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EDITORIAL

Semua Sibuk Jelang
Liburan dan Lebaran

Saat Ramadhan sejumlah vendor merilis produk baru. Ini seperti sebuah tradisi tahunan,
di mana para pebisnis mengikuti tren pasar
(kebutuhan konsumen). Biasanya di masa
Ramadhan menjelang Lebaran terjadi peningkatan konsumsi pada barang dan jasa.
Termasuk pembelian gadget.

Namun, peningkatan ini sudah tidak seperti
8-10 tahun silam. Saat itu tarikan atas pembelian ponsel cukup tinggi. Sekarang tidak
serupa lagi kondisinya. Kebetulan di Jakarta
juga tengah berlangsung ajang tahunan Jakarta Fair yang sering dimanfaatkan untuk
menjual sejumlah seri dengan harga diskon
besar-besaran. Produk-produk yang dicari
konsumen umumnya tidak mahal. Menurut
Hal 9

pantauan SINYALMAGZ masih di antara Rp
1 juta hingga Rp 4 jutaan. Di atas Rp 4 juta
sudah dianggap mahal. Apalagi smartphone
di bawah 4 jutaan sudah cukup mewah spesifikasinya.

D.Isi ke
hal 9

Hal ini dimanfaatkan oleh Asus, Oppo, vivo
dan tak ketinggalan Samsung yang mengemas seri bagus, Samsung Galaxy J7 Duo.
Asus punya Zenfone 5 yang performanya layak diacungi jempol.
Para operator telko juga tengah bersiap menghadapi lonjakan trafik telekomunikasi, terutama berbasis data. Saat Ramadhan mungkin
masih terasa biasa, dan akan berbeda pada
seminggu masa Lebaran. Khususnya pada
dua hari Idul Fitri. Tak hanya dari penguatan
jaringan tetapi mereka menambah BTS mobile ke kawasan yang semula jarang dilalui
orang.
Pendek kata, tahun ini masa lebaran berbarengan dengan liburan anak sekolah sehingga
kesibukan luar kerja juga meningkat. Maka,
pastikan perangkat Anda pun siap “diajak”
mudik maupun berlibur. Ponsel-ponsel yang
SINYALMAGZ review teruji cukup kapabel termasuk buat mendokumentasikan aksi Anda.
Ada pula powerbank ACMIC yang telah kami
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tes dan sangat kami rekomendasikan untuk
mengisiulang lebih dari satu gadget Anda.
Jadi selamat berlibur, SELAMAT IDUL FITRI,
1 Syawal 1439 Hijriyah. Mohon maaf Lahir
dan Bathin. (*)
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KOLOM HENDROWIJONO

HARAP-HARAPCEMAS
SOAL 700 MHz
MASIH banyak pembenahan yang harus
dilakukan pemerintah, walau program registrasi sudah dianggap selesai dan berhasil, dan
konon mendapat acungan jempol. Teknologi telekomunikasi tidak akan berhenti dan
siklusnya makin lama makin pendek, sehingga bahkan teknologi yang baru saja diperkenalkan langsung terlibas teknologi baru.

Teknologi komunikasi kabel yang berusia lebih dari 150 tahun tiba-tiba saja harus mundur
ketika teknologi seluler muncul di dekade 80an, walau proses kematian kabel tidak tiba-tiba bahkan kini muncul lagi dengan dimanfaatkannya serat optik. Teknologi seluler analog
Hal 12

yang disebut generasi pertama (1G) bertahan sekitar delapan tahun, dilibas oleh digital
pada awal dekade 90-an yang disebut generasi 2 (2G) yang masih juga bertahan sampai
kini, menyediakan layanan suara dan SMS.
Generasi lanjut berlangsung agak lama dengan 3G di awal tahun 2004 lalu 3,5G, kemudian ada yang menyebut 3,75G, sampai muncul generasi keempat (4G). Beda dengan 2G
yang masih dimanfaatkan hingga masa 4G
LTE (long term evolution) kini, 3G terhempas
begitu saja karena orang bermigrasi dari 2G
langsung ke 4G.
Lompatan yang signifikan, sebab 3G dianggap usang, lebih mahal secara unit dibanding
4G, kecepatannya pun rendah meski harga
sama dengan LTE. Teknologi 4,5G memperkenalkan CA (carrier aggregation) dan 4T4R,
menggabungkan beberapa frekuensi yang
menghasilkan kecepatan unduh sampai 150
megabit per detik (mbps).
Saat ini kenikmatan pelanggan dalam berselancar masih tergantung pada sedikit-banyaknya pengguna ponsel yang sama di satu
area atau satu cakupan BTS. Namun secara
umum, pelanggan menikmati kecepatan unduh yang sekitaran 3,27 mbps sampai 10
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mbps.
Masalah terbesar yang dihadapi operator
dalam melayani pelanggannya, kelangkaan
lebar frekuensi. Ada enam operator seluler,
Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri, Smartfren
dan Sampurna dilayani sementara pita yang
tersedia hanya selebar 250 MHz. Masih belum cukup, apalagi jumlah pelanggan terus
bertambah.
Telkomsel menjadi yang terbesar dengan
pemilikan selebar 82,5 MHz, disusul Indosat 47,5 MHz, XL Axiata 45 MHz, Smartfren
35 MHz, Tri 25 MHz dan Sampurna 15 MHz.
Bayangkan lebar frekuensi sama hanya digunakan oleh tiga operator seperti di China,
boleh dikata foya-foya walau pelanggan mereka sekitar 900 juta orang.
Kawasan Bisnis Padat
Ada frekuensi-frekuensi yang masih terbuka,
seperti di spektrum 700 MHz yang saat ini
masih dikuasai operator televisi siaran selebar 336 Mhz yang sedang dalam proses migrasi dari sistem televisi analog ke digital.
Setelah berdigital, kebutuhan stasiun televisi hanya separuhnya, 168 MHz, dan sisanya
akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Rencananya tahun ini atau tahun 2019, dari
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168 MHz yang tersisa akan digunakan sebanyak 56 MHz untuk siaran pendidikan dan peringatan bencana, dan 112 MHz sisanya akan
dilelang. Menkominfo Rudiantara menolak
anggapan bahwa penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) dari lelang frekuensi menjadi
tujuan pembukaan frekuensi baru, dan PNBP
Kemkominfo tahun 2017 dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi mencapai Rp 20 triliun.
Jika dibagi rata 112 MHz untuk 6 operator,
masing-masing dapat kurang dari 20 MHz,
lumayan, tetapi tetap tidak cukup. Hanya saja
sesuai sifat naturalnya, spektrum rendah punya kemampuan jangkauan lebih luas sehingga tetap saja 700 MHz akan bermanfaat
bagi operator.
Contohnya, Sampurna Telecom memiliki 15
MHz di spektrum 450 MHz dan itu dimanfaatkan di kawasan pedesaan yang jarak antara
konsumen dengan BTS terjauh bisa sampai
100 kilometer. Untuk frekuensi 900 MHz, biasanya radius cakupan mencapai 2 km di
tanah yang datar tetapi dengan penempatan
BTS di menara ketinggian 72 meter cakupannya dapat sampai lima kilometer.
Namun spektrum tinggi menang di kapasitas
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untuk satu area yang sama dengan spektrum
rendah karena bisa memanfaatkan kembali
frekuensi (re use) berkali-kali di berbagai BTS
seberang. Telkomsel dan Smartfren beruntung punya pita selebar 30 MHz di spektrum
2300 MHz yang sangat pas untuk kawasan
bisnis padat.
Kalau saja konsolidasi, akuisisi atau merger
antarsedikitnya 3 operator terjadi, kekurangan frekuensi akan teratasi.
Kepemilikan frekuensi yang lebar juga menjadi salah satu syarat operasional generasi
kelima (5G), selain ada dukungan serat optik.
5G ini bisa saja dioperasikan di spektrum 3,5
GHz yang rentangnya lebar, namun spektrum
ini masih digunakan untuk transmisi satelit.
Paling ideal adalah spektrum 2,8 GHz yang
tidak digunakan lagi untuk operasional radio
gelombang mikro (microwave).
Sasaran 5G bukan ke pelangan perorangan tetapi lebih untuk kawasan industri dan
pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin besar yang saling terkoneksi berkecepatan sangat tinggi, dengan biaya lebih rendah. Kecepatan puncak layanan 5G sampai
20 gigabit per detik (20.000 mbps), pada setiap kilometer persegi cakupan BTS-nya, satu
Hal 16

juta perangkat dapat terkoneksi. ***
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KABAR OPERATOR

JARINGAN INDOSAT
OOREDOO SIAP HADAPI
LONJAKAN
Indosat Ooredoo kembali mempersiapkan
layanannya dengan melakukan peningkatan
kapasitas jaringan, pemantauan kualitas jaringan melalui Indosat Ooredoo Network Operation Center (iNOC), Command Center jaringan selama bulan Ramadhan dan Lebaran
bagi pelanggan. Khusus untuk kesiapan jaringan telekomunikasinya, ditunjukkan melalui
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kegiatan uji jaringan (network drive test) yang
dilakukan di salah satu jalur mudik dan kota
tujuan mudik di Jawa Tengah, yaitu jalur Semarang-Demak-Kudus. Uji jaringan ini untuk
menunjukkan secara langsung kondisi kualitas sinyal dan kecepatan akses data yang
bisa dinikmati pelanggan khususnya selama
masa Ramadhan dan kegiatan mudik di salah satu jalur Pantura terpadat tersebut.
”Indosat Ooredoo berkomitmen untuk selalu memberikan pengalaman terbaik kepada
masyarakat dalam menggunakan layanannya pada situasi apapun, termasuk saat terjadinya kepadatan trafik telekomunikasi yang
biasa terjadi selama bulan Ramadhan, mudik
Lebaran dan perayaan Lebaran itu sendiri,”
ujar Dejan Kastelic, Chief Technology and Information Officer Indosat Ooredoo.
“Kami yakin bahwa dengan menggelar tambahan infrastruktur dan sumber daya, akan
dapat menjamin pelanggan merasakan pengalaman yang lebih baik ketika berkomunikasi dengan sanak keluarga dan teman selama
masa-masa tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah melakukan refarming
frekuensi 1800 MHz kami dan mengaktivasi
spektrum baru kami di 2100 MHz untuk mendukung cakupan 4G kami dan menghadirHal 19

kan kecepatan lebih di wilayah-wilayah penting kami. Tim teknis jaringan kami juga akan
memonitor site-site penting dan melakukan
tindakan yang diperlukan untuk memastikan
pelanggan merasakan performansi jaringan
secara optimal,” jelasnya.
Mengantisipasi peningkatkan traffic telekomunikasi selama Ramadhan, mudik dan perayaan Lebaran, Indosat Ooredoo telah menyiapkan kapasitas jaringannya baik untuk data,
suara maupun SMS. Untuk kapasitas layanan
data ditingkatkan menjadi 11.394 TeraByte/
hari, untuk memenuhi puncak kenaikan trafik
data yang diprediksi meningkat sebesar 83,7
persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, untuk kapasitas suara ditingkatkan
menjadi 37,49 juta Erlang/hari dan kapasitas
SMS ditingkatkan menjadi 1,01 milyar SMS/
hari, dimana kedua kapasitas ini juga sudah
disiapkan melampaui dari prediksi trafik tertinggi yang mungkin terjadi.
Tidak hanya meningkatkan kapasitas jaringan, kondisi jaringan telekomunikasi juga dipantau selama Ramadhan dan Mudik Lebaran
melalui Indosat Ooredoo Network Operation
Center (i-NOC) sebagai pusat monitoring
seluruh jaringan secara nasional. Monitoring
jaringan secara lebih intensif juga dilakukan
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melalui Command Center yang akan beroperasi beberapa hari sebelum dan sesudah masa
Mudik Lebaran untuk mengidentifikasi secara
proaktif melalui tim Performance Monitoring
bahkan sebelum sebuah gangguan berimbas
bagi pelanggan, dan secara reaktif melalui tim
Customer Service sehingga bila ada kendala
dapat diselesaikan sesegera mungkin. (*)
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INDOSAT OOREDOO BUSINESS BANGUN COMMAND
CENTER DI KAMPUS
Belakangan tren smart campus kian digalakkan oleh berbagai perguruan tinggi. Melihat
peluang ini Indosat Ooredoo Business telah
memfasilitasi sebuah Command Center di
gedung Baiturrohmah Universitas Nahdlatul
Ulama (UNUSA) Surabaya sebagai upaya
mendukung Unusa menjadi smart campus.
Command center tersebut berfungsi sebagai
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monitoring suasana kampus, kondisi perangkat, sistem jaringan kampus, dan dashboard
sistem informasi kampus.
Awal Mei yang lalu, Unusa meresmikan gedung baru Baiturrohmah yang merupakan
bangunan 2 Lantai yang terintegrasi ke 7 divisi di Unusa. Selain Command Center, terdapat juga Laboratorium Gizi, Ruang Pusat
Pengembangan Masyarakat dan Peradaban
Islam (PPMPI), Ruang Unusa Career Center
(UCC), Ruang Kemahasiswaan, Ruang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Mushola.
“Kami bangga dapat menjadi bagian dari momentum transformasi Unusa menjadi smart
campus dengan penyediaan fasilitas Command Center ini. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Indosat Ooredoo Business untuk
menjadi partner solusi ICT yang tepat untuk
mencapai ‘digitally transformed organization’. Semoga fasilitas baru ini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi para
stakeholder Unusa baik internal maupun eksternal,” ujar Director & Chief Business Officer
Indosat Ooredoo, Herfini Haryono.
Selain Command Center, Indosat Ooredoo
Business juga menyediakan layanan DedicatHal 23

ed Internet Access untuk menunjang kebutuhan internet di kampus dan bundling tablet sebanyak 344 unit yang digunakan untuk
media pembelajaran secara digital (aplikasi
E-sorogan) oleh mahasiwa kedokteran dan
dosen di Unusa. Tahun ini akan ditambah lagi
1.400 unit yang akan digunakan mahasiswa
baru tahun ajaran 2018-2019.
Baiturrohmah sendiri menjadi komponen
penting yang dirancang khusus untuk melayani mahasiswa Unusa agar pelayanan cepat, terintegrasi, dan mudah diakses. Gedung
tersebut ditargetkan mampu melayani 3.549
mahasiswa yang tersebar di 17 program
studi, yang terwadahi dalam enam fakultas.
Command center yang ada di Baiturrohmah
juga nantinya digunakan untuk Rumah Sakit Islam baik yang ada di daerah Jemursari,
Wonokromo maupun Gresik. (*)
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RESPON INDOSAT OOREDOO TANGGAPI REGISTRASI SIM CARD PRABAYAR
Carut marut sistem registrasi SIM Card membuat berbagai operator harus segera melakukan perbaikan. Menanggapi hal tersebut, CEO
sekaligus Presiden Direktur Indosat Ooredoo,
Joy Wahjudi turut memberikan komentar terkait kebijakan registrasi kartu SIM pra-bayar
untuk nomor seluler yang akan digunakan.
“Untuk proses registrasinya sendiri, pengguna dapat mendaftarkan data diri di atas 3 Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan
KTP. Kalau perorangan bisa registrasi kartu
di atas 3 NIK. Kalau toko tidak boleh di atas
Hal 25

