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EDITORIAL

LEBARAN & PIALA DUNIA

Juni-Juli ada dua momentum penting di Indonesia. Pertama, libur lebaran yang telah
usai namun aura maupun silaturahmi masih
terus terasa dan berlangsung. Kedua, aroma
sepakbola Piala Dunia yang terus mengentak
dan sesekali mengagetkan.
Lebaran bagi operator merupakan ajang penting. Dian Siswarini, Presdir dan CEO XL Axiata
bahkan mengibaratkan bak pergelaran royal
wedding. Sibuk tetapi mengasyikkan. Selain
harus menjaga performa jaringan akibat lonjakan pemakaian data yang bisa mencapai
100 persen alias dua kali lipat dari hari biasa,
Hal 9

juga permintaan akan data pun meningkat.
Hal ini oleh operator dijadikan sebagai era
untuk meraup untung. Urang yang beredar di
masyarakat cukup tinggi. Bahkan anak-anak
pun membelanjakan uang hadiah Lebaran
untuk membeli pulsa.

D.Isi ke
hal 9

Seiring dengan peredaran uang dan pembelian pulsa tersebut, ada pula Piala Dunia yang
oleh Telkomsel dimanfaatkan untuk menggenjot pemakaian aplikasi MaxStream yang
melakukan siaran live streaming secara mobile. Maklum, banyak pula pengguna yang tak
bisa menonton di televisi layar datarnya gara-gara hak siar Trans Corp. hanya di jaringan
UHF. Tidak termasuk televisi kabel.
Usai lebaran, masing-masing operator melaporkan bahwa jaringannya stabil dan tak
mengalami gangguan. Hal ini memberikan
kesan positif antisipasi yang direncanakan
dan dilakukan cukup baik.
Di Piala Dunia, kita bisa simak nama vivo
bertengger di papan iklan lapangan hijau.
Nama vivo melonjak, dan ternyata ini adalah
sebuah strategi yang dilakukan sang bos bersama pasukannya.
Hal 10

SINYALMAGZ kali ini menampilkan semua
hal di atas. Silakan simak. (*)
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KOLOM HENDROWIJONO

Gojek Ekspansi ke ASEAN

Kabar tidak enak melanda bisnis OJOL (ojek
on line), akibat penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) atas upaya meresmikan layanan
itu secara hukum sebagai alat transportasi
umum, seperti halnya taksi online. Alasannya, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (UU LLAJ), khususnya pasal 47 ayat 3,
tidak menyebut sepeda motor sebagai alat angkutan orang atau barang dengan mendapat
bayaran, OJOL tidak memenuhi kriteria masalah keselamatan dan keamanan.
Banyak negara bersikap sama, bahkan mengusir keberadaan OJOL, namun MK pun tidak
Hal 12

menutup mata adanya fenomena ojek yang
kemudian menjadi kebutuhan masyarakat
banyak di perkotaan. Saat ini di seluruh Indonesia tercatat ada sekitar 1,8 juta kendaraan
angkut online, 1,2 juta di antaranya berbentuk
sepeda motor (ojek). Jumlah fisik taksi online
mungkin lebih kecil sedikit karena banyak mitra pengemudi yang sekaligus menjadi mitra
kedua perusahaan, baik Gojek atau Grab.
Di perkotaan, layanan transportasi online
tumbuh menjadi layanan yang disukai masyarakat, yang berdampak luas, positif dan
negatif. Positifnya, penyerapan tenaga kerja,
penghematan bahan bakar dengan banyak
dikandangkannya kendaraan bermotor, juga
mengurangi kemacetan lalu lintas. Negatifnya, perilaku dan penampilan pengemudi
kurang baik, juga sering mengaku tidak punya kembalian.
Penolakan-penolakan lembaga resmi pemerintahan berbagai negara tidaklah menyurutkan layanan ojek, yang dibuktikan oleh Gojek milik Nadiem Makarim. Perusahaannya
kini sedang bersiap-siap melakukan uji coba
operasi Gojek di Vietnam dan Thailand bekerja sama dengan mitra lokal.
Gojek akan beroperasi di Vietnam dengan
Hal 13

nama Go-Viet sementara di Thailand nama
layanannya Get. Menggandeng mitra lokal
tampaknya menjadi suatu keharusan agar
tidak ada friksi dengan layanan lokasl yang
mirip yang sudah ada sebelumnya.
			
