar adalah tingkat respon ketika ditekan un-
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tuk menjalankan perintah akses sedikit per-
lu tekanan. Namun jangan khawatir untuk 
memperoleh video kualitas HD. Layar seri ini 
cukup akomodatif. 

KAMERA
Bagian penting yang ditonjolkan adalah ter-
sedianya dua kamera utama. Masing-mas-
ing dengan resolusi 8 MP dan 0,3 MP. Dengan 
kamera resolusi seperti ini memang resolusi 
foto yang dihasilkan tak terlalu tinggi. Demiki-
an pula bila Anda memotret obyek bergerak 
agak berisiko. Sebab, daya tangkap sensorn-
ya tak terlalu responsif. Namun untuk obyek 
diam masih cukup layak diandalkan demi 
menghasilkan foto siap pajang di Instagram.

Kamera Utama
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Ada dua opsi yang bisa Anda pilih dalam 
memilih resolusi foto. Antara lain untuk foto 
resolusi 8 MP mendapat rasio aspek 4:3. Se-
dangkan jika ingin membuat foto dengan ra-
sio 16:9 silakan pindahkan ke resolusi 6 MP. 

Atau boleh juga menggunakan mode filter 
yang menawarkan sembilan pilihan. Ketika 
memotret Anda bis alangsung pilih filter dan 
langsung pula gunakan. Lebih efektif.

Fitur Kamera
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Mode Pro pun ikut disajikan. Sejumlah peng-
aturan tersedia komplet, antara lain White 
Balance, ISO, Pencahayaan, Saturasi, Kontras 
dan Kecerahan. Silakan atur masing-masing 
untuk memperoleh foto yang Anda kehenda-
ki. 

Beauty Photo melengkapi pilihan bagi yang 
suka mematut diri menyesuaikan dengan 
menu antara lain Peputih, Mulus, Tipis dan 
Perbesar. 

Sedangkan kamera depan juga dapat dipilih 
resolusinya. Jika ingin rasio 4:3 tentu ada opsi 
5 MP. Tapi kalau ingin foto lebar dengan rasio 
16:9 pilihannya ke resolusi 4 MP. 
Sebuah fitur lelucuan juga bisa Anda coba. 
Apalagi kalau bukan pengenalan wajah. Dari 
mode ini Anda akan mendapat informasi jenis 
kelamin dan umur.

KINERJA 
Advan i5C Duo memang bukan kelas highend. 
Seri ini diperkuat oleh prosesor berarsitektur 
ARM Cortex A-7. Dapur pacu ini memiliki em-
pat inti (quadcore) dengan clock speed men-
capai 1,3 GHz. Sementara itu seri ini meny-
iapkan memori internal seluas 16 GB dengan 
RAM 2 GB. Kalau butuh penyimpanan ekspan-
si data di perangkat bisa memanfaatkan mi-



Hal 54

croSD hingga 32 GB saja. 

AnTuTu 28232
GeekBench (Single Core) 439
GeekBench (Multi Core) 1269

BATERAI 
Namun tidak begitu pada sisi baterai. Nokia 2 
dibekali dengan baterai berkapasitas jauh leb-
ih tinggi dari Advan i5C. Seri ini sendiri meman-
faatkan kapasitas 2.500 mAh. Untuk pengi-
sian baterai hingga 50 persen membutuhkan 
waktu sekitar 60 menit. Sementara pemaka-
ian perangkat dengan durasi satu hari den-
gan tingkat penggunaan normal (meng-up-
date sosmed, memotret, browsing internet 
dan cek email)  indikator baterai menyisakan 
70 persen. 

Jika baterai mulai menipis, Anda bisa alihkan 
fungsi baterai ke fungsi dasar smartphone. 
Sayangnya seri ini tidak disertai dengan fitur 
fast charging, sehingga ketika mengisiulang 
baterai hanya dapat menggunakan opsi bia-
sa. Itupun Anda harus pastikan dayanya ses-
uai. 

SPESIFIKASI
•	Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 
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16M colors; 5 inch; 720 x 1280 pixel
•	Kamera Belakang: 8 MP dan 0,3 MP,  LED 
flash 
•	Kamera Depan: 5 MP 
•	Chipset: Spreadtrum SC9850K Quad-core 
1.3 GHz, Mali T820 MP1
•	Memory: 16 GB, 2 GB RAM; microSD hingga 
32 GB 
•	Baterai: 2.500 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0, 
Bluetooth 4.2, A2DP

BOKS

PLUS-MINUS

+ Tersedia dua kamera utama 8 MP dan 0,3 
MP.
+ Harga cukup terjangkau. 
+ Beberapa aplikasi yang produktif. 
+ Sensor sidik jari untuk tambahan keamanan. 

- Memori eksternal hanya sampai 32 GB.  
- Capture kamera kurang sigap/responsif.
- Kapasitas baterai hanya 2.500 mAh. 
 
HARGA
Mulai Rp 1,25 juta 

BACK
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY TAB 8.0 
(2017)
Rasa Smartphone, Baterai Tahan Lama 

Hingga April 2018, Samsung memang belum 
merilis satupun tablet Galaxy. Tetapi vendor 
Korea ini masih menyisakan satu tablet yang 
dirilis pada September tahun silam. Adalah 
Samsung Galaxy Tab 8.0. 

Untuk memastikan tahun keluaran produk 
ditambahkan angka tahun, 2017. Sebab, Sam-
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sung juga pernah merilis Samsung Galaxy 
Tab 8.0 pada 2015. Namun tentu saja versi 
2017 sudah dilengkapi dengan fitur keterkin-
ian. 

Dulu, versi pertama masih memakai OS An-
droid Lollipop dengan kamera 5 MP (utama) 
dan 2 MP (depan). Kini sudah berubah. 

BODI 
Samsung merancang tablet ini dengan meng-
gunakan material aluminium yang dikemas 
unibody. Tak dilengkapi dengan stylus pen 
dan memang tidak keluar dalam varian lain 
seperti pada 2015 dulu. Cukup satu versi den-
gan satu SIM card berukuran nano. Slot kartu 
SIM ini diletakkan di samping kiri berbaren-
gan dengan microSD. Anda cukup menggu-
nakan pin untuk membuka tatakan kedua 
kartu tersebut. 

Tablet dengan layar lebar menjadi pilihan 
buat Anda yang lebih suka layar lebar untuk 
kepentingan tertentu. Sebut saja misalnya me-
nonton, membuat atau mengedit materi pre-
sentasi atau menulis di words. Lebih nyaman 
dibandingkan jika menggunakan smartphone 
yang kini maksimal berlayar 6-6,3 inci diago-
nal. 
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Slot SIM Card 1

Kosep desain Samsung Galaxy Tab 8.0 ini 
memang menyerupai sebuah smartphone. 
Bobotnya pun bisa dua kali lipat berat smart-
phone. Bobot seri ini tercatat mencapai 364 
gram. 
 
Pada bagian samping kanan diletakkan dua 
tombol (kontrol volume dan unlock layar). Se-
dangkan di atas terdapat port audio 3,5 mm. 
Port USB jenis type C ditaruh di bawah dekat 
dengan speaker. Sebuah kamera utama den-
gan resolusi 8 MP bersama single LED flash 
berada di punggung. Seri ini juga zonder sen-
sor fingerprint. Sebab, penguncian layar han-
ya mengandalkan pattern atau PIN.
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LAYAR 
Konsepnya memang belum bezeless. Aga-
knya Samsung belum merancang koncep 
tersebut ke barisan tablet-nya. Ukuran layar 
diagonal 8 inci dengan resolusi 800 x 1280 
pixel. Layar memenuhi sekitar 70 persen per-
mukaan depan. Di bagian atas tertanam ear-
piece dan kamera depan 5 MP. 
 
Menggunakan TFT sanggup mengakomo-
dir video dengan rasio aspek 16:9. Cukup re-
sponsif sehingga nyaman ketika menyapu 
dari satu menu ke menu lain. Pengguna dap-
at mengatur tingkat kecerahan sesuai den-
gan kenyamanan mata. 

Di luar ruangan seringkali intensitas cahaya 
layar kalah oleh cahaya matahari. Namun di 
tablet ini Anda bisa aktifkan Mode Luar Ruan-
gan yang akan menonjolkan tampilan di layar 
agar tak terlihat kabur. Jika tablet didiamkan 
dalam tempo 15 menit, ia akan mati secara 
otomatis dalam rangka menghemat baterai. 

Untuk seorang gamer, tampaknya Anda pu-
nya “teman” main mobile game atau online 
game berukuran layar 8 inci. 
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KAMERA

Kamera Utama

Tablet ini memang tak mengedepankan kam-
era sebagai senjata utama. Walaupun Sam-
sun sudah meningkatkan resolusi kedua 
kamera di Galaxy Tab 8.0 ini lebih besar dari 
“kakak”-nya yang muncul dua tahun silam. 
Kamera utama 8 MP dengan enam opsi di 
mana terbagi menjadi tiga rasio aspek foto. 
Antara lain rasio aspek 4:3 yang mengguna-
kan pilihan resolusi 8 MP dan 4,3 MP, rasio 
aspek 16:9 menggunakan resolusi 6 MP dan 
3,7 MP, serta rasio aspek 1:1 memakai res-
olusi 6 MP dan 3,7 MP. 

Desain menunya pun dibikin simple. Anda 
cukup swipe ke kiri untuk menemukan dere-
tan menu utama, atau swipe ke kanan untuk 
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mendapatkan filter. 

Mode Pro juga ditawarkna, namun pilihan 
setingannya tak banyak. Hanya tersedia tiga 
antara lain meter, ISO dan White Balance. Tak 
ketinggalan mode HDR untuk menghasilkan 
foto detil dan kontras, mode Panorama yang 
sanggup merekam 360 derajat. Mode malam 
yang amat membantu pemotretan minim ca-
haya. 