3,” ujar Joy, di tengah acara RUPST Indosat.
Joy menuturkan bahwa selama ini sering terjadi kesalahpahaman mengenai registrasi di
atas 3 NIK. Pada dasarnya, semua registrasi
yang dilakukan harus menggunakan nomor
induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu
keluarga (KK) yang valid.
Data kependudukan yang digunakan untuk
registrasi harus sesuai dengan penggunanya atau seizin pemiliknya. Ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan data yang
dilakukan sejumlah pihak.
“Biasanya konter pulsa sering melakukan ini.
Dia meregistrasikan banyak kartu perdana
yang dijualnya lebih dari tiga. Kartu perdana
tersebut diisi kuota data. Setelah itu, biasanya kartu tersebut dibuang oleh penggunanya setelah kuota datanya habis. Jika ini terus
dilakukan, maka urusannya bukan sama provider saja, tapi kepolisian,” imbuh Joy.
Menurutnya, jika pengguna ingin melakukan
registrasi banyak kartu, bisa dilakukan di gerai resmi atau distributor resmi yang bekerja
sama dengan operator termasuk Indosat. Indosat pun telah menghentikan produksi kartu
perdana dengan isi kuota sejak Januari 2018.
Ini bertujuan untuk mengurangi penyalahguHal 26

naan data pelanggan yang kerap terjadi.
“Kalau pun di toko masih ada, itu stok lama
dari pabrikan kita. Kemungkinan pihak konter yang mendaftarkan sendiri. Kita sekarang
hanya menjual katu perdana kosong saja,
tanpa isi kuota data. Jadi, pelanggan sendiri nantinya yang melakukan registrasi, bukan
dari konter,” tegas Joy. (*)
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PENDAPATAN DAN KINERJA
XL AXIATA Q1 2018 POSITIF
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengumumkan
pencapaian kinerja kuartal pertama tahun
2018 dengan meraih pertumbuhan positif
dan berhasil terus meningkatkan kontribusi
pendapatan layanan data. Momentum pertumbuhan layanan data terus bisa berlanjut
dan hingga saat ini telah mencapai 77 persen
terhadap total pendapatan layanan, dibandingkan periode yang sama tahun sebesar 63
persen.
Presiden Direktur/CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, “Pada kuartal pertama
2018 ini, XL Axiata berhasil meraih pendapaHal 28

tan sebesar Rp 5,5 triliun, meningkat sebesar
4 persen YoY, yang didorong meningkatnya
pertumbuhan layanan data. Inovasi produk
dan peningkatan kualitas jaringan data, telah
berhasil mendorong pertumbuhan layanan
data sebesar 29 persen YoY di kuartal pertama ini. Pencapaian ini merupakan hasil dari
tetap berfokusnya kami pada strategi untuk
memperkuat proposisi layanan data melalui
penerapan dual-brand yang disertai dengan
penguatan jaringan secara berkelanjutan termasuk pembangunan jaringan data secara
massif di luar Jawa.”
Dian Siswarini menambahkan, pencapaian di
kuartal pertama 2018 ini cukup memberikan
harapan di tengah persaingan industri, dimana para operator saling bersaing memberikan
penawaran harga layanan yang kompetitif.
Selain itu penerapan kebijakan pemerintah
mengenai kewajiban registrasi nomor prabayar juga telah menimbulkan dampak ketidakpastian dalam jangka pendek di pasar,
namun kami yakin kebijakan ini akan membawa dampak yang positif ke depannya yakni terciptanya industri yang lebih sehat dan
berkelanjutan, dan ini tentunya selaras dengan perjalanan transformasi yang sedang
dilakukan XL Axiata.
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EBITDA juga menunjukkan peningkatan sebesar 7 persen YoY menjadi Rp 2 triliun, dengan marjin meningkat 1 persen menjadi 36.1
persen, sebagai hasil dari tumbuhnya pendapatan dan berfokusnya perusahaan dalam
mengelola biaya operasional. Perusahaan
juga mencatat laba bersih sebesar Rp 15 milliar.
Posisi keuangan XL Axiata masih kuat. Dari
sisi neraca terlihat cukup kuatnya fundamental keuangan perusahaan dengan tingkat
hutang terhadap EBITDA pada posisi yang
aman, yaitu 1.5x, dan cash flow dalam posisi
yang juga positif. Pada kuartal pertama 2018
ini, XL Axiata telah melakukan pembayaran
kembali atas hutang sebesar Rp 1,5 triliun
melalui skema refinancing dan semua hutang
XL Axiata telah dalam status terlindungi (fully hedged).
Strategi dual-brand juga telah berhasil membawa XL Axiata meningkatkan pangsa pasar
di segmen pasar yang berbeda dengan meluncurkan produk dan layanan yang inovatif di
setiap segmen pasar. XL Axiata meluncurkan
paket Xtra Kuota yang menawarkan tambahan kuota bagi pelanggan yang telah berlangganan paket data Xtra Combo. Untuk pelanggan AXIS, juga telah diluncurkan paket inovatif
Hal 30

Bronet Owsem yang menawarkan manfaat
tambahan kuota akses 4G bagi pelanggan
yang telah berlangganan paket Bronet.
XL Axiata juga menjalin kerjasama dengan
penyedia video streaming iflix. Kerjasama ini
menawarkan manfaat berupa akses tanpa
perlu berlangganan bagi pelanggan ke video-video yang tersedia di iflix. Kemudahan
yang ditawarkan kepada pelanggan ini telah
mampu ikut meningkatkan penggunaan
layanan data. Inovasi juga diterapkan pada
produk paskabayar XL PRIORITAS, yaitu dengan menawarkan bundling smartphone terbaru dan tercanggih, termasuk Samsung Galaxy S dan S9+, Galaxy A8, dan Xiaomi Mi A1.
Peningkatan pendapatan data juga tidak terlepas dari terus bertambahnya pelanggan
yang menggunakan layanan data. Kini pelanggan XL Axiata yang telah menggunakan
smartphone mencapai 74 persen dari total
pelanggan atau sekitar 40,1 juta pelanggan,
meningkat cukup signifikan sebesar 28 persen YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu.(*)
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XL HOME POW, LAYANAN
INTERNET RUMAHAN
Menurut Nielsen dan Media Partners Asia, terjadi perubahan dalam perilaku menonton TV
di Indonesia, dengan adanya kenaikan jumlah
konsumen yang berpindah ke layanan online
streaming dan layanan video untuk hiburan
mereka. Hal ini bertumbuh cepat terutama
pada pasangan keluarga muda di Indonesia
dengan demografi usia 25-35 tahun.
Hasil riset inilah yang memicu XL Axiata
mengembangkan layanan internet super cepat dan dapat diandalkan dari XL Home yang
digabungkan dengan layanan hiburan yang
terpisah, konsumen akan memiliki pilihan unHal 32

tuk semua video, permainan, berita dan aplikasi edukasi serta tayangan-tayangan dalam satu layanan yang mudah digunakan.
Menjawab kebutuhan pelanggan dan masyarakat Indonesia atas layanan internet yang
mampu menyajikan kecepatan tinggi dengan
harga yang terjangkau.
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) meluncuran
produk terobosan yaitu layanan broadband
internet super cepat. Mengusung nama produk “XL Home POW!”, layanan baru ini mampu menyediakan kecepatan akses hingga
300 Mbps. Selain itu, dengan hanya Rp 300
ribu per bulan, pelanggan juga sekaligus bisa
menikmati akses ke layanan TV Android.
Direktur Corporate Strategy & Business Development XL Axiata, Abhijit Navalekar, mengatakan, “Produk baru yang mulai bisa didapatkan
pelanggan pada 2 Mei 2018 ini merupakan
jawaban atas banyaknya keluhan masyarakat
terhadap performa layanan internet secara
rata-rata di Indonesia yang kurang memuaskan. Dengan didukung oleh kualitas jaringan
fiber optik yang kami miliki saat ini, selain internet super cepat, XL Home POW! juga memberikan manfaat lain berupa layanan TV Android dengan teknologi terbaru.”
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Navalekar menambahkan, keberadaan TV
Android juga sebagai jawaban atas keinginan
masyarakat Indonesia untuk memperoleh
layanan televisi yang memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk menentukan
apa yang hendak ditonton. Menurutnya, selama ini konsumen di Indonesia dihadapkan
harga yang mahal untuk ratusan saluran TV
yang sebenarnya sebagian besar tidak mereka tonton.
Pada paket XL Home Pow! selain kecepatan
hingga 300 Mbps internet fiber broadband,
pelanggan juga akan mendapatkan kuota
tanpa batas. Biaya berlangganan Rp 300 ribu
per bulan sudah mencakup semua, tidak ada
lagi biaya tambahan termasuk untuk instalasi. Lebih lanjut mengenai produk layanan ini
bisa didapatkan melalui www.lebihpow.com.
Pelanggan bisa memperoleh layanan ini melalui jaringan pemasaran produk XL Axiata. (*)
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KABAR OPERATOR

TELKOMSEL SIAPKAN
BANDWITH 3,2 GBPS SAAT
LEBARAN
Menyambut momen mudik dan Lebaran
2018, Telkomsel memastikan kesiapan jaringan dalam mengantisipasi lonjakan trafik komunikasi selama periode Ramadhan dan Idul
Fitri. Salah satu upayanya dengan menambah
kapasitas jaringan pada 579 BTS 4G. Selain
itu, Telkomsel juga mengoperasikan 73 mobile BTS, menambah kapasitas gateway internet 66 persen dari kapasitas existing, menjadi 3.288 Gbps, menambah kapasitas sistem
IT untuk layanan, dan menambah kapasitas
layanan isi ulang pulsa.
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Jalan tol yang merupakan jalur utama yang
selalu padat saat mudik juga menjadi fokus
pengamanan jaringan Telkomsel. Sebanyak
16 ruas tol utama di Sumatra dan Jawa, termasuk 12 ruas tol baru, sudah dilayani 2.226
BTS, termasuk 666 BTS 4G. Secara khusus,
Telkomsel membangun 12.000 base transceiver station (BTS) multi-band Long Term
Evolution (LTE) di seluruh Indonesia untuk
menghadirkan layanan yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai.
Dari sisi produk dan layanan, Telkomsel berupaya menjaga ketersediaan kartu perdana
dan layanan isi ulang pulsa sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang biasanya meningkat pada periode RAFI. Telkomsel juga menggelar posko layanan di 772 titik strategis di
jalur mudik dan lokasi wisata utama (point
of interest), yang meliputi Bandar Udara, Terminal Bus, Stasiun Kereta, Dermaga, Rumah
Sakit, Area Padat Populasi, Pasar Tradisional,
dan Mal.
Selain itu, seluruh kanal pelayanan existing
Telkomsel juga bersiaga melayani pelanggan,
di antaranya 83 GraPARI Telkomsel Siaga dan
349 GraPARI Mitra Siaga, 761 Mobile GraPARI
yang terdiri dari 592 armada mobil dan 169 armada motor, 98 unit layanan digital self-serHal 36

vice MyGraPARI, 359 kantor pelayanan mitra
distributor, dan 3.779 Outlet Siaga.(*)
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KABAR OPERATOR

TRI BERSIAP HADAPI
PENINGKATAN TRAFIK
LEBARAN
Tri mengumumkan mentransformasikan core
network system yang tersebar di 19 kota sehingga pengaturan trafik komunikasi data Tri
tidak terpusat. Dengan diberlakukannya sistem ini memudahkan untuk meningkatkan
pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan internet Tri, memperluas kapasitas serta menyeimbangkan kapasitas jaringan dengan lancar.
“Sehingga saat ini pelanggan Tri dapat mengakses mobile games, Instagram, Facebook,
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aplikasi instant messaging applkasi dengan
lebih cepat, “ kata Gustiansyah Wilson, VP
Strategic Network Planning and Customer
Experience Management Tri.
Pelanggan juga dapat menikmati benefit bebas telepon dan kuota untuk telepon melalui
aplikasi WhatsApp dan Lines guna menyampaikan ucapan Idul Fitri dengan lancar . Di
bulan Ramdhan, Lebaran , mudik dan musim
liburan ini diprediksi aktivitas streaming video dan musik masih menjadi aktivitas utama
pelanggan Tri seperti tahun-tahun sebelumnya.
Gusti menambahkan, saat ini Tri sedang
mempersiapkan kapasitas jaringan untuk
mengantisipasi lonjakan trafik yang terjadi,
khususnya pada layanan data. Core network
system yang tersebar ini memudahkan Tri
melakukan pengaturan kapasitas sekaligus
meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan dalam mengakses internet dengan lancar bahkan di saat trafik padat.
Selain itu, Tri juga menggelar penambahan
kapasitas jaringan di 5300 BTS yang terdiri
atas 2.500 unit BTS 4G LTE dan 2.800 BTS 3G,
dengan memanfaatkan kanal baru di 2100
Mhz. Total BTS Tri saat ini 55.000 unit, terHal 39

masuk 15.000 diantaranya BTS 4G LTE . Jaringan yang sudah ada juga akan dioptimalkan,
dipusatkan pada sepanjang 2.600 km jalur
mudik utamanya jalur Jakarta-Surabaya, Jakarta-Merak, Jakarta-Bandung, Bandung-Yogyakarta, Jalur Pantura dan Selatan.
Peningkatan kualitas juga dilakukan dengan
penempatan mobile BTS di Jawa dan Sumatera, disebar untuk menjangkau jalan utama,
jalan tol termasuk jalan tol baru. Fokus optimalisasi layanan juga dilakukan di POI (points
of interest) yang terdiri atas pelabuhan laut,
udara, terminal bis, stasiun kereta, rest area ,
daerah wisata dan pusat keramaian lainnya.
(*)