Taraf Hidup Naik
Gojek menyiapkan dana ekspansi 500 juta
dollar AS (sekitar 7,2 triliun) dan perambahan
ke mancanegara ini merupakan salah satu bagian dari kesepakatan antara Gojek dengan
investor pendanaan. Hingga saat ini ada beberapa investor pendanaan untuk Gojek, antara lain Temasek, Google, Meituan, Tencent,
Warburg Pincus dan PT Astra International.
Menjadi suatu kebanggaan Indonesia sebenarnya, ketika suatu merek usaha asli Indonesia mampu melebarkan sayap ke negara
tetangga, yang dalam tahun ini akan meluas
ke Filipina dan Singapura. Di Vietnam maupun Thailand bukannya tidak ada layanan serupa, namun pola kerja sama antara perusahaan berbasis aplikasi dengan mitranya itu
merupakan hal baru.
Menurut CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, pihaknya berkolaborasi dengan mitra lokal agar
dapat memberi layanan yang relevan dengan konsumen lokasl. Untuk tahap pertama ,
Hal 14

Go-Viet dan Get baru akan memberi layanan
berbagi kendaraan dengan penumpang dan
logistik (barang), sementara layanan seperti
Go-food (pesan-antar makanan) dan pembayaran elektronik seperti Go-pay akan dikembangkan kemudian.
Baik di Indonesia maupun di negara-negara
tetangga, layanan ojek menumbuhkan masalah yang sulit diselesaikan, utamanya dari
segi dasar hukum. Sepeda motor tidak pernah masuk dalam golongan angkutan umum,
karena tidak memenuhi syarat dari segi keselamatan dan keamanan penumpangnya.
Meniru pengalaman di Indonesia, para mitra di kedua negara itu berharap OJOL akan
meningkatkan taraf hidup dan pendapatan
para mitranya. Kerja sama ini diperkirakan
akan menumbuhkan kegiatan bisnis di skala
UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
Hingga kini Gojek merupakan salah satu usaha rintisan yang berhasil menyandang status
unicorn, yang nilai (valuasi) bisnisnya lebih
dari satu miliar dollar AS, sekitar Rp 1,43 triliun. Tiga unicorn lainnya adalah Bukalapak,
Traveloka dan Tokopedia. ***
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KABAR OPERATOR

PERFORMA JARINGAN
INDOSAT OOREDOO
SELAMA LEBARAN
Indosat Ooredoo, perusahaan telekomunikasi
digital terdepan di Indonesia, sukses menemani dan memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi pelanggannya selama mudik ke
kampung halaman, perayaan Hari Raya Idul
Fitri 1439H, serta libur Lebaran 2018. Pada
masa libur panjang tersebut, di tengah kenaikan traffic, Indosat Ooredoo mampu menjaga kualitas jaringannya demi kenyamanan
pelanggan menikmati perjalanan mudik dan
Hal 16

bersilaturahmi dengan sanak saudara. Indosat Ooredoo telah mengantisipasi kenaikan
traffic dengan menaikkan kapasitas jaringan,
melakukan pemantauan intensif kualitas jaringan melalui Indosat Ooredoo Network Operation Center (INOC), pemantauan kualitas
layanan melalui Indosat Ooredoo Service Operation Center (ISOC), serta mengaktifkan
Command Center Lebaran yang beroperasi
24 jam.
Group Head Network Operations Indosat
Ooredoo yang sekaligus menjadi Ketua Festive Lebaran 2018, Umar Hadi, mengatakan “Performansi jaringan Indosat Ooredoo
yang sukses dalam melayani kebutuhan telekomunikasi 96,2 juta pelanggan kami selama masa mudik dan libur Lebaran tahun ini
merupakan wujud dari upaya yang dilakukan
bersama lewat peningkatan kapasitas jaringan, pemantauan kualitas jaringan melalui
INOC, pemantauan kualitas layanan melalui
ISOC, serta mengaktifkan Command Center
Lebaran. Hal tersebut kami lakukan sebagai
komitmen untuk memberikan kenyamanan
bagi pelanggan untuk menikmati perjalanan
mudik, bersilaturahmi dengan saudara, dan
menikmati masa libur Lebaran ini.”
Indosat Ooredoo mencatat peningkatan trafHal 17

fic tertinggi untuk penggunaan Data adalah
pada puncak arus mudik atau bertepatan
dengan H-3 Lebaran sebesar 5.338,47 Terabyte/hari, atau naik 49,70% dibandingkan traffic Data reguler pada hari biasa. Sementara
itu, penggunaan Data pada hari raya Idul Fitri
1439H sebesar 4,867.58 Terabyte/hari atau
meningkat 73.03% dibandingkan tahun lalu.
Hal tersebut sejalan dengan tren penggunaan
social media yang semakin meningkat, baik
sebagai hiburan saat menemani perjalanan
mudik maupun untuk berkomunikasi dengan
kerabat.