Fitur Kamera

Kamera depan menawarkan tiga mode, an-
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tara lain selfie normal, selfie lebar dan sound&-
shot. Pemakaian kamera depan juga dapat 
dipilih rasio aspeknya, namun tak sebanyak 
pemakaian kamera belakang. Kamera depan 
hanya dapat digunakan untuk aspek rasio 4:3 
(resolusi foto 5 MP0, 16:9 (3,7 MP0 dan 1:1 
(1,1 MP). 

KINERJA 
Tablet setebal 8,9 mm ini memilih Snapdrag-
on sebagai pemacu kerja. Kali ini Snapdrag-
on 425 yang punya kecepatan komputasi 1,4 
GHz dengan pembagian empat inti. Sementa-
ra memori sistemnya sebesar 2 GB. Dengan 
konfigurasi seperti ini performanya memang 
menyerupai smartphone. Dibandingkan den-
gan smartphone keluaran Samsung seperti 
Galaxy S pun agak kalah. 
Tetapi sebuah tablet yang rasa smartphone 
tak harus memiliki spesifikasi lebih tinggi. 
Hasil uji AnTuTu dan Geekbench membukti-
kan seri ini tak bisa dibilang tablet super.

AnTuTu 41985
GeekBench (Single Core) 654
GeekBench (Multi Core) 1782
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BATERAI 
Meskipun dapur pacu tak sangat istimewa, 
namun hal yang paling dipikirkan oleh Sam-
sung adalah soal durasi operasinya. Konse-
kuensinya, Samsung meilih baterai berkapa-
sitas besar. Bila rata-rata tablet sekelasnya 
diperkuat baterai 4.000-an mAh, maka seri 
ini memilih baterai berkapasitas 5.000 mAh. 

Hasil tes SINYALMAGZ menunjukkan untuk 
siaga saja, baterai bisa bertahan lebih dari 
empat hari. Sementara bila Anda gunakan 
untuk pemakaian dengan intensitas tinggi, 
bila baterai dalam keadaan 100 persen, sela-
ma delapan jam (dimana jaringan Bluetooth 
digunakan untuk transfer data) setelahnya 
masih tersisa 65 persen. 
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Fitur Browser dan Fitur Musik

SPESIFIKASI
•	Display: TFT capacitive touchscreen, 16M 
colors; 8 inch; 1280 x 800 pixel
•	Kamera Belakang: 8 MP, LED flash 
•	Kamera Depan: 5 MP 
•	Chipset: Qualcomm Snapdragon 4525 Oc-
ta-core 1,4 Ghz, Adreno 308
•	Memory: 16 GB, 2 GB RAM; microSD hingga 
256 GB.
•	Baterai: 5.000 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, du-
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al-band, Wi-Fi Direct, hotspot, USB 2.0 Type-C 
, Bluetooth 4.2 A2DP 

BOKS

PLUS-MINUS

+ Baterai berkapasitas besar, durasi operasi 
lebih lama. 
+ Kamera depan 5 MP untuk selfie. 
+ Harga cukup terjangkau untuk ukuran tab-
let. 

- Masih menggunakan OS Android Nougat. 
- Memori internal hanya tersedia 16 GB. 
 

HARGA
Mulai Rp 3,5 juta 

BACK
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REVIEW

OPPO F7 
Layar Lega Jagonya Selfie 

Meng-klaim diri sebagai selfie expert, tentu 
tak akan diam jika kompetitor ambil siasat 
mengutak-atik kamera depan sebagai anda-
lan. Maka, Oppo pun segera melepas penerus 
generasi selfie expert dengan resolusi yang 
lebih tinggi lagi, yaitu kamera 25 MP.
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Fitur Setting & About Phone

Untuk seri ini, Oppo bahkan harus menyiapkan 
dua varian, masing-masing dengan memo-
ri yang berbeda. Antara lain 64 GB dan 128 
GB. Keduanya berbeda RAM tentu saja. Teta-
pi jelas bahwa pemotretan selfie yang bakal 
menghasilkan foto dengan ukuran besar san-
gat diakomodir oleh ruang memori, termasuk 
memori eksternal sampai 256 GB.  Desainn-
ya memang tidak terlalu kelihatan premium. 
Tetapi juga tak jelek-jelek amat. 
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BODI 
Konsep desain dengan layar berponi (notch) 
bukan bertama diberlakukan di seri ini. Dua 
seri sebelumnya sudah memakai. Tetapi men-
jadi istimewa karena dipadu dengan layar leb-
ar. Bodinya merupakan paduan antara frame 
aluminium dengan polikarbonat di punggung. 
Penataan panel-panel pada seri ini rada ber-
beda. Yang perlu Anda ketahui, tombol kon-
trol volume diletakkan sendiri di sisi kanan. 
Sementara tombol power justru didekatkan 
dengan slot kartu SIM dan microSD yang bak-
inya sudah berjumlah tiga buah. 

Slot SIM dan microSD

Di bagian atas sengaja dikosongkan. Berbeda 
dengan di sisi bawah yang ramai oleh rongga 
audio 3,5 mm, microUSB serta speaker. Tam-
paknya lay out seperti ini akan menjadi tren 



Hal 69

mengingat dimensi ponsel yang kian tipis. 

Sedangkan di punggung hanya tampak me-
nonjol di ujung atas single kamera resolusi 
16 MP yang ditemani oleh sebuah LED flash. 
Oppo juga meletakkan sensor sidik jari di 
punggung. 

LAYAR 
Untuk ukuran selfie layar dengan dimensi di-
agonal 6,23 inci cukup melegakan. Setidakn-
ya buat selfie dengan angle lebar, jauh lebih 
nyaman ketimbang layar yang berukuran leb-
ih kecil. Dengan layar seluas ini maka nyaris 
seluruh permukaan penuh dengan layar jenis 
LTPS IPS ini. So, sisanya pun tinggal sekitar 
17 persen saja.

Layar disiapkan untuk mengakomodir pemu-
taran video dengan rasio aspek 19:9. Peng-
aturan layar cukup beragam, sehingga Anda 
bisa menyesuaikan dengan intensitas cahaya 
di mana saja. 

Tombol navigasi ditempatkan di layar di ba-
gian bawah (on screen). 

KAMERA
Bagian penting tentu saja adalah kamera de-
pan dengan resolusi 25 MP (aperture f/2.0). 
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Beberapa fitur yang dihadirkan antara lain 
HDR yang mampu mengoptimalkan tampi-
lan foto lebih detil, natural dan jernih. Jika in-
gin melakukan eksperimen lain tersedia fitur 
AI Beauty Technology 2.0. Kamera ini juga 
dilengkapi sensor Sony IMX576.

Fitur Kamera

Tentu tak ketinggalan foto bokeh yang di sini 
diberi nama Depth Effect. 

Sedangkan kamera utama menawarkan ban-
yak opsi pemotretan, termasuk mode Pro. 
Kamera 16 MP ini memiliki bukaan f/1.8, ten-
tu sangat membuka kesempatan memotret 
dengan sudut lebar. Di menu pemotretan kam-
era utama ada hal baru yang ditambahkan.  

Salah satu yang menarik adalah mode Super 
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Vivid. Mode in mengajak pengguna ketika 
menghadapi situasi objek bidik yang minim 
cahaya dan saturasi rendah. Atau juga bisa 
dijajal AI Scene Recognition. Fitur ini memu-
dahkan pemotretan. Oppo F7 akan mengena-
li objek bidikan, kemudian secara otomatis 
akan terpilih mode yang sesuai dengan objek 
foto. 

KINERJA 
Oppo F7 dilengkapi dengan prosesor buatan 
Mediatek, yaitu Helio P60. Prosesor ini terbuk-
ti mampu memacu kinerja smartphone un-
tuk optimal. Apalagi dengan paduan antara 
OS Android Oreo dan UI baru, ColorOS versi 
5.0, membuat pengalaman mengoperasikan 
smartphone yang lebih menarik. 

Hal ini terlihat bahwa kinerja Oppo F7 boleh 
disebut menakjubkan. Dua uji membuktikan 
perolehan rapor tinggi. 

BATERAI 
Seri ini memakai baterai berkapasitas 3.400 

AnTuTu 139445
GeekBench (Single Core) 1530
GeekBench (Multi Core) 5866
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mAh. Sebenarnya tidak terlalu istimewa. Un-
tuk pemakaian seharian, masih mampu meny-
isakan baterai antara 50 hingga 60 persen. AI 
juga diaplikasikan di manajemen baterai, di 
mana akan menyesuaikan dengan penggu-
naan. Sayangnya untuk moda pengisian bat-
erai cepat yang dulu kerap digunakan yaitu 
VOOC tidak dikenakan di seri ini. 

Fitur Menu
SPESIFIKASI
•	Display: LTPS LCD capacitive touchscreen, 
16M colors; 6,23 inch; 1080x2280 pixel
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•	Kamera Belakang: 16 MP, f1.8,  LED flash
•	Kamera Depan: 25 MP, f2.0
•	Chipset: Mediatek Helio P60, Octa-core 
(4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cor-
tex-A53), Mali-G72 MP3
•	Memory: 64 GB/4 GB RAM atau 128 GB/6 
GB RAM
•	Baterai: 3.400 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0, 
Bluetooth 4.2 

BOKS

PLUS-MINUS
+ Layar lebar dan lega dengan notch. 
+ Kamera selfie resolusi terbesar, 25 MP. 
+ Sudah menggunakan OS Android Oreo.
+ Hasil uji beberapa alat tes cukup tinggi. 
 