BACK

Hal 40

Hal. 40

KABAR OPERATOR

PEMAKAIAN DATA TRI
TINGGI SAAT SAHUR
MENYERTAI pelanggan saat makan sahur,
juga selama bulan Ramadhan dengan penyediaan paket data yang murah, menjadi daya
tarik kaum milenial yang merupakan 80 persen pelanggan dalam bulan Puasa ini. Menurut
Direktur PT Hutchison Tri Indonesia (Tri), Dolly Susanto, paket-paket yang ditawarkan Tri
menjadi yang pertama di Indonesia, setelah
mereka berhasil menangkap nuansa masa
Ramadhan tahun lalu.
Lalu lintas data pada bulan puasa tahun 2017
naik tiga kali lipat pada jam-jam sahur dan rata-rata 15 persen di jam-jam lain sepanjang
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Ramadhan. “Kebanyakan untuk YouTube, video streaming dan sosial media,” katanya belum lama ini.
Dalam Ramadhan ini Tri mengeluarkan kartu
perdana dan isi ulang yang disebut dengan
GetMore yang berisi paket data besar, 15 GB
dan akses kuota streaming 5 GB. Untuk paket sahur 3 GB berlaku tiga hari degan harga
hanya Rp 10.000 dan 5 GB untuk tujuh hari
dengan harga Rp 15.000.
Ada lagi Paket Bulan Berkah untuk data, menelepon, SMS dan gim sebesar 3 GB untuk 3
hari Rp 15.000, atau 5 GB sebesar Rp 25.000
untuk tujuh hari, yang juga mendapat layanan
Muslim Pro gratis. Pelanggan juga diberi kesempatan bersedekah dengan membeli paket
RP 10.000 dan Rp 5.000, sepuluh persennya
langsung dialokasikan untuk sedekah.
Dana yag terkumpul akan disalurkan lewat
Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat. Tahun
lalu dana serupa tersalurkan sampai Rp 500
miliar.
Sementara soal registrasi, menurut Dolly,
memang membuat jumlah pelanggan Tri
turun namun kenyataan di lapangan trafik datanya naik kencang. Penambahan pemilikan
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frekuensi 5 MHz di rentang 2100 MHz mendukung kenaikan tadi.
Saat ini Tri sudah menyiapkan dukungan untuk para pemudik, dengan menambah 5.300
lokasi BTS, 2.500 di antaranya untuk layanan
3G dan 2.800 untuk 4G LTE. Penguatan dilakukan di jalur pantai utara Merak - Jakarta –
Surabaya, Jakarta – Yogyakarta dan Jakarta
– Bandung, dan sudah ditest dengan melakukan drive test sepanjang 2.600 km jalur
mudik.
Tri juga menyiapkan BTS bergerak yang
mereka sebut “cell on wheel” atau kalau di
Telkomsel disebut dengan Combat di banyak
tempat-tempat kumpulan orang semisal di
bandara, pelabuhan laut, setasiun kereta api
dan terminal bus. (*)
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REVIEW

ADVAN i6

Layar Lebar, Baterai Jempolan
Akhir April, Advan membordir lagi satu seri
harga sekitar Rp 1,5 jutaan. Kali ini mengusung keunggulan pada layar yang dikemas
full view. Harapannya agar mata pengguna
tak memincing lagi, pun lebih nyaman ketika
menampilkan gambar berwarna. Dan itu dioptimalkan oleh Advan.
Faktor lainnya adalah pada penggunaan sensor fingerprint yang kini seperti menjadi standar biasa bagi sejumlah produk Advan.
Penjualannya sendiri menggandeng TelkomHal 44

sel yang menyertakan bonus SIM card. Tetapi
lebih dari itu, Advan kian menantang. Bahkan
sisi software-nya pun terus berkembang dan
berani menambahkan beberapa aplikasi. So,
Advan i6 hadir lebih dari sekadar menampilkan layar lebar.
BODI
Dibandingkan dengan i5C Duo, sebenarnya i6
tampak lebih simple, tak terlalu banyak pernik.
Lekukan di empat sudut tak hanya dikenakan
pada bodi, namun juga layar sehingga kelihatan inline.
I6 yang mengusung layar 5,5 inci membuat
bodinya tak terlalu besar. Sehingga nyaman
saja digenggam. Anda selipkan ke kantung
celana pun tak soal.
Desainnya belum unibody. Artinya di punggung masih memakai cover plastik yang dapat
dibuka-tutup untuk menyelipkan kartu memori dan SIM card. Namun material punggung
ini dibuat glossy agar memberi kesan techie.
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Cover belakang dapat dibuka

Speaker

Desainnya belum unibody. Artinya di punggung masih memakai cover plastik yang dapat
dibuka-tutup untuk menyelipkan kartu memori dan SIM card. Namun material punggung
ini dibuat glossy agar memberi kesan techie.
Di belakang, baterai menancap dan tak removable. Sementara di atasnya terdapat tiga
slot. Masing-masing slot kartu SIM jenis nano
dua buah di kanan dan slot microSD di bagian kiri.
Ketika cover Anda buka akan tampak modul
kamera dan sensor sidik jari. Sementara di
samping kanan dua tombol diletakkan satu
baris (kontrol volume dan power/lock screen).
Tentu agar lebih mudah dioperasikan dengan
satu jari sekalipun.
Sedangkan di sisi atas dan bawah, disiapkan
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untuk meletakkan dua kepentingan yang berbeda. Di atas untuk kepentingan menaruh port
(audio 3,5 mm dan microUSB), sedangkan di
bawah tampak dua grill speaker.
LAYAR
Seri ini memang belum bisa disebut bezeless,
tetapo Advan boleh diacungi jempol dalam
meletakkan layar yang proposional. Dengan
ukuran 5,5 inci namun tak membuat dimensi
menjadi lebih besar. Selain itu posisi layar juga
pas di tengah. Artinya bezel atas dan bawah
berukuran sama. Begitupun dengan bezel kiri
dan kanan.
Tetapi yang paling penting, layar 5,5 inci ini
disiapkan untuk mendukung menampilkan
video atau game dengan rasio aspek 18:9. Karena itulah Advan menjulukinya full view. Persoalannya belum terlalu banyak video yang
memiliki rasio aspek seperti ini.
Layar tidak dilapis oleh Gorila Glass. Sebagai
gantinya Advan menambahkan screen protector yang sudah termasuk dalam paket
pembelian.
Untuk mengoptimalkan layar ini, sebuah fitur bernama Wallpaper disiapkan. Pengguna cukup menekan ikon fitur, maka tampilan wallpaper akan berganti. Serunya, Advan
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menampilkan beragam image wallpaper yang
sangat menarik untuk menghias layar.
Untuk mengatur tingkat kecerahan layar, tersedia opsi pengaturan di menu Settings. Begitu pula dengan mode adaptasi kecerahan
berdasarkan ambience cahaya alami.
KAMERA
Pemotretan, baik pemakaian kamera utama
dan kamera selfie juga seperti agak diabaikan. Tak segarang, seri i5C Duo. Meskipun
sebenarnya kamera utama yang disiapkan
memakai resolusi 13 MP. Dengan resolusi
13 MP Anda hanya memperoleh foto dengan
rasio aspek 4:3. Sedangkan rasio aspek foto
18:9 diperoleh dengan resolusi 8 MP. Ada pula
rasio aspek 16:9 yang diperoleh lewat resolusi 9 MP.
Seperti pula pada i5C Duo, tampilan pilihan
pemotretan sama. Anda tinggal menggeser
layar (swipe) kiri ke kanan atau sebaliknya
untuk memilih Video, Foto, Beauty Cam, dan
foto Blur (semacam efek bokeh).
Bedanya dengan kamera depan, meski menggunakan resolusi 5 MP namun Anda bisa
memilih rasio aspek 4:3, 16:9, atau 18:9. Sehingga masing-masing memiliki perbedaan
view.
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Kamera

Kamera utama juga telah disiapkan menjadi perekam QR Code. Di dalam menu pemotretan tersedia pilihan untuk itu. Begitu pula
dengan mode HDR. Sayang sekali, mode panorama tidak dihadirkan di seri ini. Tampaknya Anda harus puas dengan pemotretan 18:9
saja.
KINERJA
Advan i6 memakai prosesor bikinan Mediatek
dengan konfigurasi empat inti. SoC MT6737
ini memiliki kecepatan komputasi 1,3 GHz.
Dibandingkan dengan saudaranya yang lebih
Hal 49

dulu muncul, Advan i5C Duo, seri ini terbilang
lebih unggul performanya.
Layar pun lebih sensitif. Sehingga ketika dioperasikan, perintah dari satu menu ke menu
lain terasa sangat responsif. Berbeda dengan
i5C Duo yang cenderung lebih lemot. Bahkan
dibandingkan dengan performa Nokia 3, Advan i6 lebih unggul.
Sayang, meski baru namun seri ini masih memakai OS Android Nougat (v7.0). Tak terlalu
jadi masalah besar, namun jadi kurang mengikuti keterkinian. Toh, user interface buatan
lokal, IDOS versi 7.2 cukup menarik.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

34011
545

GeekBench (Multi Core)

1473

BATERAI
Daya tahan baterai boleh jadi salah satu keunggulan. Bagaimana tidak, dengan bekal
kapasitas 3.300 mAh untuk pemakaian normal sehari-hari, bisa bertahan hingga tiga
hari. Hasil uji SINYALMAGZ, dalam posisi 100
persen full battery, kemudian digunakan untuk browsing, aktif bermedia sosial, menyetel musik selama sekitar satu jam, juga main
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game, hanya berkurang sebesar 30 persen
dalam waktu 10 jam.
Advan tidak menjejali dengan fitur fast charging. Untuk isi ulang dalam keadaan normal
menggunakan charger bawaan, dalam waktu
60 menit memperoleh hasil pengisian sebesar 70 persen.

Musik

FreeShare

SPESIFIKASI
• Display: IPS LCD capacitive touchscreen,
16M colors; 5,5 inch; 640 x 1280 pixel
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• Kamera Belakang: 13 MP, LED flash
• Kamera Depan: 5 MP
• Chipset: Mediatek MT6737 Quad-core 1.3
GHz
• Memory: 16 GB, 2 GB RAM; microSD hingga 128 GB
• Baterai: 3.300 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0,
Bluetooth 4.2, A2DP
BOKS
PLUS :
• Layar lebar dan mampu menampilkan rasio aspek 18:9.
• Durasi baterai cukup lama.
• Advan menyediakan beberapa aplikasi yang
produktif.
• Sensor sidik jari yang ingin mencoba tambahan keamanan.
MINUS :
• Memori internal hanya sampai 16 GB.
• Kamera selfie hanya 5 MP.
• Paket pembelian minus earphone.
HARGA
Mulai Rp 1,5 juta
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REVIEW

ASUS ZENFONE 5

Desain Stylish, Layar “Manis”
Asus telah memamerkan seri Zenfone 5 pada
ajang Mobile World Congress (MWC) Barcelona beberapa bulan silam. Masuk Indonesia
pada pertengahan Mei 2018. Hadirnya Asus
Zenfone 5 paling tidak membuka semangat
jualan smartphone Asus yang belakangan
agak lemas.
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Tentu lantaran Asus Zenfone 5 menyajikan
beberapa hal seru sekaligus menjawab tantangan sejumlah kompetitor. Harap diingat,
Asus pernah memiliki pengalaman bagus
saat empat tahun silam mendobrak pasar
dengan tiga produk sekaligus, Zenfone 4, Zenfone 5 dan Zenfone 6.
Modal itu melambungkan nama Asus sebagai produsen yang mampu menggoyang
nama besar macam Samsung. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah era tersebut terulang kembali? Dan, sekadar mengingatkan
Zenfone 5 (2014) merupakan produk terlaris
ketimbang dua “sepupunya” itu.
BODI
Banyak pengamat yang kurang terimpresi
oleh desain Asus Zenfone 5. Sebab, memang
tidak ada yang gres, bahkan pola layar notchpun diikuti. Yang masih menyisakan ciri khas
Zenfone adalah pada pola dan gaya punggung yang menampilkan efek grafir. Pola macam
ini menciptakan kesan elegan dan lux. Hal jarang dilakukan oleh pabrikan lain dalam memberikan sentuhan menawan.
Dengan dimensi 153 x 75,7 mm masih terhitung cukup pas di genggaman tangan rata-rata orang Asia. Apalagi dengan ukuran
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tersebut harus menopang layar cukup lebar.
Bobotnya pun tak berat, hanya 155 gram. Sejumlah smartphone dengan layar 6 inci umumnya di atas 170 gram.

Speaker, USB Type C
dan audio 3,5 mm

Dual camera dan
sensor sidik jari3,5 mm

Di punggung, dua kamera (12 MP dan 8 MP)
ditata vertikal dalam satu “pagar” oval dengan kelengkapan dua LED flash di bawahnya.
Lokasinya berada di ujung kanan. Sedangkan
sensor sidik jari berbentuk bulat menempel
di tengah nyaris sejajar dengan posisi LED
flash.
LAYAR
Asus Zenfone 5 sesungguhnya tipe smartphone layar lebar. Ia seperti mendobrak standar, di mana umumnya mentok dengan ukuran layar 6 inci. Tetapi seri ini menambahkan
0,2 inci. Maka tak heran jika layar yang luas
ini memenuhi hampir 84 persen permukaan
Hal 55

depan.
Asus masih doyan memakai jenis IPS LCD.
Layar tersebut memiliki resolusi 1080x2246
pixel. Asus menyiapkan layar untuk mampu
mengakomodir video atau image yang punya
rasio aspek 18:7,9. Layar juga sanggup diajak
bekerja optimal dengan 10 sentuhan.
Untuk meredam layar agak tak rapuh ketika
terguncang, Asus memasang pelapis Gorilla
Glass. Acung jempol buat Asus yang menceploskan layar dengan kualitas bagus. Jernih,
terang dan kontras. Apalagi ditingkahi dengan beragam wallpaper warna-warni yang
kian menyajikan tampilan supercatchy.
KAMERA
Kamera seperti mendapatkan sentuhan eksklusif di seri ini. Misalnya saja untuk swafoto sendiri dihadirkan aplikasi Selfie Master.
Dengan aplikasi ini seluruh opsi pemotretan
selfie sudah tersedia di depan mata.
Kamera utama bahkan menyajikan delapan
pilihan resolusi kamera. Mulai 5 MP hingga 12
MP. Sedangkan rasio aspeknya tersedia mulai 1:1 hingga 18:9. Sayang rasio terakhir ini
hanya bisa diperoleh dengan resolusi kamera
5 MP dan 8 MP. Artinya ketika Anda hendak
memperoleh rasio 18:9, yang paling optimal
adalah menggunakan peran kamera kedua.
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Sedangkan opsi kualitas video yang ditawarkan juga berjumlah delapan opsi. Mulai kualitas TV (640x480) terendah sampai tertinggi
4K (3840x2160). Video rasio 18:9 bisa diperoleh namun dengan resolusi 2160x1080.