Berbeda dengan layanan Data, traffic layanan
suara dan SMS cenderung turun selama Lebaran 2018. Bila dibandingkan dengan traffic reguler harian biasa, traffic Voice pada
hari Lebaran mengalami penurunan menjadi sekitar 153,91 Juta menit, atau turun sekitar 17,37% dan traffic SMS di hari Lebaran
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menurun menjadi sekitar 137,18 Juta SMS,
atau turun 15,11%. Keberhasilan pengiriman
SMS antar pelanggan Indosat Ooredoo lebih
dari 94,83% dan 95,32% untuk tingkat keberhasilan pengiriman SMS ke antar operator
yang berarti tidak ada permasalahan yang
signifikan dalam pengiriman SMS internal jaringan Indosat Ooredoo maupun antar operator walau terjadi kepadatan jalur pengiriman.
Indosat Ooredoo juga memastikan melayani
dengan baik melalui pemantauan jaringan
yang dikendalikan dari Indosat Ooredoo Network Operation Center (i-NOC) sebagai Command Centre. Command Center beroperasi
beberapa hari sebelum dan sesudah Lebaran
untuk mengidentifikasi secara proaktif melalui tim Performance Monitoring sebelum
sebuah gangguan berimbas bagi pelanggan,
dan secara reaktif melalui tim Customer Service sehingga bila ada kendala dapat diselesaikan sesegera mungkin.
Pemantauan juga dilakukan oleh fasilitas
Indosat Ooredoo Service Operation Center
(ISOC) yang memantau kualitas layanan aplikasi yang biasa digunakan pelanggan seperti Youtube, Instagram, Whatsapp, Facebook,
Spotify, Iflix, dan lain sebagainya. Melalui fasilitas ini, Indosat Ooredoo memastikan bahwa
Hal 19

tidak hanya kestablian jaringan namun juga
kualitas dari masing-masing aplikasi berada
dalam kondisi yang baik untuk mendukung
aktivitas mudik dan Lebaran pelanggan.(*)
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INDOSAT OOREDOO
BIKIN DAYCARE UNTUK
KARYAWAN
Bagi para orang tua bekerja, kebutuhan untuk tetap produktif di masa menjelang dan
sesudah lebaran, seringkali menimbulkan
dilema karena alasan klasik, anak-anak di
rumah tidak ada yang menjaga karena pengasuh anak yang biasa menjaga belum kembali dari mudik di kampung halaman. Berangkat dari kondisi tersebut, Manajemen
Indosat Ooredoo seperti disampaikan Group
Head HR Development Indosat Ooredoo, Arnold Wardiyanto, sangat menyadari dan berHal 21

empati terhadap kondisi yang ada sehingga
tercetuslah ide untuk menyediakan fasilitas
penitipan anak (daycare) untuk mendukung
kenyamanan karyawannya dalam bekerja,
tanpa khawatir dengan pengasuhan si buah
hati.
Fasilitas daycare yang dibuat di dalam kantor perusahaan ini disediakan selama periode
sebelum dan sesudah Lebaran, saat dimana
pengasuh anak sudah mudik ataupun belum
kembali dari mudik Lebaran. Lebih jauh, Director & Chief Human Resources Officer Indosat Ooredoo, Irsyad Sahroni menambahkan
bahwa “Kami sangat memahami kebutuhan
karyawan saat Lebaran, dimana mereka harus tetap melaksanakan tugas yang tidak bisa
ditinggalkan, dan pada saat yang sama harus menjaga anak-anak mereka yang ditinggal mudik para pengasuhnya. Untuk itu kami
menyediakan fasilitas daycare ini, sehingga
mereka dapat tetap bekerja dengan tenang
dan anak-anak dijaga tidak jauh dari orangtua
mereka.”
Fasilitas daycare ini disediakan di kantor pusat Indosat Ooredoo dibagi dalam dua batch
yakni batch 1 pada tanggal 6–12 Juni 2018,
dan batch 2 pada tanggal 20–26 Juni 2018
diperuntukan untuk anak-anak berusia 2-8 taHal 22

hun. Semua karyawan yang berlokasi di kantor pusat Indosat Ooredoo memiliki kesempatan menggunakan day care yang dibuka
pada pukul 08.00–17.00 WIB ini.
Tidak hanya pengasuhan, fasilitas ini menyediakan berbagai aktivitas menyenangkan dan
juga edukatif bagi anak, arena bermain (playground), belajar, area berisitirahat/tidur siang
(sleeping zone), dan makanan sehat untuk
anak (kids meals). Khusus untuk makanan
anak, perusahaan menyediakan snack pagi,
makan siang & snack sore bagi anak karyawan yang dititipkan di fasilitas daycare.
Aspek edukasi yang diberikan dikemas sangat
beragam, seperti bernyanyi, menari, berbagai
alat permainan, mendengarkan cerita, membaca buku, sehingga anak-anak tidak hanya
bergembira tapi juga bisa belajar banyak hal
baru. Anak juga bisa belajar mandiri melalui
aktivitas makan, mencuci tangan, ganti baju
sebagai salah satu pembelajaran yang bermanfaat. Setiap selesai di akhir hari, orang
tua akan mendapatkan laporan harian (daily
report) tentang aktivitas dan kondisi selama
anak berada di fasilitas daycare.
Penyediaan fasilitas daycare merupakan manifestasi dari salah satu nilai perusahaan, yaitu
Hal 23