- Bluetooth-nya masih memakai versi 4.2.
- Bodi punggung terbuat dari plastik. 
 
HARGA
Rp 4,2 juta (64 GB)
Rp 5,5 juta (128 GB) 

BACK
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REVIEW

XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO 
Paduan Bodi Aluminium dan Plastik 

Sepintas memang tak ada bedanya dengan 
para pendahulunya. Namun kalau Anda cer-
mat ada beberapa hal yang membuatnya 
beda. Sebut saja misalnya kamera ganda di 
punggung. Bedanya dengan Redmi Note 5 
yang paling jelas tampak adalah pada peng-
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gunaan dual camera utama. 

Xiaomi Redmi Note 5 Pro merupakan varian 
yang lebih tinggi dibandingkan Redmi Note 
5. Selain itu, Xiaomi membuat dua versi un-
tuk Redmi Note 5 Pro. Masing-masing untuk 
global (yang pertama kali dirilis di India) dan 
versi Tiongkok. 

BODI 
Karakter desain Xiaomi sangat dipertahankan 
di sini. Semuanya dirancang dengan konsep 
simple dan minimalis. Lekukan (curvie) pada 
empat ujung yang mengikuti lekukan layar  
terlihat sangat inline. 
Di bagian punggung, Xiaomi menata dengan 
gaya agak beda untuk mengakomodir posisi 
dua kamera. Kali ini tidak dibuat tepat di ten-
gah atau dalam posisi landscape. Melainkan 
portrait dengan flash LED yang diapit oleh dua 
kamera utama itu. 
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Port Audio dan microUSB

Sedikit ke bawah, di bagian tengah hadir sen-
sor sidik jari dengan desain bulat. Kemudian di 
sekeliling terdapat beberapa panel. Misalnya 
samping kiri untuk meletakkan slot SIM dan 
kartu memori. Samping kanan buat tombol 
kontrol volume dan power. Sedangkan port 
audio 3,5 mm, microUSB dan speaker berja-
jar di bawah.

Dimensinya memang lebih besar dari seri 
sebelumnya. Harap maklum karena seri ini 
memiliki layar lebih lebar. Material frame ter-
buat dari aluminium, sementara punggungn-
ya memakai polikarbonat. 

LAYAR 
Xiaomi Redmi Note 5 Pro menggunakan la-
yar berukuran 5,99 inci diagonal dengan res-
olusi 2160 x 1080 pixel. Layar ini disiapkan 
untuk menampilkan video dengan reasio as-
pek 18:9. Untuk pengaturan layar, pengguna 
diperkenankan untuk menset color, kontras 
maupun temperature.

Luas layar ini memenuhi 77,4 persen penam-
pang depan. Selain itu layar juga dilapis oleh 
Gorilla Glass.
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Fitur Menu & Setting

Pada mode Standard, tampilan image yang 
terlihat di layar cukup tajam. Panel tiga tom-
bol (Menu, Home dan Back) ditanamkan di 
layar tepat di bawah. 

KAMERA
Seri ini merupakan produk pertama dari kel-
uarga Redmi Note yang menggunakan dua 
kamera. Masing-masing 12 MP (aperture 
f2.2) dan 5 MP (f2.0). Modul yang diguna-
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kan adalah Sony IMX 486 PDF. Aplikasi yang 
disiapkan merupakan pilihan dari MIUI 9. Ta-
warannya antara lain setingan HDR maupun 
pemilihan filter. 

Fitur Kamera

Banyak pilihan jika Anda ingin mendapatkan 
rasio aspek, mulai 4:3 hingga 18:9. Namun 
tentu saja masing-masing rasio aspek berbe-
da resolusi. 

Sementara itu kamera depan merupakan sa-
lah satu andalan seri ini. Dengan memakai 
resolusi 20 MP plus ditambah LED flash. Ja-
rang ada produk yang menyiapkan flash lay-
aknya seri ini. 
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Fitur Kamera

Fitur-fitur yang dibenamkan untuk mengoper-
asikan kamera depan ini nyaris seperti pada 
kamera utama. Namun ada beberapa yang 
dikurangi seperti misalnya mode Pro. 

KINERJA 
Xiaomi Redmi Note 5 Pro menggunakan chip-
set Snapdragon 636 dengan kecepatan kom-
putasi 1,8 GHz. Hasil uji menunjukkan bahwa 
performanya cukup baik. Di uji Geekbench 
misalnya mampu berseteru  Samsung Galaxy 
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A8. Bahkan nyaris seimbang. Tetapi di uji An-
TuTu rapor Redmi Note 5 Pro berada di atas 
Samsung Galaxy A8 yang dirilis awal tahun 
2018. 

BATERAI 
Xiaomi Redmi Note 5 Pro dibekali baterai ber-
kapasitas 4.000 mAh. Beberapa fitur menem-
ani termasu ksalah satunya Quick Charge 
2.0. Untuk melakukan pengisian ulang den-
gan menggunakan fitur ini guna mencapai 50 
persen dibutuhkan sekitar 60 menit. Dalam 
keadaan pengisian daya normal untuk penuh 
(100 persen) perlu waktu 2,5 jam. 
Penggunaan ponsel selama delapan jam den-
gan fitur-fitur media sosial, music player, ak-
ses email serta messanging menghabiskan 
baterai sebanyak 30 persen. 

SPESIFIKASI
•	Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 
16M colors; 5,99 inch; 2160x1080 pixel
•	Kamera Belakang: Dual: 12 MP, f2.2,  dan 5 
MP, f2.0
•	Kamera Depan: 20 MP, f2.2
•	Chipset: Qualcomm Snapdragon 636, 4x 

AnTuTu 90642
GeekBench (Single Core) 1327
GeekBench (Multi Core) 4696
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Cortex-A73 @ 1.8GHz + 4x Cortex-A53 @ 
1.6GHz), Adreno 509
•	Memory: 64 GB ROM, 4 GB RAM, 128 GB 
(microSD)
•	Baterai: 4.000 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0, 
Bluetooth 5.0

BOKS

PLUS-MINUS
+ Layar lebar dengan dua kamera utama.
+ Kapasitas baterainya cukup tinggi, 4.000 
mAh.
+ Kamera selfie resolusi tinggi, 20 MP plus 
LED flash.

- Masih memakai OS Android Nougat. 
- Bodi punggung terbuat dari plastik. 
 

HARGA
Mulai Rp 4,2 juta  

BACK
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PROFILE

Para Bos di Balik 
Facebook

Mark Zuckerberg selain sebagai founder, ia 
juga menjabat Chairman dan Chief Execu-
tive Officer (CEO). Tugasnya antara lain ber-
tanggung jawab mengatur keseluruhan arah 
dan strategi Facebook ke depan. Selain itu, 
ia musti merancang layanan Facebook serta 
melakukan pengembangan teknologi mau-
pun infrastruktur inti yang terus berkembang. 
Dalam hal operasional, Zuckerberg tidak bek-
erja sendiri. Facebook memiliki struktur or-
ganisasi yang simple. Perusahaan ini hanya 
menentukan empat chief lain dengan domain 
pekerjaan mengurus hal-hal paling penting. Di 
luar itu, Facebook juga punya beberapa direk-
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tur yang bekerja pada bagian-bagian tertentu. 
Salah satunya adalah co-founder WhatsApp, 
Jan Koum. 

Siapakah empat orang manajemen yang men-
jadi tulang punggung beroperasinya Face-
book? 

SHERYL SANDBERG
Chief	Operation	Officer	(COO)

Satu-satunya perempuan chief yang kenyang 
pengalaman. Ia juga merupakan salah satu 
ikon perempuan yang berkiprah di dunia IT. 
Sempat menjadi chief of staff di Treasury De-
partement di masa pemerintahan Presiden 
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Clinton. 
Sebelum cabut ke Facebook, ia pernah men-
duduki posisi tinggi di Google. Tepatnya se-
bagai VP Global Online Sales and Operations. 
Perempuan kelahiran 29 Agustus 1969 ini 
bertugas utama menjalankan dan mengawa-
si operasi bisnis perusahaan. 

Sheryl Kara Sandberg begitu nama lengkap-
nya, sejak bocah memang sudah menunjuk-
kan bakat kepemimpinannya. Bahkan ketika 
kuliah di Harvard College jurusan ekonomi, 
Sandberg sempat dianugerahi penghargaan 
John H. Williams Prize. Sebuah penghargaan 
bagi top graduating mahasiswa. Di kampus 
itu pula ia menuntaskan kuliah selama hanya 
tiga tahun. 

Ajakan masuk ke Facebook terbilang unik. 
Pada sebuah pesta Natal, Desember 2007, ia 
bersua Zuckerberg. Zuck melihat sosoknya 
yang pas benar untuk mengelola Facebook 
yang kala itu belum terlalu meraup untung. 
Sejak perempuan dua putra ini menjabat COO, 
Facebook memperoleh pendapatan yang ter-
us meningkat secara cepat dan signifikan. 

Tak hanya sukses sebagai chief, Sandberg 
boleh diacungi jempol sebagai penulis. Se-
jumlah buku telah ia rilis, di antaranya Lean 
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In: Women, Work, and the Will to Lead yang 
dipublikasikan pada 2013. Buku ini termasuk 
best seller. 

Dengan pekerjaan profesional dan hasil dari 
penjualan buku, Sandberg memperoleh keka-
yaan bersih mencapai 1,56 miliar dolar pada 
2017.(*)

DAVE WEHNER
Chief	Financial	Officer	(CFO)
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David M. Wehner, begitu namanya tertulis di 
paspor. Jebolan Standford University dengan 
gelar Master of Science (MS) di bidang Fisi-
ka Terapan. Wehner bargabung di Facebook 
pada Juni 2011, semula menduduki posisi VP 
Corporate Finance and Business Planning. 
Tiga tahun kemudian posisi CFO ia isi setelah 
ditinggalkan David Ebersman. 