Kamera

Selfie Master

Sedangkan mode Pro yang ikonnya tersedia di
tampilan depan menawarkan enam setingan
standar, mulai AF, ShutterSpeed, ISO, Exposure Value, WhiteBalance. Satu opsi tambahan menampilkan pilihan pemotretan dengan
sudut normal atau sudut lebar. Tetapi untuk
Hal 57

memotret sudut lebar resolusi kamera menjadi 5 MP.
Selain itu ada mode SuperResolution. Mode
ini mem-push resolusi hingga mencapai 49
MP. Ada pula opsi push foto hingga resolusi
21 MP jika menghendaki sudut lebar.
Mode lain yaitu Depth Effect. Ini mengajak
pengguna untuk menciptakan efek bokeh. Sedangkan kamera selfie hanya menampilkan
empat pilihan mulai 8 MP hingga 5 MP, rasio
foto tersedia lengkap. Sedangkan video jika
memakai kamera selfie opsinya ada kualitas
TV, HD, FHD dan 18:9.
KINERJA
Seri ini dijantungi oleh prosesor Snapdragon 636 yang telah banyak digunakan oleh
smartphone highend. Paduan dengan prosesor grafis Adreno 509 yang “diolah” oleh user
interface ZenUI 5.0 menghasilkan tampilan
yang indah. Hasil uji AnTuTu menunjukkan
rapor di atas produk Samsung Galaxy A8+.
Ini merupakan rapor bagus. Bahkan pun jauh
di atas dedengkot vivo tahun ini seri V9.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

125052
1334

GeekBench (Multi Core)

4759
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BATERAI
Mengusung baterai berkapasitas 3.300 mAh.
Ketika indikator menunjuk angka 40 persen,
masih bisa bertahan selama enam jam ke depan untuk pemakaian rutin. Sementara untuk
pengisian ulang sampai 100 persen membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
Yang menarik adalah mode PowerMaster.
Dengan mode ini pengguna dapat memilih
cara penghematan baterai dalam beberapa
opsi. Anda bisa memprediksi, misalnya berapa lama lagi Anda akan mengisiulang baterai. Nah, PowerMaster memberi informasi
pada setiap opsi durasi daya tahan baterai
ketika mulai drop.
Sayang seri ini tidak disertai dengan mode
fastcharging. Barangkali memang tak membutuhkan karena sebenarnya yang penting
adalah bagaimana pengguna mengelola sisa
baterai. Bahwa mengisi ulang haruslah tetap
memakai cara normal. (*)
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Play Music

SPESIFIKASI
• Display: IPS LCD capacitive touchscreen,
16M colors; 6,2 inch; 1080 x 2246 pixel
• Kamera Belakang: 12MP dan 8 MP, LED flash
• Kamera Depan: 8 MP
• Chipset: Qualcomm Snapdragon 636
• Memory: 64 GB, 4 GB RAM; microSD hingga
400 GB
• Baterai: 3.300 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type
C, NFC, Bluetooth 5, A2DP
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BOKS
PLUS :
• Dual camera utama dengan resolusi 12 MP
dan 8 MP.
• Layar lebar, melebihi kelasnya.
• Performa dan kinerja bagus.
• Fasilitas pemotretan beragam
• Durasi daya tahan baterai lama.
MINUS :
• Desain tak terlalu menonjol.
• Aplikasi yang disediakan oleh Asus tak terlalu banyak.
HARGA
Mulai Rp 4,2 juta

BACK

Hal 61
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY J7 DUO
Kinerja Prima, Kamera Dua

Menjelang lebaran, Samsung Electronics Indonesia memberi pilihan bagi Anda pengguna yang siapkan kocek sekitar Rp 4 jutaan.
Seri yang dijagokan adalah Samsung Galaxy
J7 Duo.
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Sebagai informasi, tahun lalu Galaxy J7 keluar dalam versi Galaxy J7 dan Galaxy J7 Pro.
Tahun ini sebenarnya Galaxy J7 Pro juga lahir
dalam versi J7 Pro 2, tetapi tampaknya Samsung lebih menyodorkan versi J7 Duo.
Di sini semakin mengukuhkan betapa Samsung tak mengandalkan pemasok chipset
dari luar. Sebab, kini SoC Exynos pun terus
dikembangkan. Di kawasan Asia, Exynos juga
telah menggantikan chipset keluaran Qualcomm.
Samsung Galaxy J7 Duo termasuk generasi
smartphone terbaru. Secara global dirilis April
silam. Di Indonesia telah resmi dirilis dan sudah mulai memenuhi berbagai etalase baik
di online shop maupun toko konvensional.
BODI
Tampilan Samsung Galaxy J7 Duo masih
mengandalkan desain rounded di empat sisinya. Ciri khas Samsung juga masih sangat
terasa, terutama kelir yang dipilih. Warna-warna black, gold, rose gold dan white disiapkan
untuk memenuhi selera pasar. SINYALMAGZ
memilih kelir gold untuk uji coba.
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Cover belakang dapat dibuka

Sebagaimana seri kelas mind end, material
yang dipilih bukan aluminum full atau gelas,
melainkan didominasi oleh polikarbonat. Bahkan di seri ini tidak menggunakan gaya unibody. Style smartphone lawasa masih terasa, terutama pada plastik punggung yang
dapat dicopot, baterai yang juga mudah dilepas-pasang, maupun penataan slot SIM card
yang berada di dalam. Tetapi tentu saja kualitas polikarbonat dan kelenturannya lebih baik
ketimbang kebanyakan smartphone lokal.
Di punggung bertengger dual kamera (13 MP
dan 5 MP) yang diapit oleh sebuah LED flash
dan speaker.
Posturnya memang cukup besar untuk
sebuah smartphone dengan layar 5,5 inci.
Tombol kontrol volume ditempatkan di sisi
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kiri, sementara tombol power/lock screen di
kanan. Sisi yang dioptimalkan lainnya adalah
bagian bawah, kedua port dipasang di situ.
Masing-masing microUSB dan audio 3,5 mm.
Bagi pengguna awam, penempatan tombol
Home dan dua lainnya (Back serta Menu) di
bawah layar justru lebih menyenangkan, karena tak perlu swipe up layar ketika memilih
menu.
LAYAR
Dengan ukuran layar diagonal 5,5 inci masih
tersisa cukup banyak space di panel depan.
Tercatat sekitar 70 persen layar memenuhi penampang depan. Memakai layar jenis
Super AMOLED yang tak terlalu mengurasi
tenaga pasokan baterai dengan resolusi 720
x 1280 pixel, serta tingkat densitas mencapai 267 ppi. Layar disiapkan untuk mengakomodir tampilan video yang punya rasio aspek
16:9.
Layar memiliki kemampuan multitouch. Sangat sensitif pun gampang berselancar dari
satu menu ke menu lain. Sayang tidak dilapis
oleh Gorilla Glass. Meski ada lapisan, tetapi
rasanya sebaiknya gunakan screen protector
agar tak gampang tergores.
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KAMERA
Interface kamera yang digunakan mengingatkan pada milik vivo V9. Tampilan tersebut
menawarkan pola swipe ke kiri untuk menemukan berbagai opsi seperti mode Pro, Panorama, Foto Rangkaian, HDR, Sport, Malam
maupun Sound&Shot. Sedangkan di bawah
bertengger pilihan pemotretan, video dan
masuk ke Galeri. Sebaliknya jika swipe ke
kanan Anda akan diantar ke menu pemotretan dengan menggunakan filter.

Kamera
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Tepat di atas virtual button kamera ini Anda
juga bisa menggeser pilihan pemotretan termasuk di antaranya AR Sticker.
Pada kamera utama tersedia enam pilihan
sesuai resolusi dan rasio aspek. Di antaranya
rasio aspek 4:3 yang bisa diperoleh dengan
resolusi image 13 MP dan 8 MP. Rasio aspek
16:9 pilihannya resolusi 9,6 MP dan 6 MP. Sedangkan rasio aspek 1:1 opsinya resolusi 9,5
MP dan 4,7 MP.
Untuk pengambilan gambar video pilihannya
antara lain FHD (1920x1080), 1:1 (1072x1072),
HD (1280x720) dan VGA (640x480). Pengambilan gambar dengan kamera depan 8 MP pilihannya hanya tersedia tiga saja. Antara lain
rasio aspek 4:3 (8 MP), 16:9 (6 MP) dan 1:1 (6
MP). Dengan begitu Anda bisa memilih untuk
pemotretan selfie atau wefie (selfie group).
Kalau hendak selfie video, pilihannya sama
dengan opsi pada kamera utama. Mode Editing cukup beragam, mulai cropping, memutar
(rotasi foto), menambahkan emoji atau stiker
dan banyak lagi.
KINERJA
Sebagaimana smartphone kelas mid end, kinerja Samsung Galaxu J7 Duo boleh diacungi
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jempol. Hasil dari kerja chipset Exynos 7885
Octa cukup impresif, berpadu dengan prosesor grafis Mali G-71. Apalagi seri ini telah memakai OS Android Oreo (v8.0) membuat kinerjanya semakin pol. Apalagi memiliki RAM
yang di atas rata-rata, 4 GB.
Hasil uji SINYALMAGZ menampilkan perolehan rapor yang sangat memuaskan. Bahkan
dibandingkan dengan vivo V9 maupun Oppo
F7.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

97485
1218

GeekBench (Multi Core)

4104

BATERAI
Samsung Galaxy J7 Duo menjejalkan baterai
dengan kapasitas 3.000 mAh. Untuk ukuran
smartphone mid end tentu agak istimewa.
Untuk penggunaan normal, baterai bisa bertahan selama empat hari. Pengisian baterai
membutuhkan waktu dua jam untuk memperoleh 100 persen.
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Baterai

Kendati tidak dilengkapi pengisian cepat baterai, namun Samsung menyiapkan hal-hal
yang amat informative untuk pemakaian baterai. Dengan informasi ini, Anda bisa mengestimasi pemakaian baterai.
Caranya, cukup masuk ke menu Settings lalu
ke Pemeliharaan Perangkat lalu ke Baterai.
Ada opsi hemat daya yang menyajikan estimasi durasi pemakaian baterai untuk pilihan
sedang atau maksimal.
Kemudian juga perkiraan masa pakai baterai
sesuai dengan indikator persentase baterai
Anda. Misalnya dengan 95 persen, diperkirakan akan habis pada 52 jam kemudian.
Beberapa aplikasi yang ingin diketahui pemakaian baterainya juga tersedia. Ini sangat
membantu memastikan pemakaian aplikasi
Hal 69

sesuai dengan persentase baterai yang tersedia.

Galaxy Apps

Play Music

SPESIFIKASI
• Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors; 5,5 inch; 720 x 1280 pixel
• Kamera Belakang: 13 MP dan 5 MP, LED
flash
• Kamera Depan: 8 MP
• Chipset: Exynos 7885 Octa, Octa-core
(2x2.2 GHz & 6x1.6 GHz).
• Memory: 32 GB, 4 GB RAM; microSD hingHal 70

ga 256 GB
• Baterai: 3.000 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0,
Bluetooth 4.2, A2DP
BOKS
PLUS :
• Dual camera utama dengan resolusi 13 MP
dan 5 MP.
• Kamera depan 8 MP.
• Performa dan kinerja bagus.
• Sudah menggunakan Android Oreo.
• Durasi daya tahan baterai lama.
MINUS :
• Minus pelapis layar.
• Masih menggunakan cover dari bahan plastik.
HARGA
Mulai Rp 3,7 juta

BACK

Hal 71
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REVIEW

SAMSUNG GEAR SPORT
Arloji Smart dan Sporty

Tahun 2017, Samsung merilis dua smartwatch, masing-masing Gear S3 Classic yang
lebih tepat bagi pengguna bergaya biasa saja.
Kalau ingin tampil lebih sporty, pilihannya
Samsung Gear Sport. Selain itu, Gear Sport
pun hadir setelah Gear S3 Classic.
Selain desain yang memberi imaji beda, Gear
Sport juga tanpa kartu SIM layaknya Gear S3
Classic. Artinya, Anda tak perlu membeli kartu prabayar lagi hanya untuk mengoperasikan jam pintar ini.
Toh, ketika digunakan, Anda tidak memerlukan koneksi sendiri. Cukup dengan wireless ke smartphone Anda dengan Bluetooth
pun sudah cukup. Sebab, semakin kompleks
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perangkat malah makin membingungkan.
Di Gear Sport, Anda tidak hanya memperoleh
paduan gaya sporty, tetapi juga memungkinkan mendapatkan fitur-fitur paling Anda gunakan. Maka, selain pas untuk mendukung
kegiatan sport, ia layak menjadi teman smart
Anda.
BODI
Dimensinya nyaris kotak, namun tetap diimbangi dengan bentuk-bentuk curvie, sehingga tak terlihat kaku. Berkat rotator bezel yang
bulat kesan kesan sebagai jam tangan umumnya masih terlihat kuat. Dimensinya 44,6
x 42,9 x 11,6 mm. Bobotnya dengan tali mencapai 67 gram saja.
Tentu saja tidak membuat pergelangan tangan terasa mendapat beban. Untuk efisiensi, Samsung hanya menyertakan dua tombol
saja. Masing-masing tombol Home (bawah)
–yang juga berfungsi sebagai tombol powerdan Back (atas). Dan, keduanya diletakkan di
samping kanan. Artinya buat yang normal alias tidak kidal, akan terasa lebih nyaman menekan.
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Charging Qi Wireless

Bezel rotator dipergunakan untuk browsing
dari satu menu ke menu lain. Ini juga cara
yang bagus demi efisiensi pengoperasikan.
Meski memang terasa masih manual. Tepat
di bagian punggung bercokol sensor detak
jantung. Di situ pula terdapat interface untuk
isi ulang baterai menggunakan teknologi Qi
Wireless.
Sementara untuk memilih menu, tentu saja
mengandalkan layar sentuh. Layar ini pun
sebenarnya juga mengajak pengguna untuk men-swipe kiri-kanan, atas-bawah untuk
berselancar ke beberapa submenu.
Samsung memilih bahan stainless steel yang
tahan terhadap korosi. Sedangkan material
tali dari silikon lembut. Ketika dikenakan ikatannya cukup kuat, beda rasa jika dibandingHal 74

kan material plastik atau kulit. Untuk paket
pembelian, Samsung menambahkan strap
cadangan yang berukuran lebih pendek.
LAYAR
Membawa layar dengan diameter 1,2 inci.
Layar ini dilapis oleh Gorilla Glass 3. Cukup
sensitif ketika di-tap atau di-swipe. Melengkapi layar, Samsung menyiapkan lebih dari
lima watch face dengan berbagai style. Umumnya menampilkan informasi waktu (baik
jarum jam atau gaya analog maupun digital),
tetapi tidak semuanya menyajikan informasi
seperti jumlah kalori yang harus dibakar dan
jumlah langkah yang telah ditempuh.
Arloji pintar ini menggunakan interface Gear
Sport UX dengan tiga model pengoperasian.
Antara lain bezel rotating, touchscreen dan
tombol.
Tekan tombol Home saat di layar menampilkan homescreen akan membuka layar Aplikasi. Selain itu menekan dan menahan tombol Home juga memberi Anda pilihan untuk
mematikan Gear Sport atau meningkatkan
sensitivitas layar.
Jika Anda tekan tombol Back akan mengembalikan ke layar sebelumnya sementara te-
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kan-dan-tahan akan membiarkan Anda mengakses Samsung Pay.