CARE, dimana karyawan tetap memberikan
kontribusi terbaik kepada perusahaan demi
memberikan pelayanan maksimal kepada
pelanggan, menjelang hari Hari Raya Idul Fitri.
“Kami menyadari pengorbanan yang mungkin
dialami keluarga karyawan Indosat Ooredoo
dalam tugasnya menangani kebutuhan jaringan yang semakin meningkat dalam masa
Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk itulah fasilitas daycare ini diwujudkan, hal ini merupakan
bentuk apresiasi perusahaan pada karyawan
karena kami percaya, karyawan yang happy
dan engage akan memberikan pelayanan dan
hasil kerja terbaik untuk pelanggan,” demikian Irsyad Sahroni menutup penjelasannya.
Ini bisa jadi contoh bagi perusahaan lain. (*)
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JARINGAN XL AXIATA SIBUK
SAAT LIBUR LEBARAN 2018
Operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk
mengklaim telah berhasil melalui masa krusial selama libur Lebaran 2018, mulai tanggal
8 – 17 Juni. Dalam rentang waktu 10 hari
tersebut, trafik penggunaan layanan data XL
Axiata mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan Lebaran tahun lalu.
Tercatat, trafik penggunaan layanan data XL
mengalami kenaikan hingga 95%. Kenaikan
ini khusus untuk trafik layanan 4G, yang naik
hingga 45%.
“Lebaran memang selalu menjadi momen
yang krusial bagi kami sebagai penyedia
Hal 25

layanan data dan telekomunikasi. Puluhan
juta pelanggan kami mengharapkan bisa
menggunakan layanan XL Axiata secara maksimal,” ujar Yessie D Yosetya, selaku Direktur
Teknologi XL Axiata.
“Prioritas utama kami adalah memastikan
kenyamanan pelanggan, tidak hanya di jalur
mudik saja, tapi juga tempat keberangkatan
seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta, stasiun bus, dan rest-area. Dan juga dengan lamanya periode liburan, tempat-tempat
wisata juga dipastikan jaringannya, seperti pantai, taman wisata, pusat perbelanjaan,
dan lain-lain. Jika itu bisa penuhi, maka dengan sendirinya trafik akan meningkat dan ini
bagus secara bisnis. Kami bersyukur bisa
memberikan layanan secara maksimal selama Lebaran ini, tanpa hambatan yang berarti,” sambungnya.
Selain itu, perusahaan juga mengklaim bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya
lonjakan karena pelanggan merasa nyaman
menggunakan layanan data XL Axiata.
Kenaikan trafik juga tidak terlepas dari terus
bertambahnya pengguna layanan data. Dimana trafik data tertinggi selama periode 10 hari
selama libur Lebaran, didominasi antara lain
oleh trafik data streaming (video dan musik)
Hal 26

yang mencapai 47%.
Penggunaan data berikutnya secara berurutan adalah Web Browsing 16%, Instant Messaging 13%, dan media sosial 12%. Sementara untuk layanan VoIP naik 20%. Bersama
instant messaging, VoIP saat ini juga telah
menjadi pilihan masyarakat pada umumnya
sebagai pengganti layanan SMS dan voice/
telepon. Dimana kedua layanan ini menjadi
pilihan mengirimkan ucapan Ramadan dan
Lebaran.
Untuk penggunaan aplikasi Facebook Messenger meningkat hingga 55%, GoogleDuo
20%, Hangout 16%, dan WhatsApp 15%. Selain itu, kenaikan trafik yang sangat signifikan
juga terjadi pada akses ke layanan penunjuk
rute jalan seperti Waze dan Google Map, yaitu masing-masing 55% dan 135%.
Keberhasilan XL Axiata melayani pelanggan
dan masyarakat sepanjang libur Lebaran
2018 juga tidak terlepas dari matangnya persiapan yang dilakukannya. (*)
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TRAFIK DATA TELKOMSEL
NAIK 109 PERSEN SAAT
LEBARAN
Kenaikan trafik layanan data tertinggi Telkomsel jatuh pada H-1 Idulfitri. Telkomsel mencatat kenaikan menjadi 12,89 Petabyte atau
meningkat 22,3 persen jika dibandingkan dengan trafik layanan data pada hari normal.
Data tersebut bila dibandingkan dengan periode Lebaran tahun lalu, trafik layanan kali ini
mengalami kenaikan sekitar 109 persen. Secara persentase, wilayah Jawa Tengah dan
Yogyakarta, Jawa Timur, serta Bali dan Nusa
Tenggara mengalami peningkatan pengguHal 28