Di dunia teknologi, ia sempat menjadi CFO 
publisher gamer ternama, Zynga. Sebagai CFO 
tugasnya meliputi memimpin tim keuangan, 
fasilitas dan teknologi informasi. Sementara 
di dunia finansial Wehner tercatat pernah ber-
gabung dengan perusahaan investasi untuk 
industri teknologi dan media bernama Allen 
& Company LLC sebagai Managing Director. 

Tugas Wehner menjadi tidak gampang, meng-
ingat sisi kekuatan Facebook ada di sektor 
teknologi informasi. Termasuk ketika Face-
book kecolongan akibat penyalahgunaan 
data pengguna. 

Wehner adalah person yang lurus. Nyaris tidak 
ada gosip seputar dirinya. Bahkan dalam ke-
hidupan rumah tangganya. Kendati sosok 
penting di perusahaan media sosial, namun 
Wehner justru jarang aktif di akun miliknya. 
Kekayaan bersih pria satu ini kini mencapai 
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16,5 juta dolar. (*)

MIKE SCHROEPFER 
Chief	Technology	Officer	(CTO)

Dalam perannya sebagai CTO, Chroepfer 
memimpin pengembangan strategi teknolo-
gi dan tim yang memungkinkan Facebook 
untuk menghubungkan miliaran orang di 
seluruh dunia dan membuat terobosan sig-
nifikan dalam bidang seperti Artificial Intelli-
gence  dan Virtual Reality. Ia harus berpikir ke 
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depan untuk menampilkan teknologi terbaru 
yang meningkatkan pengalaman pengguna. 

Pria kelahiran 1 Februasi 1975 ini jebolan 
Standford University jurusan Teknologi 
Komputer. Kemampuannya selaku insinyur 
perangkat lunak layak diacungi jempol. Bah-
kan di tahun 2000 ia mendirikan perusahaan 
software bernama CenterRun. Di perusahaan 
sendiri itu, ia menduduki posisi Chief Archi-
tect and Director of Engineering. 

Saking sukses, perusahaan rintisan ini pada 
2003 dibeli oleh perusahaan raksasa berna-
ma Sun Microsystems. Alih-alih hanya se-
bagai pemilik, Schroeper malah diminta un-
tuk mengisi kursi CTO. Di sinilah titik awal 
perjalanan karirnya dimulai. 

Dari Sun Microsystems melompat ke perusa-
haan penyedia browser, Mozzila Corporation. 
Kala itu statusnya adalah sebagai Wakil Pres-
iden bidang Teknik yang bertugas melaku-
kan pengembangan produk global dan terbu-
ka. Dengan kata lain ia lah orang di belakang 
browser yang Anda gunakan sekarang, Fire-
fox. 

Setelah tiga tahun di Mozzila, ia lantas hijrah 
ke Facebook dan langsung menjadi direktur 
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teknik pada Juli 2008. Lewat sejumlah kip-
rah dan karyanya, Schroepfer pernah didaulat 
menjadi Most Influential People in Mobile 
Technology media Laptopmag.com. Ia bera-
da di ranking 20 dari 25 orang yang memberi 
pengaruh. (*)

CHRIS COX 
Chief	Product	Officer	(CPO)

Inilah chief termuda di antara chief lainnya, 
kelahiran 1982. Lulusan Universitas Stan-
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ford yang mengantungi keahlian dalam hal 
teknologi artificial intelligence. Namun ia tak 
meneruskan jenjang berikutnya, lantaran ke-
buru diterima di Facebook. Di usia 23 tahun 
ia rupanya lebih menyenangi bekerja di Face-
book. 

Mula-mula hanya sebagai teknisi untuk be-
berapa software. Salah satu yang ia kem-
bangkan adalah fitur News Feed di Facebook. 
Cox sangat nyaman bekerja di Facebook. Ke-
bisaannya ia keluarkan hingga perusahaan 
memutuskan untuk segera mengangkatnya 
sebagai direktur HRD di usia 25 tahun. 

Sejak itu karirnya menjulang. Posisi selan-
jutnya adalah VP Product. Sampai kemudian 
menclok di jabatan sekarang sebagai CPO. 
Cox adalah pula sosok yang sangat visioner. 
Itulah yang membuat Sandberg dan Zucker-
berg menyukainya. Bahkan media Business 
Insider menjulukinya “Triple Threat”. 

Apa itu?
Cox  seorang insinyur yang dapat memban-
gun produk yang mendefinisikan perusahaan, 
operator yang dapat merekrut dan mengelola 
orang yang baik, dan seorang pemikir strate-
gis jangka panjang. Tapi masih ada satu lagi, 
suami Visra Vichit-Vadakan ini adalah pemain 
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jazz yang juga menyukai reggae. 

Kendati Facebook adalah dunia maya, tetapi 
menurutnya, “Teknologi tidak perlu menjau-
hkan kita dari satu sama lain.” Dengan kata 
lain, Anda tetap perlu bertatap muka, berbic-
ara verbal satu sama lain. Tidak melulu di 
Facebook. (*)
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NEW COMER

XIAOMI BLACKSHARK
Janji Xiaomi sudah terbukti. Smartphone 
gaming berjuluk BlackShark akhirnya resmi 
dijual. Ditawarkan dengan harga termurah 
sekitar Rp 6,6 jutaan. BlackShark dirancang 
dengan desain khas ala perangkat game. Plus 
tone-tone yang berkarakter.

Seri ini memakai layar dengan ukuran diago-
nal 5,99 inci. Siap menampilkan video game 
dengan rasio aspek 18:9. Selain itu layar FHD+ 
ini memenuhi 97 persen agar lebih bebas bagi 
mata seorang gamer.

Xiaomi memasang OS Android Oreo untuk 
mengoptimalkan. Sementara dapur pacun-
ya mengandalkan Snapdragon 845 yang su-
dah banyak digunakan oleh beberapa super-
phone. Sebagai “teman” untuk proses grafis 
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diolah sepenuhnya oleh Adreno 630. Maka 
lengkaplah kekuatan pacu seri ini.

Agar kinerjanya optimal terutama dalam rang-
ka mengurangi kenaikan suhu perangkat di-
gunakan beberapa layer cooling system liquid 
yang akan menurunkan temperatur sampai 8 
derajat Celcius.

Bagaimana dengan moda simpan memori?
BlackShark dirancang dalam dua versi. Ver-
si pertama memiliki memori 64 GB dengan 
RAM 6 GB. Versi kedua memori ROM 128 GB 
dan RAM 8 GB. Dengan paduan seperti ini 
(apalagi versi kedua) memberi jaminan opti-
malkan permainan digital, khususnya game-
game bergenre RPG.

BlackShark memiliki UI sendiri alias tidak 
menggunakan MIUI. Joy UI namanya yang 
terintegrasi dengan MIUI. Dalam hal imaging, 
BlackShark punya kamera dengan resolusi 
tinggi. Di punggung menancap dua kamera 
masing-masing resolusi 12 MP dan 20 MP 
dengan aperture yang sama (f/1.7). Sedang-
kan kamera selfie punya resolusi 20 MP, ap-
erture f/2.2.

Terakhir, BlackShark diperkuat oleh baterai 
dengan kapasitas 4.000 mAh. Rasanya pemi-
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lihan baterai ini sangat tepat mengingat peng-
gunaan layar dan online games yang akan 
menguras tenaga. (*)

BACK



Hal 95

VIVO Y71

Vivo membungkus lagi produk barunya di April 
lalu. Adalah vivo Y71 yang disiapkan untuk 
mid level, namun tak mengurangi beberapa 
hal keterkinian. Misalnya saja sistem operasi 
Android Oreo, desain tipis maupun layar leb-
ar. 

Dengan layar lebar (6 inci) pengguna diajak 
untuk menikmati banyak sajian konten. Dapur 
pacunya mengandalkan Snapdragon 425, 
yang punya clock speed 1,4 GHz. Lalu dito-
pang pula oleh prosesor grafis Adreno 308 
dan RAM 3 GB, adalah paduan yang pas. 

Kebutuhan memotret disajikan oleh kamera 
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13 MP dengan bukan f/2.2 serta kamera self-
ie 5MP yang punya aperture sama. Dengan 
spek seperti ini memang seri ini tidak dituju-
kan untuk imaging yang optimal. 

Vivo Y71 amat memang mengutamakan de-
sain, karenanya amat sesuai bagi pengguna 
yang membutuhkan paduan gaya dengan 
smartphone-nya. Apalagi bodinya terbuat 
dari material aluminium dengan dua pilihan 
kelir, hitam dan gold. 
Kemungkinan seri dengan kapasitas baterai 
3.360 mAh ini bakal dilego sekitar Rp 2,4 ju-
taan. (*)

BACK
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SAMSUNG GALAXY J7 DUO

Setelah selesai merilis seri-seri papan atas, 
Samsung hanya bermain-main dengan be-
berapa seri seperti keluarga J. Kali ini Galaxy 
J7 yang bulan silam hadir lewat versi Prime. 
Kali ini Galaxy J7 Duo. 

Pasukan baru ini ditampilkan sebagai salah 
satu yang menggunakan dual camera uta-
ma. Kedua kamera tersebut punya resolusi 
13 MP dan 5 MP yang sama-sama memili-
ki aperture f/1.9. Sedangkan kamera depan 
cukup memakai resolusi 8 MP. 
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Kemudian Samsung bersiteguh untuk mema-
merkan keandalan chipset Exynos yang su-
dah mulai banyak dipakai. Di Galaxy J7 Duo 
yang punya dua SIM card disisipkan Exynos 
7885 Octa. Prosesor inti ini dipadu dengan 
prosesor grafis Mali  G71. 