Ragam Watch Face

Anda juga dapat mengkonfigurasi Gear Sport
untuk mengirim SOS ke hingga 4 kontak saat
Anda menekan tombol Home sebanyak tiga
kali. Kontak darurat akan menerima pesan
SOS yang berisi informasi tentang lokasi Anda
saat ini dan cara melacak Anda hingga 1 jam.
HARDWARE
Di perangkat ini, Samsung berswadaya denHal 76

gan menyisipkan prosesor bikinan sendiri.
Samsung Gear diperkuat oleh Exynos 7270
yang memiliki dua inti dengan kecepatan
komputasi 1 GHz. SoC sama yang digunakan
oleh seri Galaxy Gear S3.
Untuk menjalankan system dipergunakan
RAM sebesar 768 MB. Sayang memori yang
disediakan hanya sebesar 4 GB, itu pun sudah terpakai cukup banyak untuk menampung berbagai aplikasi di dalamnya. Setelah
itu, tercatat hanya tersedia 1,6 GB. Artinya,
Anda harus memilih aplikasi tambahan yang
berukuran kecil.
Konektivitas yang tersedia hanya Wi-Fi dan
Bluetooth 4.2. Koneksi nirabel kedua ini yang
akan lebih banyak terpakai untuk terhubung
ke smartphone.
SOFTWARE & APLIKASI
Lebih dari 20 perangkat lunak dan aplikasi disiapkan. Umumnya memang merupakan menu standar. Seperti Setting, Notifikasi, Galeri, Kontak, Telefoni, maupun Music
Player. Untuk Music Player selain merupakan kontroler remote music player yang ada
di smartphone, juga bisa memutar musik
yang tersimpan di Gear Sport. Namun, untuk
mendengarkan Anda memerlukan headphone
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wireless melalui sambungan Bluetooth.

Ragam Game

Informasi

Sajian ini ditampilkan oleh OS Tizen versi 3.0.
Kemudian aplikasi menarik lainnya yang ditawarkan seperti S Health yang siap mencatatkan data dan program untuk kebugaran, kini
aplikasi S Health bahkan sudah sangat bervariasi.
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Sensor Detak Jantung

Short cut aplikasi kesehatan juga dapat
dilakukan. Pengguna cukup men-swipe homescreen, maka akan muncul jumlah langkah yang dilakukan, kalori yang harus dibakar,
dan sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa
memiliki jenis aktivitas selain jalan kaki atau
berlari, misalnya berenang atau jenis workout
lainnya.
PowerPoint controller cukup menarik sebagai
aplikasi yang membantu ketika Anda melakukan presentasi. Tak perlu remote lagi, sebab
Anda bisa memanfaatkan dengan men-tap
layar Gear Sport untuk mengganti slide.
Find My Phone ditancapkan pula sebagai aplikasi untuk mencari letak smartphone ketika
Anda lupa menaruh. Lewat aplikasi ini, Gear
Sport seperti memanggil layaknya telefoni ke
smartphone.
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Untuk mengunduh aplikasi baru, Anda bisa
manfaatkan Galaxy Apps di Gear Sport. Berbagai tawaran aplikasi termasuk game bisa
Anda download. Ada beberapa kategori seperti Free, Rekomendasi dan berbayar di situ.
Jangan lupa aplikasi Spotify jika Anda sudah punya akunnya. Tetapi tentu saja untuk
mendengarkan streaming musik Anda harus berada di kawasan Wi-Fi. Selain itu, untuk
menikmati memerlukan earphone wireless.
BATERAI
Tenaga Samsung Gear Sport dipasok oleh baterai berkapasitas 300 mAh. Untuk pemakaian normal baterai mampu bertahan sampai
3 hari. Namun jika Anda gunakan dengan pemakaian Wi-Fi (misalnya streaming musik),
durasi baterai bisa hanya mencapai 2 hari.
Ada beberapa langkah agar bisa bertahan lebih dari 3 hari. Antara lain; seting time out layar maksimal 15 detik, gunakan brightness di
level low atau maksimal 50 persen saja, matikan Wi-Fi jika tak digunakan, dan jika malam
hari biasakan tak digunakan selama 7 jam.
Untuk pengisian ulang baterai, cukup tempelkan punggung Gear Sport ke charger Qi Wireless. Untuk terisi penuh dibutuhkan waktu seHal 80

kitar 3 jam.
SPESIFIKASI
• Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors; 1,2 inch; 360x360 pixel
• Chipset: Exynos 3250 Dual, Dual-core 1.0
GHz
• Memory: 4 GB, 768 MB RAM
• Baterai: 300 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0,
Bluetooth 4.2, NFC
BOKS
PLUS :
• Material ringan terbuat dari stainless antikorosi.
• Tersedia beragam tampilan watch face.
• Tersedia mik untuk penggunaan S Voice.
• Layar dilapis Gorilla Glass 3.
MINUS :
• Memori eksternal hanya sampai 4 GB.
• Kapasitas baterai hanya 300 mAh.
HARGA
Mulai Rp 3,7 Jutaan

BACK
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REVIEW

POWERBANK
ACMIC C10PRO

Desain Premium, Kapasitas Besar
Libur mudik bakal panjang. Perjalanan pulang
kampung Anda mungkin juga bisa diisi dengan liburan keluarga. Nah, perangkat penting
yang tak boleh Anda lewatkan apa lagi kalau
bukan power bank.
Tentu lah power bank yang memiliki kapasitas besar, bisa mengisi lebih dari dua perangkat, pun desainnya keren. ACMIC hadir menjawab berbagai pertanyaan di atas.
“Dengan semua teknologi yang dibenamkan
di dalamnya, ACMIC C10PRO diharapkan dapat menjadi power bank yang dapat diandalkan para pengguna gadget. Bukan cuma dari
segi fungsi, tetapi juga gaya hidup. Sebab itu,
kami juga memadukannya dengan desain
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yang premium dan stylish,” ungkap Heri Hertanto, CEO PT Satu Pro Global Niaga selaku
distributor tunggal ACMIC di Indonesia.
DESAIN
ACMIC C10PRO hadir dalam dua keliar, hitam
dan putih. Desainnya sangat simple, dengan
material yang solid. Desain Premium ACMIC
C10PRO tampak dari material Polycarbonate
dengan Carbon Fiber Sintetis yang digunakannya. Ini membuatnya tak hanya kokoh, tetapi
juga sangat nyaman digenggam. Sementara bentuknya yang tipis memungkinkannya
dibawa bepergian, bahkan diselipkan ke dalam saku.

Di bagian depan terdapat empat LED sebagai
indikator pengisian baterai. Sementara port
ditempatkan satu baris di satu sisi, sehingga
lebih efisien.
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TEKNOLOGI
ACMIC, local brand untuk produk power bank
premium meluncurkan ACMIC C10PRO. Power Bank premium berkapasitas 10.000 mAh
ini hadir dengan teknologi Triple Fast Charging System, yang meliputi 2,4A Fast Charge,
Qualcomm Quick Charge 3.0 dan support
USB PD (Power Delivery) yang menjadi standar universal untuk fast charging dengan kemampuan mengalirkan daya hingga maksimum 5A.
Ketiga teknologi ini akan membuat ACMIC
C10PRO dapat melakukan pengisian daya ke
hampir semua smartphone, bahkan seri tergres termasuk Galaxy Note 8, Galaxy S9, iPhone 8, dan iPhone X serta perangkat digital
lainnya yang mendukung USB Type-C seperti Nintendo Switch, Apple iPad Pro, ataupun
MacBook Pro generasi terbaru. Dengan kecepatan 4 kali lebih baik dari Power Bank Standar.
FITUR
Dari segi fitur, selain Triple Fast Charging System untuk daya keluarnya, ACMIC C10PRO
juga dilengkapi Dual Fast Charging System
untuk daya masuknya, yaitu Qualcomm Quick
Charge 3.0 & USB PD. USB PD sendiri akan
menjadi standar global untuk teknologi fast
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charging di masa depan.

Sementara untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap perangkat, ACMIC C10PRO juga dilengkapi 9 perlindungan
pintar meliputi Smart Temperature Protection, Smart Over-Charge Protection, Smart
Over-Discharge Protection, Smart Short-Circuit Protection, Smart Input Over-Voltage
Protection, Smart Output Over-Voltage Protection, Smart Recovery Protection, Smart
Output Over-Current Protection dan Smart
PTC Cell Protection. Semua perlindungan pintar itu ditanamkan demi mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan
saat melakukan pengisian baterai.
Semua produk ACMIC diproduksi menggunakan standar keamanan internasional tertinggi.
(sertifikasi CE, FCC, & RoHS). ACMIC C10PRO
ini juga aman untuk dibawa ke dalam kabin
pesawat, sehingga konsumen dapat tenang
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dan nyaman membawa powerbank ACMIC
saat bepergian menggunakan pesawat. (*)
SPESIFIKASI
DIMENSI: 144.8 x 73.7 x 14 mm, 198 gram
INPUT: Quick Charge 3.0, 18 Watt
OUTPUT: Fast Charge 12 Watt (5V=2.4A),
Quick Charge 3.0
KAPASITAS: 10.000 mAH
HARGA
Rp 399.000,-

BACK
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PROFILE

REED HASTINGS (FOUNDER
DAN CEO NETFLIX)
Memindahkan Bisnis Sewa DVD
ke Streaming Video

Biasanya, sebuah start up didirikan oleh anakanak muda. Mereka umumnya berada di usia
di bawah 30 tahun, atau rata-rata di rentang
24-26 tahun. Saat di mana hampir di ambang
kelulusan kuliah atau pasca lulus.
Tetapi tidak bagi seorang Reed Hastings. Ia
justru memulai debut di dunia start up berbasis teknologi pada umur 37 tahun. Terlambat
tetapi daripada tidak sama sekali, mungkin
tidak akan pernah ada nama Netflix. Start up
yang menggoyahkan dunia perfilman blockbuster, kemudian kini merambah menjadi
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publisher film.
Netflix besar beberapa tahun belakangan ini.
Tempo hari bahkan memutuskan untuk membikin bisokop sendiri lantaran geram. Marah
akibat beberapa film produksinya tak dianggap layak masuk penilaian pada ajang Oscar.
Padahal film-film buatan Netflix bagus-bagus.
Hastings adalah seorang wirausahawan yang
memiliki kemampuan di bidang ilmu komputer dan matematika. Lahir di Boston, Massachusetts, 58 tahun silam. Bekal ilmu komputernya itu ia peroleh dari Standford University
yang kerap dijuluki sebagai kampus bagi jebolan pendiri start up teknologi.
Keterlibatannya di dunia teknologi sebenarnya sudah sejak ia lepas kuliah. Saat bekerja
di Adaptive Technology, pria yang juga pernah mengenyam kampus Bowdoin College
ini sempat membuat sebuah tools untuk debugging software. Di perusahaan ini ia belajar banyak, baik pembuatan software maupun filosofi bekerja. Salah satu yang ia ingat
sampai sekarang adalah, “Saya belajar nilai
fokus. Saya belajar lebih baik melakukan satu
produk dengan baik daripada dua produk dengan cara biasa-biasa saja,” ingat Hastings.
Ya, ia fokus pada ilmu pengembangan perangHal 88

kat lunak yang lalu membawanya hengkang
dan mendirikan perusahaan software sendiri.
Tahun 1991, bapak dua anak ini mendirikan
Pure Software yang memproduksi berbagai
software untuk troubleshoot. Empat tahun
kemudian perusahaan ini sudah terdaftar di
bursa melalui Morgan Stanley.
Namun, Hastings sadar bahwa kekuatan
bisnis Pure Software kurang. Pikirnya, perusahaan ini bisa kuat jika berani mengambil
tindakan melakukan merger dengan perusahaan lain. Ia membutuhkan tools yang dimiliki Atria Software. Maka, pada 1996 Pure Software dan Atria Software bergabung menjadi
Pure Atria.
Namun, ternyata penggabungan ini menimbulkan masalah, terutama pada faktor penjualan. Apalagi lalu ditinggal oleh salah seorang head of sales mereka. Dampaknya, nilai
saham Pure Atria jeblok hingga 42 persen.
Tahun 1997 alias hanya bertahan setahun
Pure Atria kemudian ditawarkan ke Rational
Software Corp. Hasil penjualan perusahaan
ini membuat Hastings mengantungi sebanyak 700 juta dolar. Pembelian ini juga merupakan catatan tertinggi dalam sejarah akusisi di Silicon Valley kala itu.
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Tetapi bisnis teknologi saat itu belumlah sepesat sekarang. Teknologi gadget dan jaringan
pun masih baru dimulai. Hastings melirik
bisnis persewaaan DVD film yang tata caranya dengan menggunakan email. Sementara
untuk menampilkan profil bisnis dan produknya memanfaatkan fasilitas web.

Hastings berpartner dengan mantan koleganya di Pure Atria, Marc Randolph, dengan modal yang ia keluarkan sebebsar 2,5 juta dolar
mendirikan Netflix pada April 2018. Jumlah
karyawan saat awal baru 34 orang dengan
jumlah judul film baru 924 buah saja. Netflix
adalah perusahaan rental DVD online.
Harga sewa DVD-nya dibuat sama rata untuk seluruh film. Cara bisnis seperti ini ternHal 90

yata amat diminati. Ketika mendirikan Netflix, Hastings tak tahu betul, apakah ada orang
yang menyukai model bisnis seperti ini. Tetapi faktanya malah berkembang dengan kantor pusat di Los Gatos, California. Lahirnya
Netflix seperti asal jadi. Hastings ingat, ketika
suatu kali ia terlambat mengembalikan video
Apollo 13 pinjaman ke sebuah rental. “Saya
harus membayar denda sampai 40 dolar, karena terlambat sampai enam minggu,” ujarnya.
Dari situlah, ia berpikir untuk membuat layanan
sewa video yang lebih baik. Kendati, belum
tentu upayanya berhasil atau tidak. Merangkak perlahan Netflix bisa meraup 300 ribu pelanggan pada tahun 2000. Tetapi perjalanan
tak selamanya mulus. Setahun setelah peristiwa 9/11, bisnis rada meredup. Ini membuat Hastings harus mengurangi jumlah karyawan.
Setelah itu melejit lagi, hingga masuk IPO dengan nilai saham 15 dolar dan mampu menjual sebanyak 5,5 juta kertas saham. Dan, keuntungan pertama Netflix dicatat pada 2003,
alias lima tahun setelah berdiri. Di akhir 2003,
Netflix meraih pendapatan mencapai 272 juta
dolar dengan keuntungan sebesar 6,5 juta
dolar.
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Angin digital datang di pertengahan tahun
2000-an. Sementara film format DVD mulai
ditinggalkan. Hal ini membuat Hastings mau
tak mau mengikuti era tersebut. Keluarnya
sang co-founder, Randolph membuat Hastings bekerja sendiri. Ia kemudian memutuskan menggunakan algoritma video Cinematech untuk melancarkan platform barunya.
Ia tahu persis soal ini, berbekal dari ilmu di
perkuliahan. Bahkan ia menawarkan hadiah
sebesar 1 juta dolar bagi developer yang dapat membuat software yang dapat mengalahkan algoritma bikinannya.