naan layanan data tertinggi hingga 40,5 persen dibandingkan hari normal.
Begitu pula secara volume, trafik layanan data
yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional, menembus angka 3,77 Petabyte.
Penggunaan layanan data pada di momen
Lebaran tercatat mengalami peningkatan
yang signifikan di beberapa lokasi yang menjadi titik berkumpulnya pemudik, seperti Alunalun Limbangan Garut, Stasiun Bandung,
Pasar Turi Baru Surabaya, Gerbang Tol Ciledug Tangerang, dan Terminal Leuwipanjang
Bandung.
Lonjakan serupa juga terjadi di lokasi-lokasi
wisata yang dipadati pengunjung, di antaranya Batu Karas Pangandaran, Ciwidey Bandung, Lembang Bandung, Kota Bunga Puncak,
dan Pantai Santolo Garut.
Dari sisi layanan, media sosial menjadi kontributor tertinggi penggunaan layanan data
Telkomsel pada momen Lebaran dengan 33,7
persen, diikuti video streaming (31,3 persen)
dan layanan pesan instan (14,1 persen).
Khusus video streaming, salah satu kontribuHal 29

tor meningkatnya konsumsi kuota data adalah aktivitas pelanggan yang menyaksikan
live streaming pertandingan Piala Dunia 2018
melalui perangkatnya.
Sementara itu, beberapa aplikasi yang menjadi favorit pelanggan selama periode Lebaran
tahun ini adalah YouTube yang memiliki andil
terhadap penggunaan layanan data Telkomsel sebesar 24,2 persen, diikuti Instagram
(19,3 persen) danFacebook (13,3 persen).
“Kami bersyukur dapat melayani pelanggan
dan masyarakat dengan baik mulai dari awal
Ramadan hingga puncak Lebaran. Kualitas,
kapasitas, dan jangkauan jaringan tetap kami
optimalkan hingga berakhirnya masa libur
Lebaran dan seterusnya sehingga pelanggan
bisa selalu berkomunikasi dengan nyaman,”
ujar Direktur Network Bob Apriawan.
Trafik layanan suara di jaringan Telkomsel
pada momen Lebaran tahun ini tercatat mengalami penurunan sebesar 9,8 persen dibanding hari normal menjadi sekitar 1,29 miliar
menit. Sementara trafik layanan SMS pada
puncak Lebaran mencapai 594 juta SMS atau
turun 2,1 persen ketimbang hari normal.
Dari sisi kualitas layanan, tingkat keberhasilan
Hal 30

koneksi data, pengiriman SMS, dan panggilan
suara masing-masing mencapai 99,82 persen, 99,83 persen, dan 98,46 persen yang berarti secara umum pelanggan dapat menikmati
layanan komunikasi dengan lancar. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

POLA PENGGUNA BERUBAH
SELAMA LEBARAN
Indosat Ooredoo berhasil mengantisipasi
prediksi kenaikan traffic baik itu telepon, SMS,
maupun Data pada saat tingginya kebutuhan
berkomunikasi pelanggan selama masa libur
Lebaran 2018. Sejak H-7 sampai dengan H+7,
Indosat Ooredoo mencatatkan kenikan traffic
Data sebesar 45% dibanding traffic hari biasa,
atau 71% dibandingkan tahun lalu. Tingginya traffic Data didominasi oleh penggunaan
aplikasi perpesanan, social media, dan web
browsing.
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Sebaliknya, traffic layanan suara selama
Lebaran 2018 mengalami penurunan sebesar 9% dibanding dengan traffic hari biasa,
atau tercatat 169 juta menit. Sementara traffic layanan SMS tercatat 165 juta SMS atau
meningkat 2% dibanding traffic hari biasa.
Perubahan gaya komunikasi pelanggan yang
cenderung menggunakan OTT (over the top)
atau layanan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan aplikasi sejenis lainnya, berakibat
pada naiknya volume penggunaan sebesar
85,3% dibanding hari biasa.
Sebelumnya, Indosat Ooredoo telah menyiapkan kapasitas jaringan baik untuk telepon,
SMS maupun Data untuk memastikan pelanggan tetap lancar dan nyaman berkomunikasi selama masa mudik, perayaan Hari Raya
Idul Fitri 1439H, serta libur Lebaran 2018.
Kapasitas suara ditingkatkan menjadi 37,49
juta Erlang/hari, kapasitas SMS ditingkatkan
menjadi 1,01 milyar SMS/hari, dan kapasitas
Data ditingkatkan menjadi 11.394 TeraByte/
hari.
Selain menaikkan kapasitas jaringan, Indosat Ooredoo juga telah memperluas cakupan
jaringan, serta melakukan perbaikan jaringan
lewat optimisasi dan pemusatan jaringannya
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ke lokasi-lokasi strategis seperti jalur mudik
dan tempat tujuan wisata. Command Center
melalui Indosat Ooredoo Network Operations
Center (INOC) juga turut memantau pergerakan penggunaan traffic Data pelanggan dari
satu kota ke kota berikutnya serta melihat traffic Data dari penggunaan beberapa aplikasi
yang digunakan pelanggan di tempat wisata.
“Sudah menjadi prioritas kami untuk menjaga kenyamanan pelanggan dalam berkomunikasi, apalagi di masa-masa libur panjang
Lebaran ini. Berkat kerja keras dan kolaborasi
seluruh tim, kami bersyukur pelanggan dapat menggunakan layanan kami dengan lancar dan nyaman,” ujar Dejan Kastelic, Chief
Technology and Information Officer Indosat
Ooredoo.
Pada hari-H Lebaran 2018, peningkatan traffic
untuk suara yang paling tinggi terjadi di Pulau
Madura yang mencatatkan kenaikan 21,5%.
Sementara untuk traffic Data peningkatan
tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu dengan
kenaikan sebesar 88,26%. Kota Cianjur tercatat yang paling tinggi penggunaan layanan
teleponnya saat Lebaran sebesar 109 ribu Erlang, dan Kota Magelang yang tercatat paling
banyak menggunakan layanan Data sebesar
185 ribu GigaByte. Solo dan Yogyakarta menjadi tujuan utama pelanggan dari daerah lain,
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terlebih dari Jabotabek, dimana tercatat tingkat kedatangannya sekitar 9% dibanding hari
biasanya. (*)