Tak seperti saat membuat seri-seri lain, Sam-
sung Galaxy J7 Duo hanya dikemas dalam 
satu varian. Memori sebesar 32 GB dengan 
RAM 4 GB disiapkan, termasuk memori ek-
spansional 256 GB. 

Selain itu Samsung masih setia dengan layar 
yang mengakomodir rasio aspek 16:9. Layar 
seluas 5,5 inci terhitung standar. 

Smartphone dengan OS Android Oreo ini 
dibekali baterai berkapasitas 3.000 mAh. 
Kemudian tombol menu digunakan pula se-
bagai akses aktivasi ponsel memakai sidik 
jari. (*)

BACK
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ASUS ZENFONE MAX PRO 
(M1)

Konsep maksimal dikemas pada seri tergres 
Asus. Maksimal dalam hal pasokan tena-
ga yang diperoleh dari baterai berkapasitas 
5.000 mAh. Maksimal dalam penyediaan 
kamera. Tak tanggung-tanggung tiga kam-
era disiapkan di Asus Zenfone Max Pro (M1) 
yang dirilis secara global pada April silam. Se-
runya, dua varian memiliki resolusi foto yang 
berbeda pula. 

Kamera utama dengan dua modul yaitu 13 
MP dan 5 MP untuk varian 3 GB RAM. Sedan-
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gkan untuk varian 6 GB RAM dijejali kamera 
utama 16 MP dan 5 MP. Begitu pula kamera 
utama, untuk varian 3 GB RAM menggunakan 
8 MP, sedangkan varian 6 GB RAM memilih 
resolusi 16 MP. 

Kemudian masih “maksimal” pula harga yang 
ditawarkan. Untuk varian dengan spek paling 
rendah saja dilego sekitar Rp 2,7 jutaan. 

Tetapi untuk materi lainnya masih sama. Ump-
amanya layar yang sama-sama memakai IPS 
LCD dengan ukuran 5,99 inci. Chipset-nya pun 
seragam, yaitu Snapdragon 636. Prosesor ini 
memiliki kecepatan komputasi 1,8 GHz. 

Guna melengkapi identitasnya sebagai yang 
maksimal dalam hal penyediaan tenaga, tentu 
harus pula disertai dengan fitur yang mampu 
mempercepat pengisianulang baterai. Untuk 
hal ini diserahkan kepada fitur fast charging. 
(*)
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HIGHLITE

Skandal Facebook 
– Cambridge Analytica

Terbongkarnya kasus pengambilan data 
pengguna Facebook  oleh Cambridge Analyt-
ica ini muncul belakangan. Sebelumnya pada 
Desember 2015, media The Guardian mel-
aporkan bahwa senator Amerika, bernama 
Ted Cruz menggunakan data tersebut untuk 
kepentingan bagi para politisi. 

Laporan media secara intensif merebak pada 
Maret 2018. Media membuat laporan yang 
lebih rinci tentang skandal data dengan infor-
masi baru dari mantan karyawan Cambridge 
Analytica, Christopher Wylie yang memberi-
kan informasi lebih jelas tentang ukuran pen-
gumpulan data, sifat dari informasi pribadi 
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yang dicuri, dan komunikasi di antara Cam-
bridge Analytica dan perwakilan politik. Se-
jumlah politikus itu mempekerjakan Cam-
bridge Analytica untuk menggunakan data 
tersebut dalam rencana mempengaruhi opi-
ni pemilih. 

Bagaimana cara Cambridge Analytica meng-
umpulkan data?
Tanyakan kepada Aleksandr Kogan, seorang 
ilmuwan data di Universitas Cambridge yang 
mengembangkan sebuah aplikasi yang dise-
but thisisyourdigitallife. Ia menyediakan ap-
likasi ini untuk Cambridge Analytica. 

Cambridge Analytica pada gilirannya meng-
atur proses informed consent untuk peneli-
tian di mana beberapa ratus ribu pengguna 
Facebook akan setuju untuk menyelesaikan 
survei hanya untuk penggunaan akademis. 
Namun, desain Facebook memungkinkan 
aplikasi ini tidak hanya mengumpulkan in-
formasi pribadi dari orang-orang yang setuju 
untuk mengambil survei, tetapi juga informa-
si pribadi dari semua orang di jejaring sosial 
pengguna Facebook tersebut. Dengan cara 
ini Cambridge Analytica memperoleh data 
dari jutaan pengguna Facebook. 

Aplikasi seperti thisisyourdigitallife memang 
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banyak. Aplikasi-aplikasi ini menumpang 
Facebook untuk melakukan interaksi dengan 
pengguna. Umumnya mengajak pengguna 
mengikuti kuis atau survei. Bahkan ada yang 
memberi iming-iming hadiah. 

Pengguna yang menemukan konten seru, bi-
asanya lalu mengikuti, tanpa sadar bahwa 
mereka telah memberikan data kepada pihak 
lain di luar Facebook. (*)

BACK
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Pengguna Indonesia 
Sebanyak 1 Juta

Mulanya menurut New York Times, jumlah 
pengguna yang datanya ditarik oleh Cam-
bridge Analytica mencapai 50 juta akun. Na-
mun, versi Cambridge Analytica hanya 30 juta 
akun saja. Persoalan ini kemudian membuat 
Facebook membuka data bahwa pengguna 
yang datanya diambil mencapai 87 juta akun. 
Sebagian besar, menurut Facebook berasal 
dari Amerika, yang mencapai 70,6 juta akun. 

Berikut rincian 10 negara yang dirilis oleh 
Facebook; 
• Amerika    70.632.350 akun
• Filipina     1.175.870 akun
• Indonesia   1.096.666 akun
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• Inggris    1.079.031 akun
• Meksiko   789.880 akun
• Kanada    622.161 akun
• India     562.455 akun
• Brasil     443.117 akun
• Vietnam   427.466 akun
• Australia   311.127 akun 

Dengan data sejumlah satu juta lebih itu mem-
buat kementerian Komunikasi dan Informati-
ka (Kominfo) lalu melakukan langkah tegas. 
Bahkan DPR pun peduli dengan hal ini serta 
meminta Facebook mempertanggungjawab-
kan hal ini. (*)
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Kemkominfo Bertindak 
Meminta Klarifikasi 
Facebook

Setelah bersua dengan anggota DPR, Face-
book Indonesia mendapat surat berisi per-
mintaan klarifikasi dari Kementerian Komu-
nikasi dan Informatika. Pemerintah merasa 
harus berhati-hati dalam menangani persoa-
lan ini. 

Menurut Samuel Abrijani, Direktur Jenderal 
Aplikasi dan Informatika Kominfo, pemerin-
tah tidak mau bertindak gegabah. Kehati-ha-
tian pemerintah didasari banyaknya jumlah 
pengguna aplikasi media sosial tersebut di In-
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donesia. Apalagi, pihak Facebook sendiri juga 
telah melaporkan perkembangan penyelidi-
kan atas kebocoran data penggunanya, meski 
belum lengkap.
Pada intinya, kementerian di bawah Rudi-
antara ini meminta empat hal ke Facebook. 
Keempat hal tersebut antara lain;

#1. Klarifikasi mengenai adanya informasi 
penyalahgunaan data pengguna Facebook 
yang meluas ke firma analisis lain selain Cam-
bridge Analytica yaitu CubeYou dan Aggre-
gate IQ.

#2. Penjelasan lebih lanjut mengenai tinda-
kan teknis untuk membatasi akses data di 
Facebook, seperti yang telah dijelaskan pada 
surat dari Kepala Kebijakan Publik Facebook 
Indonesia pada 5 April 2018.

#3. Memberikan data jadwal dan/atau hasil 
audit kasus ini. 

#4. Memberikan data pengguna Facebook 
Indonesia yang terkena dampak penyalahgu-
naan data oleh Cambridge Analytica.

Pada 26 April, Facebook Indonesia akhirnya 
memenuhi permintaan klarifikasi kementeri-
an. Sikap kominfo layak diacungi jempol, lan-
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taran bereaksi cepat seperti halnya di beber-
apa negara lain. 

Sejak kasus penyalahgunaan data pengguna 
yang sangat massif ini, banyak negara kemu-
dian meminta kepada para pemilik aplikasi 
yang menarik data pengguna untuk lebih ber-
hati-hati terhadap penyalahgunaan data. Hal 
ini lalu membuat banyak developer melaku-
kan antisipasi. (*)
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Pendapatan Samsung Awal 
2018 Tertolong Galaxy S9

Samsung harus berterima kasih kepada flag-
ship anyarnya, Samsung Galaxy S9 maupun 
Galaxy S9 Plus. Sebab, kedua seri ini menolo-
ng Samsung meraih laba besar di kuartal per-
tama 2018. Duo Galaxy S9 membantu men-
dorong Samsung Electronics untuk mencatat 
laba operasi selama tiga bulan pertama ta-
hun ini. Kedua perangkat memberi kontribu-
si laba operasi sebesar 14,5 miliar dolar dan 
pendapatan sebesar 56,2 miliar dolar. 

Raihan ini menunjukkan peningkatan sebesar 
6,2 persen dibandingkan periode yang sama 
tahun silam.  
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Tetapi tak hanya Samsung Galaxy S9 yang 
hebat. Penjualan Samsung Galaxy S8 masih 
cukup laris manis. Kendati sudah cukup beru-
mur, namun Galaxy S8 masih sangat diminati 
konsumen. Maka Samsung pun banyak mel-
akukan trade-in untuk seri ini. 
 