Tahun 2007, bisnis Netflix berpindah dari
sewa DVD ke video on demand melalui internet. Ratusan ribu judul film tersedia di sistem mereka. Dengan cara ini makin memHal 92

buat Netflix bisa melakukan terobosan keluar
Amerika. Tahun 2014, jumlah pelanggan Netflix di seluruh dunia mencapai 50 juta orang.
Memang pasar Amerika untuk video streaming masing mencapai 32 persen kala itu. Tiga
tahun kemudian (2017) jumlah pelanggannya naik 100 persen mencapai 100 juta orang.
Hastings merasa ia tak bisa bekerja sendiri,
apalagi kemudian Netflix memutuskan untuk
memproduksi film sendiri. Ia lantas menarik
Ted Sarandos, pria 53 tahun yang kenyang
pengalaman di produksi dan persewaan video. Sarandos didapuk sebagai Chief Content
Officer. Ia lah yang bertugas mengurus dan
memproduksi konten film. Sampai pada 2016,
beberapa film produksi Netflix masuk nominasi Emmy Awards. Beda dengan Academy
Awards alias Oscar yang membedakan.
Kini Netflix menjadi penyedia konten film yang
disebar lewat streaming melalui internet terbesar. Pertumbuhan Netflix tak lepas dari cara
Hastings mengelola perusahaan. Ia menanamkan dua hal penting yang ia sebut dengan
Freedom and Responsibility. Karyawan bebas berkarya tetapi harus memiliki tanggung
jawab yang tinggi.
Ia kerap bersua dengan karyawannya untuk
membicarakan budaya di Netflix. PerusaHal 93

haan ini memang berani membayar gaji lebih
tinggi di atas rata-rata perusahaan lain. Tetapi juga memberi sesuatu yang standar bagi
karyawan yang bekerja biasa-biasa saja, tanpa menunjukkan effort tinggi.
Filosofi dan budaya Netflix bahkan ia muat
di web hanya untuk memberi tahu bagi siapapun yang ingn bergabung dengan Netflix,
inilah budaya kami. Yang tak cocok silakan
melamar di tempat lain.
Kini, Netflix memiliki 5.400 karyawan. Sementara total aset Netflix mencapai 19.013 miliar
dolar. Tahun 2017, Netflix meraup keuntungan hingga 11.692 miliar dolar dengan pendapatan bersih sebesar 559 juta dolar.
Sementara kekayaan bersih Reed Hastings
sendiri sampai Februari 2018 mencapai 3,5
miliar dolar. Hastings pantas disebut Raja
Streaming Video. (*)
PERJALANAN NETFLIX
1997 Memulai bisnis rental DVD melalui
web
2007 Memulai melakukan streaming video
internet di Amerika
2010 Melakukan streaming ke luar negeri
pertama kali di Kanada
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2011 Mengekspansi streaming ke Amerika
Latin, Guyana dan Karibia
2012 Perilisan Netflix di Inggris, Irlandia,
Denmark, Finlandia, Swedia, dan
Norwegia
2013 Mulai streaming di Belanda
2014 Netflix tersedia di Austria, Belgia,
Perancis, Luksemburg, Jerman,
Swiss, dan India
2015 Netflix bisa disimak di Portugal, Spanyol, Selandia Baru, Italia,
Jepang, dan Australia
2016 Netflix bisa disimak di seluruh dunia
kecuali Tiongkok, Krimea, Siria, dan
Korea Utara
2017 Netflix sepakat dengan Tiongkok
hadir di sana dengan kolaborasi bersama iQiYi (aplikasi buatan Baidu)

BACK

Hal 95

Hal. 95

HIGHLITE

HMD GLOBAL RAIH DANA
SEGAR 100 JUTA DOLAR
HMD Global, start up yang dikenal sebagai
pengelola Nokia mengumumkan telah mengumpulkan dana tambahan sebesar 100 juta
dolar (sekitar Rp 1,4 triliun) dari banyak investor untuk skala operasi bisnis dan mendanai
pertumbuhan perusahaan di tahun kedua.
Pembukaan investasi ini telah digelar di Jenewa oleh Ginko Ventures melalui Alpha Ginko
Ltd. dengan partisipasi dari DMJ Asia Investment Opportunity Limited dan Wonderful
Stars Pte. Ltd., anak perusahaan FIH Mobile
Ltd.
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Dengan demikian valuasi pasar HMD Global saat ini telah melebihi 1 miliar dollar. HMD
Global akan membuat investasi strategis dalam skala operasi bisnisnya yang tumbuh cepat. Pada tahun 2018, perusahaan berencana
untuk secara agresif memperluas portofolio
smartphone Nokia dan menggandakan perluasan jangkauan saluran di pasar strategis
sambil terus menghadirkan inovasi yang paling penting bagi konsumen.
Florian Seiche, CEO, HMD Global, bilang, “Kami
senang para investor ini bergabung dengan
kami dalam perjalanan kami untuk membuat
bab berikutnya dari ponsel Nokia. Ini adalah ambisi kami untuk menghadirkan smartphone hebat. Kami bertujuan untuk menjadi salah satu pemain ponsel cerdas teratas
secara global dan keberhasilan kami hingga
saat ini memberi kami kepercayaan diri untuk
terus melanjutkan pada jalur pertumbuhan di
2018 dan seterusnya. “
Didirikan pada 1 Desember 2016, perusahaan
ini di tahun pertamanya telah mengirimkan
lebih dari 70 juta ponsel bermerek Nokia dengan operasi penjualan di lebih dari 80 negara
dengan aktivasi telepon yang berasal dari 170
negara. Hari ini, ponsel Nokia dijual di lebih
dari 250.000 gerai ritel di seluruh dunia dan
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lebih dari 600 mitra perdagangan langsung
berkomitmen dengan Nokia berikutnya di
seluruh dunia. Pada tahun keuangan 2017,
HMD Global membukukan total pendapatan
sebesar 2,13 miliar dolar.
Banyak pengemar lama yang memberi respon
atas hadirnya kembali Nokia. Menurut HMD,
dua pertiga konsumen yang membeli ponsel
Nokia saat ini di bawah usia 35 tahun. Empat dari setiap lima konsumen merekomendasikan smartphone Nokia kepada teman
dan keluarga mereka. Lebih dari 150.000.000
kunjungan telah diterima di situs web Nokia.
com/phones sejak Januari 2017.
Sejak MWC 2017, bermula di Finlandia HMD
Global telah memperkenalkan 16 perangkat
baru dan kemitraan global seperti Google dan
ZEISS, di samping hubungan strategis jangka
panjang dengan Nokia dan FIH. Di MWC 2018,
HMD Global mengumumkan bahwa mereka
akan menjadi mitra global utama untuk program unggulan Google Android - Android One,
menambah portofolio lengkap smartphone
Nokia ke keluarga Android One.(*)
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TOP 5 VENDOR
SMARTPHONE Q1 – 2018
Perusahaan riset konsumen dunia, Canalys
mengeluarkan laporan terbaru mengenai
pasar smartphone Indonesia. Menurut laporannya, pengapalan smartphone lima vendor
terbesar di Tanah Air selama kuartal pertama
(Q1) 2018 didominasi oleh brand global. Lima
besar vendor smartphone di Indonesia tersebut adalah: Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan
Smartfren Andromax.
Bukan kejutan bila Samsung masih menjadi vendor nomor wahid di Tanah Air. Bahkan,
pertumbuhan vendor asal Korea Selatan itu
naik sebanyak 17,2 persen bila dibandingkan
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periode yang sama di tahun 2017 lalu, yang
menjadikan pangsa pasarnya naik 25,5 persen pada Q1 tahun 2018 di Indonesia.
Di posisi kedua ditempati oleh vendor asal
Tiongkok, Xiaomi. Berdasarkan data laporan
estimasi, Xiaomi telah mencapai posisi kedua
terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar
sebesar 18,3% persen pada kuartal pertama
2018, atau naik sebesar 1.455 persen dibandingkan kuartal pertama 2017.
Vendor asal Tiongkok lainnya menduduki posisi ketiga dan keempat, yaitu Oppo dan Vivo.
Dimana pangsa pasar Oppo naik sebanyak
5,2 persen menjadi 16,8 persen. Sementara
Vivo naik sebanyak 16,7 persen dengan market share sebesar 6,5 persen. Yang tak kalah
menarik dari laporan Canalys ini adalah, satu-satunya vendor yang mengalami penurunan adalah Smartfren Andromax. Perusahaan
ini mengalami penurunan pertumbuhan 34
persen sedangkan market share-nya menyusut tinggal 5,6 persen.
Laporan Canalys menunjukkan bahwa Xiaomi
kian membahayakan. Selain melampaui dua
brand yang sudah memiliki kantor maupun
melakukan pemasaran besar-besaran di Indonesia (Oppo dan vivo), tetapi juga mulai
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membayangi Samsung dengan selisih market share hanya 7 persen. (*)
TOP 5 VENDORS
RANK

BRAND

Q1 2017
(Unit)

Q1 2018
(Unit)

PERTUMBUHAN
(%)

SHARE (%)

#1

Samsung

2.000.000

2.300.000

17,2

25,5

#2

Xiaomi

107.000

1.700.000

1455

18,3

#3

Oppo

1.500.000

1.500.000

5,2

16,8

#4

vivo

510.000

600.000

16,7

6,5

#5

Smartfren
Andromax

780.000

520.000

-34

5,6
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IM3 OOREDOO TAWARKAN
PAKET YOUTUBE KEREN
Indosat Ooredoo tak berhenti membuat paket-paket menarik bagi pelanggannya, terutama di bulan puasa. Melengkapi kelancaran dan kenyamanan berkomunikasi selama
Ramadhan hingga Mudik Lebaran, IM3 Ooredoo menghadirkan Seri Paket UNLIMITED
YouTube yang sesungguhnya bagi pelanggan di bulan suci Ramadhan dengan harga
terbaik mulai dari Rp 5.000.
Berapa Lama Masa Aktifnya?
Paket UNLIMITED terbaru ini hadir dengan
masa aktif singkat 3 hari dan 7 hari yang bisa
didapatkan masing-masing mulai dari semuHal 102

rah Rp5.000 dan Rp12.000. Paket baru UNLIMITED hadir dengan kuota utama serta akses tanpa batas untuk YouTube, dan aplikasi
favorit sehari-hari untuk chatting, media sosial, transportasi, hingga aplikasi streaming
musik dan film. Pelanggan IM3 Ooredoo sudah bisa nonton YouTube sepuasnya hanya
dengan Rp5.000.
Apakah Perlu Registrasi?
Para pelanggan dapat menggunakan manfaat UNLIMITED Apps secara bebas bahkan
ketika mereka kehabisan kuota utama. Sebagai tambahan, kecepatan jaringan tidak
akan terpengaruh pada saat kuota utama sudah habis. Akses gratis untuk YouTube dapat
digunakan secara otomatis tanpa perlu registrasi. Pelanggan hanya perlu membayar satu
kali, tanpa harus membayar lebih.
Apakah Ada Paket Bulanan?
Selain itu, pelanggan juga dapat memilih paket UNLIMITED bulanan. Paket bulanan ini
hadir dalam berbagai pilihan, dengan sejumlah manfaat seperti akses gratis aplikasi favorit seharihari, nelpon, dan SMS sepuasnya
untuk sesama pengguna nomor Indosat Ooredoo, akses YouTube tak habis-habis, serta pilihan kuota utama untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
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Berapa Harga Paketnya?
Harga paket mulai dari yang termurah
Rp20.000 untuk 1 GB; Rp50.000 untuk
3GB hingga Rp120.000 untuk 15 GB; dan
Rp165.000 untuk Paket Unlimited Jumbo. Paket Unlimited Jumbo ini bahkan hadir dengan
manfaat kebebasan nelpon dan SMS tanpa
batas ke semua operator, seharian. Ini baru
keuntungan yang sesungguhnya.
Di Mana Informasi Lainnya?
Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat mengakses informasi melalui im3ooredoo.
com/unlimited. Bagi masyarakat yang ingin
berlangganan paket internet Unlimited, dapat datang langsung ke outlet ataupun Gerai
Indosat Ooredoo untuk membeli Kartu Perdana IM3 Ooredoo, setelah registrasi melalui
4444, kemudian aktifkan paketnya dengan
cara tekan *123# pilih UNLIMITED atau dapat
mengakses aplikasi myIM3 dari smartphone
Anda. (*)
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WHATSAPP TAMBAHKAN
FITUR “BUNGKAM”
ANGGOTA GRUP
Aplikasi pesan singkat WhatsApp memang
dikenal cukup agresif dalam menggulirkan fitur-fitur terbaru di dalam platform-nya. Setelah
sebelumnya menghadirkan fitur “Dismiss As
Admin”, yang cukup memberikan kemudahaan bagi admin grup untuk menggusur atau
melengserkan admin grup lain yang mengendalikan percakapan, kali ini WhatsApp kembali menghadirkan fitur terbarunya, yakni Restrict Group.
Fitur baru ini nantinya akan memungkinkan
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admin untuk “membungkam” para anggota
grup tersebut dari percakapan. Fitur bernama Restrict Group ini nantinya akan memperkuat posisi admin grup. Dimana dengan
hadirnya fitur tersebut, nantinya diharapkan
akan memungkinkan admin untuk membungkam para anggota dalam grup dari percakapan, sehingga obrolan yang terjadi hanya bisa
melalui satu arah saja.
Jadi, dengan adanya fitur baru ini, para anggota grup pun tidak bisa berkutik.Fitur ini juga
membuat admin mampu membatasi komunikasi yang berlangsung dalam sebuah grup.
Jika Restrict Group diaktifkan, maka hanya
anggota yang berstatus sebagai admin saja
yang bakal bisa mengirim pesan dalam grup.
Sementara anggota lainnya terbatas hanya
bisa membacanya.
Kemungkinan fitur Restrict Group ini dibuat
untuk meminimalisasi terjadinya banjir informasi dalam sebuah grup WhatsApp. Tidak
heran, karena memang biasanya obrolan dalam sebuah grup WhatsApp terjadi secara intensif.
Obrolan-obrolan yang penting pun seringkali malah “tenggelam” di bawah pembicaraan
lain yang tidak begitu penting. Oleh karena
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itu, fitur ini bisa jadi bakan meminimalisasi
terjadinya dis-informasi yang tersebar dalam
sebuah grup.
Selain itu, fitur ini juga kabarnya akan mencegah anggota non-admin untuk mengirim foto,
video, GIF, dokumen, hingga pesan suara. Artinya seluruh fitur mengirim pesan bakal dinonaktifkan untuk peserta non-admin.
Belum diketahui, apakah fitur ini juga nantinya bakal membungkam anggota grup untuk
melakukan panggilan video maupun suara
atau tidak. Pasalnya, fitur panggilan video
untuk grup baru saja diperkenalkan awal Mei
2018 kemarin. Fitur Restrict Group ini akan
segera tersedia untuk Whatsapp Android versi 2.13.132 ke atas. Sedangkan untuk perangkat iOS, belum ada informasi lebih lanjut pada
versi berapa fitur ini akan hadir. (*)
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LAPORKAN TERORISME DI
TOOLS FACEBOOK
Aksi terorisme yang kembali marak terjadi di
Indonesia beberapa minggu lalu, tampaknya
tak meninggalkan manfaat media sosial sebagai pengirim pesan para teroris. Salah satunya adalah Facebook. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kominfo,
Kepolisan, Facebook, dan Google pun menggelar pertemuan membahas seputar konten
terorisme.
Langkah antisipatif dilakukan. Antara lain
memblokir akun yang diketahui menyebar
paham teror.
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“Akun Facebook sekitar 450 sudah di blokir.
Twitter sekitar 60 sampai 70 persen, sekitar
setengahnya sudah kita take down. Telegram
sekitar 300, dan YouTube sebesar 70 persen
sekitar 250,” ujar Menteri Kominfo, Rudiantara.
Rudiantara menambahkan bahwa, pihaknya bersama Kepolisian RI terus memonitor
segala konten berbau radikalisme dan terorisme. Menurutnya, jika masih ada konten terorisme di platform tersebut yang belum diblokir, dibutuhkan untuk proses penyelidikan
Kepolisian.
Rudiantara menghimbau kepada masyarakat
untuk segera menghapus semua konten terorisme.
“Jika konten terorisme cepat diselesaikan
karena menyangkut keamanan NKRI. Bukan
berarti konten negatif lain tidak diperhatikan,
namun konten terorisme lebih diprioritaskan,”
ucap Rudiantara.
Sementara itu, sejumlah cara pun juga telah
dilakukan Facebook untuk menanggulangi
konten radikal tersebut. Termasuk men-takedown konten negatif. “Kami bekerjasama
dengan Kominfo dan Kepolisian untuk memHal 109