BACK
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REVIEW

ASUS ZENFONE LIVE (L1)
“Superhero” dengan Harga Terjangkau

Mei silam, berita melegakan datang ke publik.
Terutama publik yang rindu dengan gebrakan
Asus empat tahun silam, di mana antara keterkinian teknologi dan harga sangat diperhatikan.
Asus Zenfone Live (L1) alias ZA550KL produk
yang dinantikan itu. Teknologi yang dibawa
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nyaris setara dengan Asus Zenfone 5 (paling
tidak sama-sama memakai interface ZenUI
upgrade terakhir 5.0), meski ada beberapa
pengurangan. Pengurangan itu tentu berdampak pada faktor harga.
Dan, inilah yang amat ditunggu. Dengan banderol tak sampai Rp 1,5 juta, seri ini seperti
bersaing dengan produk lokal dan Tiongkok
lain. Asus menawarkan dua varian untuk seri
ini. Masing-masing ROM 32 GB/RAM 3 GB
dan ROM 16 GB/RAM 2 GB. SINYALMAGZ
menguji yang kedua.
Pantas jika Asus, melalui Benyamin Yeh (Direktur Regional Asus Sout East Asia) menyebutnya sebagai superhero.
BODI
Kendati tak terlalu bezeless, namun layar terasa sangat lebar. Seri ini menggunakan desain unibody, beda dengan ponsel lokal sekelas. Namun material yang digunakan untuk
menutup punggung dan samping masih memakai polikarbonat. Sehingga memerlukan
tatakan kartu (baik SIM card maupun memory card) yang diletakkan di samping kiri. Slot
ini mampu dijejali tiga kartu sekaligus (dua
nanoSIM dan sebuah microSD). Ini membuat
Anda bisa mengoptimalkan kedua kartu SIM.
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Tombol kontrol volume dan power (lockscreen) berjejer di samping kanan. Di punggung hanya tertanam dua modul antara lain
kamera utama 13 MP dan LED flash. Taka da
sensor sidik jari di seri ini. Modul kamera ini
begitu menonjol.
Bodinya tak terlalu besar. Pas benar dengan
kebanyakan ukuran telapak tangan kaum perempuan Asia.

USB port diapit speaker

Bagian lain adalah rongga microUSB yang diapit oleh speaker di bagian bawah. Port ini dipisahkan dengan audio 3,5 mm yang ditaruh
di atas. Pola efek grafir seperti pada Zenfone
5 tak dapat Anda lihat di punggung seri ini.
LAYAR
Penataan layar di penampang depan tampak
simetris, memikirkan keseimbangan bezel
kanan-kiri dan atas bawah. Seimbang dan tentu membuat tampangnya terlihat menawan.
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Menutup permukaan depan seluas 74 persen.
Dengan membawa OS Android Oreo, maka
tombol perintah (Back, Home, Menu) ditempatkan di layar yang dioperasikan secara virtual. Asus menyiapkan seri ini agar mampu
mengakomodir tampilan video dengan rasio
aspek 18:9.

Wallpaper

Layar juga siap diajak melakukan multitouch
namun terbatas hingga lima sentuhan bersaHal 39