Sementara bisnis besar lainnya yang mem-
buat Samsung tersenyum adalah dari sektor 
semikonduktor. Sektor ini menambah pundi 
keuangan sebesar 10,7 miliar dolar. Permint-
aan akan komponen memori juga terus men-
ingkat. 

Tidak heran di kuartal kedua, Samsung 
akan mengencangkan penjualan komponen 
memori. Namun, Samsung sendiri sadar bah-
wa penjualan smartphone tampaknya tidak 
akan cukup menggembirakan. Jangka pan-
jang, Samsung mencari teknologi AI dan 5G 
untuk memperkuat kepemimpinannya. Ini ter-
masuk memperluas ekosistem terbuka Bixby 
2.0. (*) 
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ZTE Kemas Nubia Red 
Magic untuk Gamers

Sulit bertarung dalam teknologi imaging yang 
selelu mengejar resolusi kamera dan pen-
gayaan konten fotografi. Ini membuat ZTE 
lalu memilih masuk ke segmen gaming. Mum-
pung belum banyak pemain, meski sudah ke-
buru kedahuluan Xiaomi. 

Adalah ZTE Red Magic, yang desainnya ter-
inspirasi dari sosok kapal perang. Kemudian 
ditingkahi dengan garis LED yang memukau. 
Sebagai ponsel game, ZTE merasa perlu 
membuat lubang ventilasi agar terjadi sirku-
lasi untuk mengurangi panas. Ada tiga venti-
lasi disiapkan. 
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Layarnya seluas 6 inci dengan resolusi 2160 x 
1080 pixel. Seluruh bodinya terbuat dari Din-
orex T2X-1 glass. Di bagian dapur pacu nam-
pang Snapdragon 835 yang berpadu bersa-
ma RAM dalam dua pilihan (6 GB dan 8 GB). 
Sementara ruang memori simpannya juga 
dua opsi, masing-masing 64 GB dan 128 GB. 

Logo “nubia” tertulis besar di punggung un-
tuk menegaskan identitasnya. Sementara di 
punggung juga bercokol sebuah panel kam-
era resolusi 24 MP. Di dekatnya tampak sen-
sor sidik jari. Kalau mau selfie, ZTE menyedi-
akan kamera resolusi 8 MP. 

Sebagai media game, ZTE melengkapi ke-
butuhan audio dengan engine DTS Sound. 
Sayangnya untuk mendentumkan sound ha-
nya mengandalkan single speaker. 

Smartphone dengan OS Android Oreo ini di-
pasok oleh baterai berkapasitas 3.800 mAh. 
Harga pun sudah dicetuskan. Untuk varian 
ROM 64 GB dan RAM 6 GB dibanderol seki-
tar Rp 5,5 juta. Sedangkan varian yang lebih 
besar (ROM 128 GB dan RAM 8 GB) dilego 
sekitar Rp 6,6 juta. Tertarik? (*)
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Google Bakal Bikin Gmail 
Baru yang Lebih Keren

Google telah mengungkapkan versi baru 
Gmail, yang hadir dengan lebih dari sekadar 
perubahan visual. Ada pembaruan dramatis 
yang telah dibuat untuk kegunaan dan yang 
paling penting, keamanan layanan.

Salah satu perubahan terbesar adalah pen-
ingkatan keamanan. Gmail bakal ditambahi 
mode rahasia, yang dilengkapi dengan serang-
kaian fitur. Pengguna dapat saling mengirim 
email lain yang memiliki tanggal kedaluwar-
sa, setelah itu email tidak lagi tersedia. Untuk 
mengurangi kemungkinan aksi orang yang 
tidak berhak membaca email, email sekarang 
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dapat dikunci lewat otentikasi pesan teks dan 
penerima harus memasukkan kode yang dik-
irim melalui SMS untuk mengakses email.

Ditambahkannya kontrol Information Rights 
Management baru memungkinkan untuk me-
nonaktifkan opsi untuk meneruskan, men-
gunduh, menyalin atau mencetak email yang 
Anda kirim. Kemudian juga ada peringatan 
keamanan untuk Gmail yang telah diubah. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari anca-
man saat membuka email yang berpotensi 
berisiko.

Gmail baru ini juga mencakup fitur yang 
didukung AI, termasuk Nudging, Smart Reply, 
dan notifikasi prioritas tinggi. Nudging akan 
mengingatkan Anda untuk menindaklanju-
ti email penting agar Anda tidak lupa. Smart 
Reply merupakan kopi dari versi mobile untuk 
mengaktifkan balasan otomatis yang disa-
rankan ke email sehingga Anda dapat mem-
balas dengan hanya satu klik.

Sebagai bagian dari desain ulang, UI yang 
baru ini memiliki tombol untuk mengarsipkan, 
menghapus, menandai sebagai telah dibaca 
dan menunda pada item di kotak masuk Anda, 
sehingga Anda bahkan tidak perlu membuka 
email untuk mengakses fitur ini atau menan-
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dai email secara individual. Panel di samping 
kanan terintegrasi lebih baik dengan aplika-
si G Suite lainnya. Kemampuan offline me-
mungkinkan Anda untuk mencari, menulis, 
merespons, menghapus, atau mengarsipkan 
hingga 90 hari email tanpa konektivitas inter-
net.(*)
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Apps

5 Aplikasi Hebat
Untuk Hidup Sehat
Sleep as Android 

 

•	Developer: Urbandroid Team  
•	Update: 24 April 2018
•	Android: min. versi 4.1
•	Instal: Lebih dari 10.000.000

Seperti apa kualitas tidur Anda? Aplikasi Sleep 
as Android akan mencatatkan dengan rumu-
san algoritmanya, sehingga Anda bisa me-
nilai mutu tidur. Agar lebih lengkap, aplikasi 
ini juga menyediakan alarm yang terkoneksi 
ke gawai pakai, seperti pebble, Galaxy Gear 
atau perangkat yang memakai OS Android 
Wear lainnya. 
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Buat yang sukar nyenyak, disediakan pula 
alunan binaural yang akan membantu Anda 
ke alam tidur. Serunya lagi masih ada tam-
bahan menu bagi Anda yang doyan ngorok. 
Bentuknya beruoa pendeteksi ngorok, lalu 
ditambahkan anti-ngorok. 

Aplikasi ini pun terintegrasi dengan lampu 
pintar punya Philips HUE. Sehingga Anda 
bisa mengendalikan tingkat cahaya di Philips 
HUE. Untuk mengunduh tak dikenakan biaya, 
tetapi jika ingin menambah menu ada in apps 
purchase mulai harga Rp 13 ribuan. (*)

Menu-menu Aplikasi 

BACK
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Water Drink Reminder 
 

•	Developer: Leap Fitness Group
•	Update: 16 April 2018
•	Android: min. versi 4.1
•	Instal: Lebih dari 10.000.000

Anda susah minum air, padahal konsumsi air 
penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit. 
Minta bantuan saja ke aplikasi bernama Wa-
ter Drink Reminder ini. Sudah banyak orang 
memanfaatkan khususnya sebagai peng-
ingat saat minum air dengan jumlah yang 
menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. 

Aplikasi ini terintegrasi dengan Google Fit 
sehingga memungkinkan memadukan data 
vital tubuh. Dengan begitu, algoritma akan 
menghitung jumlah kebutuhan yang harus 
Anda minum. Anda juga bisa menyetel jenis 
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minuman yang ingin dikonsumsi. 

Jika Anda sudah menggunakan aplikasi S 
Health bikinan Samsung, data juga dapat 
disinkronisasikan. Minum air penting untuk 
menjaga kulit, menghindari dari batu ginjal, 
dan menjauhi dehidrasi. Grafik yang disaji-
kan merupakan data yang diperoleh secara 
harian, sehingga Anda dapat mencek rutini-
tas minum. (*)

Menu-menu Aplikasi 

BACK
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Step Counter – Pedometer Free 
& Calorie Counter

  
•	Developer: Leap Fitness Group
•	Update: 16 Maret 2018
•	Android: min. versi 4.1
•	Instal: Lebih dari 5.000.000

Tak perlu wearable untuk merekam langkah 
Anda. Dengan aplikasi yang tertancap di smart-
phone pun bisa. Caranya dengan mengguna-
kan aplikasi Step Counter (Pedometer Free & 
Calorie Counter). Aplikasi ini akan mengop-
timalkan penggunaan sensor di smartphone 
sebagai pencatat langkah. 

Tentu saja harus Anda sakukan atau tempat-
kan di armband jika dilakukan untuk berolah-
raga. Memang tak disediakan GPS semata 
agar konsumsi baterai tidak melonjak. Na-
mun, setiap langkah akan terekam dan dita-
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mpilkan dalam bentuk grafik dan infografis. 

Untuk menggunakan aplikasi ini, penggu-
na tak perlu mendaftar, sehingga data Anda 
aman. Developer memang tidak menghenda-
ki pengumpulan data penggunanya. Tentu 
saja Anda bisa membuat program exercise, 
dengan demikian akan ketahuan berapa lang-
kah yang harus Anda lakukan saban hari, dan 
berapa kalori yang terbakar. (*)

Menu-menu Aplikasi

 
     

BACK
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Twilight 

 

•	Developer: Urbandroid Team
•	Update: 21 Maret 2018
•	Android: min. versi 4.1
•	Instal: Lebih dari 5.000.000

Penelitian menunjukkan bahwa paparan ca-
haya biru sebelum tidur dapat mengubah 
ritme alami Anda dan menyebabkan ketidak-
mampuan untuk tertidur. Penyebabnya ada-
lah fotoreseptor di mata Anda, yang disebut 
Melanopsin. Reseptor ini sensitif terhadap 
pita cahaya biru sempit dalam kisaran 460-
480 nm yang dapat menekan produksi Mela-
tonin - hormon yang bertanggung jawab un-
tuk siklus tidur.  