berantas konten terorisme. Jika menemukan
akun terorisme, pasti sudah kita take-down,”
ujar Ruben Hattari, selaku Kepala Kebijakan
Publik Facebook Indonesia, di kantor Kominfo.
Ruben menjelaskan bahwa, sekitar 450 akun
radikalisme dan terorisme di Facebook sudah
diblokir. Ruben pun bersama pihaknya terus
memonitor tindakan terorisme di Facebook.
“Pengguna Facebook bisa melaporkan
langsung konten terorisme tersebut. Di Facebook ada tools-nya yang dapat melaporkan
konten negatif. Jika sudah dilaporkan, akan
segera kami blok akun tersebut,” jelas Ruben.
Ruben menghimbau para pengguna Facebook agar tidak takut akan tindakan teroris
tersebut. Facebook menunjukkan keprihatinannya atas aksi teror yang terjadi.Tak hanya
konten terorisme, Facebook bersama Kominfo juga mem-filter konten-konten negatif lainnya seperti pornografi. (*)
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EVAN BLASS, PRIA PEMBOCOR MUSUH VENDOR
Di dunia informasi atau news gadget termasuk
smartphone, cuitan Evan Blass selalu ditunggu. Ia kira-kira seperti Julian Assange, pendiri
WikiLeaks. Hal yang kerap paling dinanti dan
bahkan seringkali bikin kejutan adalah bocoran produk yang bagi produsen merupakan
rahasia sebelum masa perilisan tiba.
Namun di tangan Evan Blass, produsen boleh
jadi berang, karena sudah keburu dibocorkan
melalui akun media sosialnya. Blass adalah
jurnalis media online. Ia pernah menjadi editor di situs teknologi kenamaan, Engadget.
Selepas dari sana ia bikin sendiri web dengan
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nama Pocketnow.
Kejutan demi kejutan kerap ia sodorkan, membuat ia kerap dijuluki sebagai phoneleaker,
alias pembocor informasi rahasia. Biasanya
ia melontarkan lewat akun Twitter-nya bernama @Evleaks. Semula, ia menyembunyikan identitasnya agar tak diketahui, namun
lama-kelamaan toh orang tahu juga.
Blass begitu mahir mencari informasi awal
yang belum diketahui jurnalis lain. Serunya,
materi yang ia peroleh tak hanya sekadar ucapan belaka, namun dibuktikan dengan foto.
Entah foto hasil uji sebuah produk atau bahkan produknya sendiri.
Tempo hari, giliran HTC yang ia peroleh datanya. HTC bukan pertama kalinya ia bocorkan.
Kali ini salah satu produk highend HTC yaitu
seri U12+. Salah satu sumber yang ia peroleh
biasanya melalui operator, di mana biasanya
operator mendapatkan produk lebih dulu untuk dilakukan verifikasi dan perijinan.
Polah Blass yang jenius dalam memperoleh
informasi pertama itu membuat dirinya diganjar sebagai The Best Reporters oleh majalah
Wired. Dan, sampai sekarang blogger Amerika berusia 40 tahun ini terus melakukan leak.
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Dan, bisa jadi ia merupakan “hantu” bagi produsen.
Daftar vendor yang pernah jadi korban selain
HTC adalah Nokia, Samsung, Motorola, LG,
Huawei, Asus, dan beberapa lagi. Bagi vendor haram hukumnya merilis informasi sebelum tanggal launching tiba. Pernah suatu kali
mendiang Steve Jobs berang gara-gara iPhone yang belum dirilis tiba-tiba melayang ke
tangan jurnalis. (*)
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SMARTTHINGS
• Developer
• Update
• Android
• Instal

: Samsung Electronics
: 10 Mei 2018
: Minimal Android 6.0
: Lebih dari 100.000.000

Bayangkan berapa remote control yang ada
di rumah Anda. Terutama remote televisi, set
top box, AC, dan audio player. Begitu banyak
dan sering kali membuat bingung. Belum lagi
jika dalam satu ruangan terdiri dari beberapa
peralatan.
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Berbagai menu ditawarkan aplikasi SmartThings.

Aplikasi buatan Samsung bernama SmartThings dapat menghubungkan dan mengontrol beberapa perangkat lebih cepat dan lebih
mudah. Yang terpenting cukup dengan satu
perangkat yaitu smartphone Anda. Bahkan
lebih dari itu, di mana pun Anda berada, Anda
dapat memantau dan mengontrol perangkat pintar, peralatan rumah tangga, TV, dan
speaker yang terdaftar di server.
Aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur antara lain;
kontrol jarak jauh dan periksa status perangkat yang terdaftar melalui AP Wi-Fi. Kemudian, mengelompokkan beberapa perangkat ke
dalam Mode dan kontrol secara bersamaan.
Anda juga dapat melakukan konfigurasikan
pengaturan perangkat termasuk waktu dan
kondisi pengoperasian, dan operasikan secara otomatis.
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Kreativitas lainnya, undang orang lain ke lokasi di mana perangkat didaftarkan untuk
mengaktifkan kontrol bersama. Sebuah fitur
pemberitahuan memungkinkan Anda untuk
menerima informasi status tentang perangkat Anda.
SmartThings memang didedikasikan untuk
mengoptimalkan smartphone Samsung. Walaupun juga kompatibel dengan smartphone
lain. Beberapa fitur mungkin terbatas bila digunakan dengan smartphone vendor lain.
Aplikasi ini bekerja untuk minimal Android versi 6.0. Selain itu, juga dibutuhkan perangkat
yang memiliki RAM minimal 2 GB. (*)
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APPS

KITA BISA
• Developer
• Update
• Android
• Instal

: Kitabisa.com
: 19 Januari 2018
: Minimal Android 4.0
: Lebih dari 10.000

KitaBisa merupakan sebuah gerakan untuk mengumpulkan dana yang kelak disumbangkan kepada yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan antara lain lembaga
sosial atau kelompok tertentu yang berkaitan
dengan kebutuhan pendidikan, keagamaan
dan sosial lainnya.
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Selain donasi juga bisa zakat

Selain donasi, sebetulanya KitaBisa juga
menawarkan pembayaran zakat. Di seksi ini,
pengguna juga diberikan opsi untuk menghitung besarnya zakat dan menentukan pilihan ke mana zakat akan diserahkan sesuai
dengan yang terdaftar.
KitaBisa telah bekerjasama dengan beberapa
bank nasional. Sehingga lebih mempermudah bagi para donatur atau pembayar zakat
untuk berinteraksi. Beberapa bank tersebut
antara lain BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
KitaBisa kemudian berkembang tidak hanya
sekadar pada hal umum. Bidang yang juga
ikut dipikirkan antara lain beasiswa, bantuan
medis, pertolongan pada hewan, hingga donasi pada lingkungan.
KitaBisa juga bekerjasama dengan lembaga
terpercaya. Sebut saja misalnya Badan Amil
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Zakat Nasional (BAZNAS), Dompet Dhuafa,
Rumah Zakat dan lain-lain. Aplikasi ini menyediakan live chat untuk mengakomodir pengguna yang membutuhkan penjelasan lengkap.
Penyerahan donasi atau zakat akan dilaporkan oleh KitaBisa. Dengan demikian, Anda
bisa merasa yakin bahwa bantuan atau kewajiban Anda membayar telah sampai kepada tujuan. (*)
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APPS

VSCO
• Developer
• Update
• Android
• Instal

: VSCO
: 22 Mei 2018
: Minimal Android 4.1
: Lebih dari 50.000.000

Fotografi mobile kini menjadi sebuah genre
sendiri dan umumnya sangat diminati. Hal
ini karena hampir setiap orang kini bisa menjadi pemotret. Kemudian sudah banyak ponsel dengan kamera utama resolusi tinggi, di
atas 12 MP. Ditambah lagi, fasilitas untuk
menampilkan hasil pemotretan menjadi lebih instan melalui ponsel.
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Oleh VSCO, tingginya minat memotret dengan ponsel ini ditangkap dengan membuat
aplikasi bernama sama, VSCO. Intinya aplikasi ini membantu pengguna yang suka memotret dengan paduan memakai filter. Sebelum
itu Anda bisa menyunting foto.
Berbagai template di hadirkan di aplikasi ini.
Tentu membuat Anda bisa menyesuaikan
dengan ambiens foto yang Anda kehendaki.
Filter yang disediakan merupakan garapan
dari fotografer profesional. Namun Anda juga
bisa memilih sesuai gaya sendiri.
Selain untuk olah foto, VSCO sebenarnya juga
merupakan sebuah aplikasi komunitas. Di
dalamnya banyak penggemar fotografi yang
memamerkan hasil karyanya. Tentu dilengkapi dengan menu like dan sejenisnya.
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Dan, tak kalah menariknya adalah menu informasi dan tips seputar fotografi. Ini akan
memperkaya wawasan dan menambah kemampuan teknis Anda memotret. Banyak
orang menyukai aplikasi (tercatat lebih dari
50 juta orang) karena layanan yang disediakan lebih advance.
Di samping itu masih ada menu berbayar yang
bisa Anda pilih. Harganya mulai Rp 4.000,hingga ratusan ribu rupiah. (*)
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SEPATU XIAOMI ANTELOPE
Setelah sukses merilis wearable bertajuk
Amazfit, Xiaomi akhirnya serius memproduksi perangkat lain berupa sepatu kets. Kali
ini Xiami bekerjasama dengan Li-Ning untuk menyiapkan sepatu pintar yang dapat
merekam data olahraga penggunanya. Memakai brand Antelope, sepatu ini dilengkapi
dengan pelacak kebugaran di dalam solnya.
Antelope sudah diproduksi dengan beragam
pilihan warna. Tersedia dalam warna hitam,
abu-abu, oranye, hijau, dan mawar emas,
sepatu ini memiliki chip Mijia Wisecore yang
dapat melacak jejak dan kalori pengguna. Seorang pelari bahkan akan memperoleh berbagai petunjuk pemakaian ketika ia membutuHal 123

hkan informasi.
Untuk desainnya sendiri, Xiaomi memilih
berbagai material premium. Misalnya bagian
sol yang merupakan produk buatan Goodyear. Pilihan ini ditentukan karena pengguna
menginginkan sol yang elastis dan responsif.
Konstruksinya mirip dengan sebuah shock
yang mampu meredam kejutan.
Xiaomi membuat berbagai ukuran. Untuk pria
tersedia ukuran (versi Amerika) dari 6 hingga 12, sedangkan bagi perempuan tersedia
ukuran 5-9. Sepatu ini sendiri telah dilepas ke
pasar Tiongkok pada 17 Mei silam. Sementara untuk pasar di luar Tiongkok belum ada
kabar lebih lanjut.
Tetapi si Eropa dan Amerika sudah banyak
yang menunggu. Alasan konsumen adalah
pada desain dan teknologi yang dikenakan
cukup menawan. Di samping itu faktor harga juga sangat penting. Apalagi Xiaomi hanya melepas sekitar Rp 450 ribu saja. Harapan konsumen harga tersebut juga berlaku
di pasar Eropa dan Amerika. (*)
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GO PRO HERO NEW
Sebuah kamera buatan Go Pro memang terhitung cukup mahal. Meski sesuai dengan
kemampuannya. Rata-rata di atas harga 200
dolar atau sekitar Rp 2,8 jutaan. Tak heran jika
tak semua kalangan bisa membeli. Sebagai
solusinya, Go Pro pun menyiapkan seri baru
yang masih merupakan keluarga Hero.
Seri satu ini dipatok 199,9 dolar saja. Dengan dimensi yang lebih kecil dari Hero biasa.
Dilengkapi dengan kamera resolusi 10 MP.
Siap mengambil gambar gerak dengan kualitas 1440p/60fps maupun 1080p/60 fps.
Semuanya berkualitas HD. Seri ini hadir dengan layar sentuh seluas 2 inci diagonal.
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Fitur penting lainnya adalah stabilisasi video
untuk menjaga video Anda agar tidak terlihat
kacau. Kemudian juga kompatibel dengan
smartphone untuk menyinkronkan foto dan
video. Fitur voice control juga masih digunakan seperti halnya Hero 5 maupun Hero Fusion.
Bahkan kamera aksi ini juga telah diuji untuk perekaman di dalam air. Terbukti mampu
bertahan hingga kedalaman 10 meter. Namun tidak dilengkapi dengan sensor GPS sebagaimana seri-seri sebelumnya.
Kelengkapan audionya meliputi tiga buah
mikrofon serta berkemampuan menampilkan audio stereo. Go Pro Hero dibekali pula
dengan konektivitas nirkabel antara lain WiFi dan Bluetooth. (*)
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SENNHEISER CX SPORT
Produk earphone (in-ear) untuk kategori sport
milik Sennheiser betambah satu lagi. Yakni
seri Sennheiser CX Sport. Sennheiser membuat beberapa headphone terbaik di dunia
amat hati-hati ketika merancang seri ini. Namun, akhirnya melengkapi line-up yang sekarang dengan beberapa syarat seperti over-ear,
on-ear, in-ear, necklace dan noise-canceling,
wireless cans, lahirlah CX Sport yang ramah
untuk olahraga.
Desain CX Sport tampak kokoh dengan material silikon fleksibel. Seri ini juga ultra-ringan
dan, tentu saja, tahan keringat dan percikan.
Kabel yang menghubungkan kedua earbuds
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tak merepotkan. Dapat dikenakan di sekitar
leher atau di depan, sementara organizer kabel akan menyesuaikan panjang untuk meminimalkan di bagian belakang leher Anda.
Sebuah klip opsional memungkinkan Anda
menjepitkan CX Sport di kaos. Dengan tiga
ukuran earbuds, Anda dengan mudah mencocokan dengan lubang telinga.
Sebagian besar fitur Bluetooth terbaru pun tersedia, sehingga Anda dapat menyambungkan
headphone ke dua perangkat secara bersamaan. Sementara teknologi Qualcomm Apt-X
dan Low Latency mampu menjaga kualitas
suara nirkabel yang lebih baik dan mengurangi lag saat menonton video. Sistem speaker
eksklusif menjanjikan suara yang jelas dan
mendetil dengan fokus pada bas.
Sennhiser CX Sport memiliki masa pakai baterai enam jam. Dengan sepuluh menit pengisian memberi Anda satu jam lagi pemutaran
musik. Sementara untuk terisi penuh hanya
memerlukan waktu 90 menit. Remote inline
tiga-tombol mengatur musik dan panggilan.
Sennheiser melepas earphone CX Sport sekitar Rp 2,3 jutaan. (*)
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RAZOR E100
SCOOTER