maan. Asus tak menambahkan pelapis Gorilla Glass, seolah ingin memangkas biaya produksi.
Ketika menayangkan video, mutu tampilan
memang standar. Sedikit masalah pada kontras dan kejernihan. Tetapi jika menampilkan
image dan wallpaper, beda benar mutunya.
Pantas jika Asus mengoptimalkan dengan
suguhan beragam wallpaper apik. Pun bermacam jenis tema.
KAMERA
Begitu pula dengan sektor imaging. Asus Zenfone Live tak disiapkan sebagai pemotret dan
perekam video jempolan. Memang resolusi
kameranya seudah 13 MP (aperture f/2.0),
namun koleksi menunya tak selengkap Asus
Zenfone 5 yang disiapkan sebagai jagoan imaging. Kamera 13 MP dengan Flash LED
Tetapi fitur HDR tetap tersedia untuk memastikan foto Anda cukup tinggi resolusinya. Tersedia tujuh resolusi untuk kamera utama.
Anda bebas memilih untuk kepentingan apa
saja menyesuaikan dengan resolusi dan rasio aspeknya. Pilihannya antara lain rasio aspek 4:3 bisa dipotret dengan resolusi 13 MP
dan 8 MP. Rasio aspek 16:9 dengan resolusi
10 MP atau 6 MP. Rasio aspek 18:9 dengan
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resolusi 8 MP atau 5 MP. Sedang rasio aspek
1:1 dengan opsi resolusi 10 MP atau 6 MP.
Bila kamera dipakai buat merekam video,
Anda hanys bisa memilih satu dari tiga pilihan.
Masing-masing FHD (resolusi 1920x1080),
HD (1280x720) dan TV (640x480).

Kamera 13 MP dengan Flash LED

Tak ada mode Super Resolution maupun
mode PRO. Yang ada hanya mode Otomatis,
Time Lapse, Beauty dan Panorama.
Pemotretan selfie diakomodir oleh kamera
5 MP (aperture f/2.4) yang menawarkan rasio aspek 4:3. Opsi lain untuk wide angle alias rasio aspek 16:9 memakai resolusi 4 MP.
Resolusi 4 MP juga bisa menghasilkan foto
dengan rasio aspek 1:1. Sementara jika ingin
lebih lebar lagi (rasio aspek 18:9), maka resHal 41

olusi foto akan turun menjadi 3 MP.
KINERJA
Ditenagai oleh Snapdragon 425 menjanjikan
clock speed mencapai 1,4 GHz. Angka ini adalah standar kebanyakan smartphone kelas
entry level. Namun harus diakui, Snapdragon adalah SoC premium. Bandingkan dengan produk lokal seperti Advan i6 yang selevel, hasil uji AnTuTu menunjukkan rapor Asus
Zenfone Live lebih tinggi.
Menggunakan hasil uji lainnya, yaitu Geekbench juga menghasilkan angka lebih tinggi. Dengan kata lain, untuk smartphone kelas
entry level, Asus Zenfone Live berada di level
atas.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

40990
658

GeekBench (Multi Core)

1663

BATERAI
Dengan baterai berkapasitas 3.000 mAh, Asus
Zenfone Live cukup untuk memasok energi.
Sebagai gambaran dengan kapasitas baterai
tinggal 45 persen, untuk pemakaian normal
bisa bertahan hingga maksimal tiga hari.
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Fitur Manajer Selular

Beberapa opsi ditawarkan untuk pengelolaan
baterai agar durasinya lebih lama. Misalnya tersedia Mode Baterai yang menyajikan
lima pilihan. Dengan fitur ini, pengguna dapat
memilih dan memastikan berapa lama lagi ia
akan mengisiulang. Caranya dengan menentukan misalnya mode Hemat Daya, jika kapasitas tinggal 45 %, baterai masih bisa bertahan selama 86 jam.
Tetapi Anda juga bisa melakukan pengaturan cepat demi penghematan. Sebuah menu
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Pengaturan Cepat menawarkan setingan beberapa hal yang memakan tenaga besar. Anda
bisa atur ulang agar lebih hemat.
Sayang memang jika Anda terburu-buru ketika mengisi-ulang baterai, tak ada fitur fast
charging tersedia. (*)

Fitur Play Music

SPESIFIKASI
• Display: IPS LCD capacitive touchscreen,
16M colors; 5,5 inch; 720 x 1440 pixel
• Kamera Belakang: 13 MP, LED flash
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• Kamera Depan: 5 MP
• Chipset: Qualcomm Snapdragon 425
• Memory: 16 GB, 2 GB RAM; microSD hingga 400 GB
• Baterai: 3.000 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
4.2, A2DP
BOKS
PLUS :
• Harga terjangkau dan cukup kompetitif.
• SoC terbukti menghasilkan kinerja terbaik.
• Tray mampu menampung tiga kartu sekaligus.
MINUS :
• Kamera tidak menyediakan mode Pro.
• Paket tanpa earphone.
HARGA
Mulai Rp 1,4 juta