Dalam penelitian ilmiah eksperimental telah 
ditunjukkan rata-rata orang membaca di tab-
let atau ponsel pintar selama beberapa jam 
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sebelum waktu tidur dapat menemukan tidur 
mereka tertunda sekitar satu jam.

Aplikasi Twilight membuat layar perangkat 
Anda beradaptasi dengan waktu hari itu. Ini 
menyaring fluks cahaya biru yang dipancar-
kan oleh ponsel atau tablet Anda setelah 
matahari terbenam dan melindungi mata 
Anda dengan filter merah yang lembut dan 
menyenangkan. Intensitas filter secara halus 
disesuaikan dengan siklus matahari berdasar-
kan waktu matahari terbenam dan matahari 
terbit. (*) 

Menu-menu Aplikasi 

BACK
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Habit Tracker 

•	Developer: App Holdings
•	Update: 19 April 2018
•	Android: min. versi 4.1
•	Instal: Lebih dari 1.000.000

Apakah sebuah kebiasaan dapat diukur? Bisa. 
Buktinya aplikasi Habit Tracker ini siap men-
catat semua kebiasaan Anda dari hari ke hari. 
Apa gunanya?

Nah, seringkali seseorang memiliki target 
tertentu pada kehidupannya. Misalnya ingin 
berhenti merokok. Namun, kebiasaan itu be-
gitu sulit dihentikan. Bahkan barangkali cend-
erung meningkat pada saat-saat tertentu. 
Habit Tracker akan merekam setiap hari be-
rapa rokok yang Anda habiskan. 

Pola yang ditampilkan digrafik akan mengin-
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gatkan Anda betapa gaya hidup Anda salah 
jika ingin menghentikan sebuah kebiasaan. 
Maka grafik ini akan membantu Anda untuk 
memahami kemudian melakukan program 
sesuai keinginan. Beberapa menu seperti 
quotes bisa cukup memberi motivasi. (*) 

Menu-menu Aplikasi 

BACK
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GADGET

CASIO PROTREK

Generasi Pro Trek dirilis kembali oleh Casio. 
Ini adalah jam tangan pintar yang srngaja 
disiapkan bagi petualang atau yang bekerja di 
lapangan. Smartwatch ini menggunakan sis-
tem operasi Wear OS. Dan telah teruji untuk 
penyelaman hingga kedalaman 50 meter. Tak 
heran jika mendapat sertifikasi militer Amer-
ika, MIL-STD 810G. 

Layar bulatnya diperkuat oleh dua lapis. Mas-
ing-masing LCD TFT dan monokrom. Jika bat-
erai mulai lemah Anda bisa gunakan mode 
monokrom. Kemudian sebuah speaker ikut 
melengkapi. Diameter layar 1,32 inci dengan 
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resolusi 320 x 320 pixel. Kemudian dilengka-
pi dengan modul GPS.

Desainnya sangat berkarakter. Mengingatkan 
pada seri-seri G-Shock. Fitur Casio WSD-F20A 
dalam aksen indigo, tali terbuat dari urethane 
hitam yang lembut komplet dengan gesper, 
pelindung tombol, bezel pelindung dan tiga 
tombol samping besar. Ini mendukung berb-
agai kegiatan outdoor dan air.
Dan kabar terbaiknya adalah ia bekerja tan-
pa program seluler. Casio telah menandatan-
gani kontrak dengan sembilan perusahaan 
aplikasi utama untuk menghadirkan aplikasi 
outdoor dan olahraga populer, yang disedia-
kan di daftar “Featured Apps”.

Casio Pro Trek siap bekerja dengan perang-
kat Android minimal versi 4.0, sedangkan un-
tuk iOS minimal versi 9.0.

Arloji pintar ini dijual sekitar Rp 5,6 jutaan. 
Konektivitasnya terdiri dari Wi-Fi, Bluetooth 
dan GPS. (*)

BACK
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ALPHA 800 UAV

Di era drone alias multicopter, pabrikan ber-
nama Alpha Unmanned System justru mena-
warkan helikopter. Ini karena konsep helikop-
ter setidaknya memiliki tiga aspek. Antara 
lain kemampuan terbang take off dan landing 
serta melayang yang mumpuni, daya tahann-
ya dapat diperpanjang karena menggunakan 
bahan bakar gas, serta kapasitas muatann-
ya cukup besar, sehingga dapat mengangkut 
kamera. 

Itulah yang memicu pabrikan ini mengem-
bangkan Alpha 800 UAV. Heli mungil satu ini 
selain tangkas bermanuver, juga mampu ter-
bang hingga 2,5 jam dengan membawa mak-
simal beban seberat 3 kg. Jarak terbangnya 
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bahkan bisa mencapai 30 km. 

Sistem kelistrikan Alpha 800 UAS secara terp-
isah diisolasi dari getaran dan sesuai dengan 
IP64 sebagai peringkat minimum. Kabel uta-
ma menggunakan konektor MIL-SPEC dan 
terlindung dari abrasi, getaran, dan korosi.

Kamera, autopilot, dan monitor engine sal-
ing terkait, menyediakan informasi penting 
bagi operator di satu layar secara real-time. 
Termasuk informasi CHT, jumlah bahan 
bakar, rencana penerbangan, telemetri, detail 
muatan dan video.

Alpha 800 UAS menggunakan kontrol VEC-
TOR autopilot dari UAV Navigationserves 
sebagai Autonomous Flight Control Unit. 
VECTOR sendiri telah digunakan untuk men-
gendalikan pesawat tanpa awak, dan te-
knologinya telah digunakan lebih dari 50.000 
jam terbang. Autopilot terintegrasi dengan 
sensor yang sangat efektif, termasuk antena 
GPS presisi tinggi, sensor jarak sebagai berat 
pada roda (WOW) atau sensor rpm. (*)

BACK
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Mi ROBOT BUILDER

Xiaomi tak berhenti berinovasi. Kali ini meri-
lis robot yang dapat dirancang seperti haln-
ya permainan lego. Mi Robot Builder begitu 
namanya, terdiri dari 978 komponen. Dengan 
ratusan komponen ini, Anda bisa mencipta-
kan sebuah robot, tank atau bahkan T-Rex. 

Komponen itu sendiri meliputi blok, roda, ran-
tai dan banyak lagi. Xiaomi mengklaim mate-
rial yang digunakan pada komponen tersebut 
sangat eco-friendly. Tetapi yang lebih pent-
ing, sebagai mana robot, ia bisa bergerak den-
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gan sistem kontrol melalui mobile memakai 
smartphone yang telah diisi dengan aplikasi. 

Bagian penting dari robot satu ini adalah me-
sin utama yang didukung oleh prosesor CPU 
(clock speed 108 MHz) dan sistem operasi 
proprietary. Hal ini memungkinkan robot mel-
akukan gerakan yang terkoordinasi dengan 
sempurna. Ia juga dilengkapi dengan em-
pat port USB tipe-C, yang menyediakan daya 
untuk robot dan antarmuka dengan kompo-
nen lain. Berkat algoritma pendulum terbalik, 
struktur cukup stabil untuk menjaga diri tetap 
tegak dan bergerak maju sambil mendukung 
hingga bobot 3 kg.

Mi Robot Builder menggunakan dua motor 
brushless berkecepatan tinggi dengan kece-
patan putar hingga 170 rpm dan memutar 
kapasitas torsi hingga 25N.cm. Untuk mem-
bantu robot secara akurat menentukan kece-
patan dan arah, motor memiliki built-in fotolis-
trik encoder yang juga menempatkan motor 
ke mode siaga ketika berhenti. 

Konektivitas yang disediakan antara lain Blue-
tooth dan Wi-Fi. Sementara itu aplikasi Mi 
Robot Builder dapat diunduh untuk perang-
kat Android minimal versi 3.0, sedangkan iOS 
versi 6.0. 
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Mi Robot Builder sangat menarik dan men-
didik bagi anak-anak untuk menenal dan 
mempelajari dunia robotik. (*)

BACK
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TIPS

9 Data Penting yang Tak 
Boleh Tampil di Facebook

Di tengah kasak-kusuk skandal pencurian 
data pengguna yang melanda Facebook, tidak 
ada salahnya jika Anda memilih untuk berha-
ti-hati saat menggunakan aplikasi ini. Sikap 
hati-hati terutama data diri. Sebaiknya, jan-
gan mencantumkan semua informasi yang 
berpotensi disalahgunakan.

Ada delapan hal yang seringkali orang lupa 
telah mencantumkan di Facebook. Entah di 
data pribadi maupun saat update. Apa saja 
yang sebaiknya tak Anda tampilkan?
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1. Tanggal ulang tahun 

Tanggal ulang tahun, nama, dan alamat ada-
lah hal yang akan mudah disalahgunakan oleh 
orang tidak bertanggungjawab untuk meng-
akses rekening bank.

2. Nomor telepon 

Jika Anda sedang sial, mencantumkan nomor 
telepon di akun Facebook hanya akan men-
datangkan teror dari orang yang tidak kamu 
inginkan.

3.	Hanya	konfirmasi	akun	yang	kamu	kenal
 
Banyak dari kita yang menyetujui semua per-
mintaan pertemanan. Sementara dari ban-
yaknya jumlah teman yang Anda miliki, pal-
ing tidak hanya 13,6 persen saja yang sering 
berinteraksi. Singkirkan pertemanan dengan 
akun yang tidak Anda kenal. Hal ini akan mem-
buat interaksi yang Anda lakukan jauh lebih 
sehat.

4. Foto anak atau anggota keluarga 

Saat ini kasus pelecehan anak di bawah umur 
sedang marak terjadi. Memasang foto anak 
hanya akan memudahkan penjahat seksusal 
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bisa dengan mudah menemukan keberadaan 
sang anak.