ELECTRIC

Sejatinya buat anak-anak, tetapi cocok juga
buat dewasa dengan bobot maksimal 54 kg.
Harganya pun tak terlalu mahal, hanya sekitar Rp 3 jutaan. Razor E100 tidak memiliki banyak hal selain rem, akselerator dan
kickstand. terdapat indikator muatan atau
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jenis lampu depan atau belakang, yang akan
membuat skuter ini sedikit lebih aman untuk
dikendarai di malam hari.
Rem depan adalah dirancang sederhana,
mirip dengan sepeda. Motor E100 memutar roda belakang dengan rantai drive. Kecepatan maksimum yang dapat ditempuh
mencapai 16 km per jam dan dapat berjalan
selama 40 menit.
Deknya cukup lebar dengan jangkauan setir yang nyaman buat anak-anak. Roda belakangnya cukup kokoh yang lebar terbuat
dari urethane. Buat anak-anak tentu lebih
aman ketimbang roda tipis.
Dengan bobot total hanya 4 kg, Razor E100
bisa dibawa ke mana-mana. Harga yang
ditawarkan mulai dari Rp 2,3 jutaan.
Sementara untuk dewasa tersedia Razor
E300 yang daya tampungnya lebih besar. (*)

BACK
Hal 130

Hal.
130

TIPS & TRIKS

8 RUJUKAN WAJIB MEMBELI SMARTPHONE ZAMAN
NOW
Faktanya di bursa ponsel Tanah Air begitu
banyak dan beragam seri smartphone. Berbekal merk saja kini tak cukup, sebab sudah
banyak produk yang setara. Bahkan seri-seri
keluaran Xiaomi, Oppo, vivo pun tak kalah
keren dibanding Samsung atau iPhone. Selain itu, meski teknologi terus berkembang,
bukan berarti semuanya layak Anda nikmati. Cenderungnya malah kerap diabaikan. Artinya, biaya yang Anda keluarkan sebenarnya
tidak perlu tinggi alias tidak sesuai dengan
kebutuhan Anda sejatinya.
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#1. SISTEM OPERASI
iOS memang lebih mudah digunakan, sedangkan Android memberikan lebih banyak pilihan. Jika Anda masih galau antara iOS dan
Android, pilihlah iPhone jika Anda menginginkan sesuatu yang mudah dioperasikan. Android lebih baik jika Anda menginginkan lebih
banyak pilihan seri dan opsi yang lebih terjangkau.
#2. HARGA LOGIS
Jangan membayar lebih dari yang Anda butuhkan untuk sebuah smartphone. Tak perlu
tergiur oleh tawaran promosinya atau keterbaruannya. Sekali lagi kembali ke kebutuhan,
bikin daftarnya, lalu cocokkan dengan fitur
yang ditawarkan. Anda akan menemukan
sesungguhnya berapa besar kocek yang Anda
harus keluargkan. Inilah harga logis.
#3. LAYAR NYAMAN
Kita suka tergiring oleh bahasa teknologi yang
serba canggih soal layar. Padahal sebenarnya justru yang paling standar adalah ukuran.
Semakin besar layar, semakin merepotkan dioperasikan dengan satu jari. Beli ponsel dengan layar lebih kecil dari 5,5 inci jika penggunaan satu tangan penting buat Anda. Tetapi
Anda boleh memilih layar yang lebih besar
jika Anda ingin menonton banyak video, berHal 132

main game, atau ingin memanfaatkan mode
multi-window di Android.
#4. KECERAHAN LAYAR
Tingkat kecerahan layar sebenarnya jauh lebih penting ketimbang resolusi. Ini juga berkaitan dengan kemampuan layar menampilkan warna image. Layar 4K pada ponsel bagus
untuk dimiliki tetapi agak berlebihan. Ponsel
terbaru menawarkan rentang dinamis tinggi
(HDR) untuk menampilkan lebih banyak warna. Ini boleh jadi rujukan.
#5. RESOLUSI KAMERA
Abaikan megapiksel kamera.Buktinya iPhone
meski rata-rata resolusinya di bawah smartphone Android, tetapi menghasilkan foto yang
bagus. Seiring dengan masa pakai baterai,
kamera telah menjadi fitur smartphone yang
paling penting. Perhatikan spesifikasi seperti
aperture (angka yang lebih rendah lebih baik)
dan fitur khusus seperti lensa ganda dan stabilisasi gambar optik.
#6. PROSESOR / CHIPSET
Prosesor adalah jantung perangkat. Smartphone kelas midrange kini menawarkan
kinerja yang cukup bagus. Tetapi jika Anda
menginginkan kekuatan paling besar untuk
bermain game dan multimedia lainnya, beli
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ponsel Android dengan prosesor Snapdragon 835. Sedangkan untuk iPhone, prosesor
A11 Bionic adalah chip ponsel tercepat.
#7. DAYA TAHAN BATERAI
Jangan terbuai oleh informasi yang menyebutkan daya tahan baterai mencapai 10 jam lebih, tanpa melalui tes. Kapasitas baterai di atas
4.000 mAh memang boleh jadi pilihan. Tetapi
pastikan apakah memiliki fitur hemat baterai
dan fast charging. Untuk pemakaian normal,
baterai 100 persen harusnya bisa standby
sampai dua-tiga hari.
#8. MEMORI PENYIMPANAN
Memori ROM semakin besar, harga smartphone semakin mahal. Padahal jumlah file tersimpan tak sampai banyak. Wajarnya, cukup
dengan memori setidaknya 32GB.Memori 16
GB sudah tak cukup jika melihat banyaknya
penyimpanan data, meskipun harganya lebih
terjangkau. Pilih 32GB jika Anda dapat menyimpan lebih banyak game, foto, dan video.
Sementara 64GB adalah standar baru untuk
smartphone. Slot kartu microSD masih layak jadi rujukan untuk memperluas penyimpanan. (*)
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7 CARA JAGA SMARTPHONE
TETAP SEHAT
Semakin lama usia smartphone, semakin
lemah kinerjanya. Apalagi bila, memuat begitu banyak file dan software-nya masih jadul.
Secara teknis, ponsel memiliki keterbatasan
karena hardware-nya tak bisa di-update. Berbeda dengan laptop.
Tak heran jika kemudian mulai lemot, sering
hang, bahkan mati tiba-tiba. Artinya ponsel
mulai sakit-sakitan. Anda bisa lakukan tujuh
langkah berikut untuk mengembalikan performanya.
1. Selalu Up date Software
Versi terbaru sistem operasi ponsel Anda,
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apakah itu iOS atau Android, sering kali berisi
pembaruan dan perbaikan bug untuk membuat ponsel Anda berjalan lebih lancar dan
lebih cepat. Pada ponsel pintar Android atau
iPhone, Anda dapat memeriksa pembaruan
melalui aplikasi Setting. Tetapi juga pastikan
bahwa ponsel Anda terdaftar sebagai penerima up date versi baru.
2. Hapus Aplikasi yang Sudah Tak Pernah
Digunakan
Sering kita mencoba-coba aplikasi baru. Tetapi kemudian karena tidak suka, aplikasi tersebut tetap tersimpan di ponsel. Jika aplikasi
tersebut tidak membutuhkan sumber tenaga
atau pemakaian jaringan, mungkin tak masalah. Sebaliknya jika menguras sistem, maka
sebaiknya pikirkan lagi untuk tetap tersimpan. Untuk aplikasi yang telah dimuat sebelumnya di ponsel Android Anda dan tidak dapat dihapus, nonaktifkan mereka agar mereka
tidak menggunakan sumber daya.
3. Kurangi Tugas Aplikasi
Baik di iOS dan Android, Anda dapat melakukan beberapa langkah untuk memastikan
aplikasi yang Anda putuskan tetap tidak berdampak negatif terhadap kinerja ponsel Anda.
Di Android, pertimbangkan untuk mengurangi frekuensi aplikasi seperti aplikasi email faHal 136

vorit Anda, atau aplikasi media sosial seperti Facebook, terhubung ke akun Anda dan
memuat pembaruan baru. Selain itu, matikan
Bluetooth dan Wi-Fi saat Anda tidak menggunakannya.
4. Bersihkan Homescreen
Singkirkan ikon yang tidak perlu dan hanya
menyimpan widget yang benar-benar berguna untuk Anda. Hal yang sama berlaku untuk
iOS: bersihkan layar utama dan jangan menyimpan widget yang akan menghabiskan banyak sumber daya yang tidak perlu jika Anda
tidak pernah benar-benar menggunakan.
5. Kurangi Animasi
Jika ponsel Anda lambat untuk berpindah dari
satu tugas ke tugas lainnya, pertimbangkan
untuk mematikan beberapa animasi yang
muncul di seluruh sistem operasi. Di Android,
Anda harus mengaktifkan opsi pengembang
melalui aplikasi Settings, lalu kurangi atau
matikan beberapa animasi. Jika Anda menggunakan live wallpaper, pertimbangkan untuk
menggantinya dengan gambar statis.
6. Bersihkan Ruang Simpan
File-file seperti foto, video, image lain termasuk materi yang memenuhi ruang simpan. Jika ingin sehat, gunakan cloud storage
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atau pindahkan ke tempat penyimpanan lain.
Di Android, pastikan untuk menghapus cache
aplikasi sesekali untuk menyingkirkan data
yang disimpan aplikasi untuk menyederhanakan operasi, atau di iOS, menghapus riwayat
di aplikasi seperti Safari.
7. Reset Ponsel
Cara terakhir, saat ponsel Anda berjalan lambat, lakukan reset ponsel. Dalam hal ini, Anda
dapat mengambil langkah yang lebih ekstrem
dan menggunakan opsi Factory Reset. Eit!
Tapi tunggu dulu, sebelum melakukan, Anda
harus mencadangkan semua data dan media yang penting. (*)
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5 HAL PENTING SEPUTAR
NGE-CHARGE PONSEL
Baterai adalah komponen ponsel dan gadget
yang paling sering kena “masalah”. Meskipun
banyak kehebatan seputar baterai berbahan
lithium ion (Li-ion). Sebuah baterai memerlukan penanganan yang baik. Banyak kasus terjadi akibat penanganan yang kurang sesuai,
di samping ada pula akibat faktor kelalaian
pabrikan.
Berdasarkan kasus-kasus kerusakan baterai,
umumnya abai dari lima hal. Berikut ini lima
hal tersebut;
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1. Selalu letakkan ponsel di tempat yang
sejuk atau suhu normal. Ketika mengisiulang baterai jauhkan dari lokasi
yang terlalu panas atau terlalu dingin.
2. Sebaiknya ketika mengisiulang baterai
tak sampai 100 persen. Cukup hingga 8090 persen saja. Hal ini untuk menjaga life
cycle baterai dan menghindari overheat.
3. Jangan biarkan indikator baterai berkurang
hingga 0 persen, sebab baterai memiliki muatan yang terbatas, sehingga lakukan isi ulang sebelum benar-benar mati.
4. Jika Anda ingin menyimpan ponsel untuk sementara tak digunakan, sebaiknya
pastikan sisa baterai tinggal 40-50 persen.
Sebab, baterai menghabiskan 5-10 persen saat didiamkan. Jika dalam posisi mati
pun baterai juga akan mengalami proses
drain yang kadang sulit dihidupkan kembali.
5. Sebagian besar ponsel pintar saat ini bisa
melakukan penghentikan pengisian daya
saat penuh, jadi tidak ada risiko yang besar
dalam meninggalkan pengisian daya ponsel
Anda dalam semalam. Tetapi beberapa ahli
menyarankan Anda untuk melepas ponsel
dari casing jika pengisian untuk waktu yang
Hal 140

lama, karena toh tetap dapat menyebabkan
pemanasan berlebih. (*)
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6 DILARANG SAAT MEMBERSIHKAN LAYAR PONSEL
Cara membersihkan layar ponsel sepintas
mudah. Gampangnya, semprotkan cairan
pembersih layar, lalu sapukan dengan kain.
Ternyata cara membersihkan layar ponsel
macam ini bisa menimbulkan risiko. Bukannya bersih didapat, malah rusak akhirnya.
SINYALMAGZ mengumpulkan beberapa referensi dan ada 6 hal yang justru tak boleh
dilakukan. Apa saja?
#1. Jangan menyemprot langsung pada layar ponsel.
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Selalu semprotkan pada kain terlebih dahulu,
baru lap ke layar. Menyemprotkan langsung
ke layar memungkinkan jumlah cairan terlalu banyak yang justru tidak diharapkan. Dengan menyemprot dulu ke kain sekaligus dapat mengontrol cairan yang diperlukan.
#2. Jangan gunakan tisu atau lap yang berbahan kasar.
Menggunakan kain mikrofiber untuk membersihkan adalah pilihan tepat. Sedangkan
produk berbasis kertas seperti tisu dapat
menggores layar. Apalagi jika menyatu dengan cairan malah membuat tisu menjadi bahan yang keras.
#3. Jangan gunakan alkohol gosok .
Pembersih layar ponsel sudah banyak dijual
di toko aksesori atau spare part. Coba-coba
membersihkan layar ponsel dengan alkohol
(apalagi yang tidak diketahui kadarnya) boleh
jadi merusak layar yang sensitif. Berikut beberapa bahan yang juga sebaiknya tidak digunakan; pembersih jendela, semprotan
aerosol, pelarut, amonia, atau bahan abrasif
lainnya.
#4. Jangan bersihkan tanpa buka casing.
Lepaskan casing atau penutup pelindung
sebelum Anda membersihkan. Melepaskan
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casing berarti menghindari kemungkinan
cairan pembersih yang berpotensi terjebak
di sela-sela casing. Cairan yang terjebak akan
bertahan dan jika dibiarkan akan terlihat cap
bekas cairan.
#5. Jangan biarkan baterai masih menancap.
Ini tentu berlaku bagi ponsel dengan desain
non unibody. Agar ekstra aman, keluarkan baterai dari bagian belakang perangkat sebelum
Anda membersihkan ponsel. Penutup baterai bagaimana pun menyisakan lubang kecil
yang dapat dialiri cairan.
#6. Jangan gunakan semprotan pembersih
jika ada retakan di layar.
Biasanya untuk membersihkan debu, kita
gunakan semprotan debu untuk membuang
debu. Tapi tidak berlaku buat ponsel dengan
layar yang memperlihatkan retakan. Bahkan
ketika dilap, sebaiknya ekstra hati-hati. (*)
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