5. Mengunggah keluhan

Sebaiknya jangan mengunggah keluhan sep-
utar pekerjaan. Karena, bisa jadi pemilik pe-
rusahaan tidak suka dan langsung memecat. 

6. Jangan memberi tag lokasi 

Menandai tag lokasi sama saja memberita-
hukan alamat Anda sebenarnya. Jadi henti-
kan kebiasaan ini dengan segera.

7. Status hubungan 

Jika Anda sedang dalam keadaan ingin men-
jalin sebuah hubungan baru, maka atur pro-
fil Anda dengan status single. Dengan begitu, 
permintaan pertemanan Anda akan bertam-
bah lebih cepat.

8. Foto boarding pass 

Anda pasti tidak pernah sadar kalau mengung-
gah lembaran boarding pass itu berbahaya. 
Alih-alih pamera, barcode pada boarding pass 
bisa digunakan untuk mengakses informasi 
yang Anda berikan kepada maskapai pener-
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bangan. 

9. Foto KTP atau Kartu Lain

Anda mungkin ingin pamer, tetapi justru saat 
itulah data Anda dicolong. Foto KTP, SIM, bah-
kan kartu kredit sebaiknya tersimpan erat di 
dompet. Pamer hanya akan bawa musibah.
(*) 
 

BACK
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3 Langkah Aman Bebas 
Hacking Akun Instagram 

Sebagai media sosial yang booming, Insta-
gram adalah sarang empuk bagi para hacker 
untuk menjalankan aksi kejahatan. Tak ter-
hitung berapa akun Instagram yang sempat 
di-hack alias dibobol. Mulai dari kalangan ar-
tis, hingga kelas selebgram atau orang yang 
cukup punya pengaruh di Instagram, pasti 
pernah dibobol akunnya alias di-hack oleh 
para hacker dengan berbagai tujuan.

Akun Instagram yang memiliki banyak follow-
er biasanya mendatangkan revenue tersendiri 
bagi pemilik akun tersebut. Pasalnya, banyak 
para pemasar online dari perusahaan-pe-
rusahaan maupun perorangan yang ingin 
mengiklankan produk-produk mereka di akun 
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Instagram si seleb tersebut.
Hal inilah yang mengakibatkan privasi peng-
guna yang sudah diretas dapat dipublikasi-
kan, bahkan akun Instagram itu juga dapat 
disalahgunakan oleh si hacker.

Lantas, bagaimana caranya agar akun Insta-
gram tidak mudah dibobol atau di-hack oleh 
para hacker? Nah, berikut ini adalah tips agar 
akun Instagram Anda tidak mudah di-hack.

1. Buatlah password yang sulit

Jangan pernah membuat password yang mu-
dah ditebak orang lain. Buatlah password se-
rumit mungkin menggunakan karakter sep-
erti tanda seru, tanda pagar, dan tanda tanya. 
Lalu kolaborasikan password menggunakan 
huruf dan angka.

Tapi ingat, jika Anda ingin menggunakan pass-
word yang rumit, simpan di tempat aman agar 
tidak mudah dibuka orang lain.

2. Jangan log-in di sembarang perangkat

Terkadang ketika “numpang” akses di ponsel 
atau perangkat teman, Anda lupa untuk kel-
uar akun atau log-out. Hal ini akan membuat 
perangkat tersebut dapat mengakses akun 
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Anda, karena platform ini bisa digunakan un-
tuk beberapa akun dalam satu aplikasi.

Sebaiknya, ketika Anda sudah selesai men-
gakses di perangkat lain, jangan lupa untuk 
keluar atau log-out. Caranya, Anda bisa men-
gakses menu “Setting” kemudian scroll ke 
bawah, lalu pilih “Log-out”.

Cara tersebut tidak lantas mengeluarkan 
akun Anda di perangkat tersebut. Kebanya-
kan orang terjebak dalam hal ini. Cara men-
gatasinya adalah dengan me-remove akun 
Anda pada bagian menu “Setting”, kemudian 
scroll ke bawah, dan pilih “Add Account”.

Biasanya, akun Anda masih tertaut di perang-
kat tersebut. Untuk dapat menghapusnya 
secara keseluruhan, kamu bisa memilih “Re-
move Account”.

3. Aktifkan langkah Two-Factor Authentica-
tion

Cara ini mengharuskan Anda untuk memasu-
kan kode unik. Setiap Anda log-in di perang-
kat lain, maka Instagram akan meminta un-
tuk memasukan kode tersebut.
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Cara untuk mengaktifkan langkah ini sangat 
mudah, yakni Anda pergi ke menu “Setting” 
yang berada di pojok kanan atas. Setelah itu, 
Anda akan menemukan pilihan “Two-Factor 
Authentication” yang berada di menu “Ac-
count”. Kemudian aktifkan dengan mengges-
er tab yang tertera di layar ponsel.

Setelah itu, Instagram akan mengirim kode 
verifikasi ke nomor telepon yang sebelumnya 
kamu daftarkan pada saat membuat akun.

Jika Anda belum mendaftarkan nomor tele-
pon, maka secara otomatis Instagram akan 
meminta untuk masukkan nomor telepon 
yang aktif. Kemudian masukkan kode veri-
fikasi tersebut untuk mendapatkan kode unik. 
Setelah itu, Instagram akan meminta untuk 
menyimpan gambar yang berisi daftar kode 
unik tersebut. (*) 

BACK
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4 Langkah Bersihkan Lensa 
Kamera Smartphone

Permukaan kamera smartphone (baik kamera 
utama maupun kamera selfie) boleh jadi ker-
ap buram, gara-gara terkena bekas sidik jari 
atau debu. Sejumlah partikel mikro yang me-
nempel pada bagian ini sedikit banyak akan 
mengurangi kemampuan kamera menang-
kap obyek.

Oleh sebab itu, bagian satu ini meski kecil 
seharusnya cukup regular dibersihkan. Un-
tuk itu, rasanya Anda perlu keluarkan sedikit 
kocek untuk membeli kain pembersih lensa 
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atau tisu pembersih lensa, dan cairan pem-
bersih lensa atau air.
Bahan-bahan di atas bisa Anda cari di toko 
penjual kamera. Nah, langkah-langkahnya 
cukup gampang. Yuk ikuti;

• Tambahkan beberapa tetes cairan pem-
bersih lensa atau air ke kain pembersih len-
sa atau tisu pembersih lensa. Jangan guna-
kan tisu wajah. Tisu wajah memiliki tekstur 
kasar dan akan menggores lensa Anda. Se-
lain itu jangan teteskan cairan langsung ke 
lensa. 

• Gosok lembut kain lembab atau tisu pada 
lensa, bergerak berlawanan arah jarum jam.

• Dengan kain pembersih lensa kering, kering-
kan area lembab lensa dengan lembut.

• Ulangi hingga lensa bersih. 

Untuk memastikan bahwa lensa kamera ke-
lihatan kotor atau bekas sidik jari, Dekatkan 
lensa ke lampu. Lensa akan tampak noda, 
partikel debu dan sebagainya saat di bawah 
sinar lampu.

Seberapa sering perlu membersihkan? Tentu 
tergantung seberapa kali smartphone Anda 
terkena debu atau partikel lain. Jika penggu-
naan normal, cukup dua kali seminggu meng-
ingat smartphone merupakan benda yang 
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paling kerap terkontak dengan udara luar atau 
tempat yang berdebu.
So, silakan coba! (*)

BACK
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5 Langkah Back Up Data 
WhatsApp ke Google Drive

Mungkin sekarang ponsel Anda menyimpan 
data lebih banyak berasal dari WhatsApp ket-
imbang dari lainnya. Harap maklum, semakin 
tinggi Anda gunakan WhatsApp, kian sering 
teman mengirim file dan Anda unduh, maka 
semakin banyak pula file atau data yang ter-
simpan di ponsel.

Akibatnya ponsel bisa sesak oleh data sim-
panan. Nah, biar tak sesak yang berakibat 
mengurangi kinerja ponsel, sebaiknya Anda 
gunakan fasilitas back up data yang disedi-
akan oleh Google Drive. Dengan fasilitas ini, 
Anda bisa mengurangi file yang memenuhi 
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ponsel. Selain itu, Anda juga bisa membuka 
kembali ketika suatu kali Anda butuhkan.

STEP 1 

 

Masuk ke WhatsApp dan tap Menu. Sampai 
menemukan submenu Chats.



Hal 146

STEP 2 

Tap Chats dan tap lagi Chats Back Up.
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STEP 3

Lakukan pengaturan di Google Drive Set-
tings. 
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STEP 4 

Pilih akun Gmail yang Anda inginkan, tentu-
kan setelan jaringan (Back Up Over, apakah 

WI-Fi saja atau Wifi dan Seluler).
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STEP 5 

Tap ikon hijau bertulis Back Up untuk mem-
ulai menyimpan data ke Google Drive. 

Ada beberapa hal penting yang harus Anda 
ketahui, yaitu; 
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• Cadangan pertama mungkin perlu waktu be-
berapa saat untuk diselesaikan. Sebaiknya 
telepon Anda terhubung ke sumber listrik.

• Anda dapat mengubah frekuensi pencadan-
gan obrolan Anda, akun Google yang Anda 
cadangkan dan koneksi mana yang diguna-
kan untuk cadangan kapan saja.

• Setiap kali Anda membuat cadangan Goog-
le Drive menggunakan akun Google yang 
sama, cadangan Google Drive sebelumnya 
akan ditimpa dan tidak bisa dipulihkan.

• Media dan pesan yang Anda cadangkan tidak 
dilindungi oleh enkripsi end to end WhatsApp 
saat berada di Google Drive. (*) 
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