BACK
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REVIEW

D-LINK DWR 921

Router 4G LTE, Gampang Setingnya
Tumbuhnya perumahan di berbagai kota
dan pinggir kota di Indonesia seringkali tidak
dibarengi dengan infrastruktur kabel memadai. Begitu halnya dengan apartemen atau
kondominium. Bahkan fasilitas telepon pun
tak disediakan.
Akibatnya penghuni kesulitan mencari alternatif koneksi internet. Di sisi lain, ada beberHal 46

apa tawaran dari operator untuk internet nirkabel, tetapi sering pula jaringannya tak stabil
alias naik-turun.
Menunggu jaringan kabel terpasang juga sangat mustahil. Artinya, peluang Anda adalah
menggunakan jaringan nirkabel (seluler) dan
memilih router sendiri yang memiliki kemampuan akses jaringan 4G LTE.
D-Link punya solusi yang memenuhi kedua
syarat di atas. Adalah D-Link DWR 921. Router satu ini juga dapat dibawa ke mana-mana,
lho.
DESAIN
Dimensinya 189,5 x 111,5 mm artinya tak terlalu besar. Ukuran ini bahkan lebih kecil dari
sebuah tablet dengan layar 8 inci. Amat ringan, hanya 295 gram (juga masih lebih enteng ketimbang tablet 8 inci). Tebalnya 21,4
mm.
Dibalut material plastik kelir hitam. Di punggung terdapat beberapa panel antara lain port
untuk opsi LAN, WAN, rongga untuk power
serta sebuah tombol power. Dua konektor untuk antena juga diletakkan di punggung, masing-masing berada di ujung. Juga terdapat
slot kartu SIM untuk jenis kartu SIM biasa.
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Slot kartu SIM

Sementara di depan hadir indikator seperti
kekuatan sinyal, 4G, 2G/3G, WLAN, Power, untuk menunjukkan apakah fungsi-fungsi tersebut bekerja.
Kedua antena yang juga terbuat dari bahan
plastik, mudah dilepas-pasang. Cukup putar
alur sehingga jika Anda masukkan tas pun
tetap aman.
FITUR
Router satu ini mendapatkan pasokan tenaga dari charger biasa, alias tidak dilengkapi
dengan baterai. Artinya, posisi router tidak
sebebas meletakkan layaknya modem jinjing. Dengan kabel berukuran sekitar satu
meter memang membuat terbatas, apalagi
bila kualitas sinyal di sebuah tempat selalu
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berubah-ubah.
Namun untuk menset DWR 921 amat mudah.
Cukup lakukan tiga langkah mudah seperti
ketika Anda menggunakan modem mobile
atau banyak yang menyebut Mi-Fi. Masukkan
kartu SIM dengan nomor yang sudah terdaftar di jaringan 4G LTE, Aktifkan tombol power
dan amati indikator apakah kawasan Anda
terjangkau 4G LTE. Untuk mengakses ke jaringan Wi-Fi yang disediakan DWR 921, Anda
harus memasukkan password yang tertera
di bawah perangkat.
D-Link DWR 921 yang menggunakan SIM card
untuk akses internet, tentu memiliki daya tarik
di mana pengguna dapat mengganti kartu
SIM tergantung pada jaringan mana yang
terbaik. Beda dengan modem yang sudah dilock.

Panel bagian belakang

Ketersediaan empat rongga Ethernet LAN
tentu dimaksudkan agar ada opsi lain mengHal 49

gunakan kabel LAN dan menjaga kestabilan
jaringan ke perangkat seperti laptop.
Untuk keamanan akses, DWR 921 didukung
dua firewall (SPI dan NAT) untuk menghindari
ancaman berbahaya dari internet. Dukungan
enkripsi WPA/WPA2 menjaga koneksi nirkabel Anda aman dari pengguna asing yang ingin mengakses jaringan internet tanpa izin
JARINGAN
DWR 921 mendukung berbagai frekuensi
baik 2G hingga 4G. Siap bekerja di frekuensi
850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz untuk GSM,
UMTS, maupun FDD LTE. Bahkan juga TDD
LTE di frekuensi 2600 dan 2300 MHz.
Tentu saja aksesnya progresif. Misalnya di titik penempatan tidak terdapat akses 4G LTE,
maka router akan mencari jaringan dengan
teknologi di bawahnya. Sampai paling mentok jaringan 2,5G.

Panel bagian depan

Bekerja di jaringan 4G LTE memberi akses jaringan dengan kecepatan downlink mencaHal 50

pai 150 Mbps dan kecepatan uplink 50 Mbps.
Tentu saja sekali lagi kecepatan ini sangat tergantung dengan jaringan yang dimiliki oleh
operator yang Anda langgani.
Anda bisa gunakan akses Wi-Fi yang cukup
kencang. Ketika SINYALMAGZ uji dengan aplikasi SpeedTest menggunakan kartu Telkomsel mampu menunjukkan rata-rata downlink
60 Mbps dan uplink 10 Mbps.
Capaian ini termasuk cepat. Namun SINYALMAGZ hanya menggunakan akses ke satu
perangkat smartphone saja.
D-Link sendiri meng-klaim, DWR 921 bisa bekerja membagi jaringan kepada lebih dari 30
perangkat.
Daya jangkauan jaringannya mencapai lebih
dari 10 meter. Dan, cukup mampu mengakomodir kamar yang tertutup. Ini tentu merupakan kelebihan dibandingkan dengan modem
biasa. Dua antena yang disediakan tampaknya sangat membantu meningkatkan performa.
SPESIFIKASI
• Jaringan: GSM/HSPA/LTE
• Dimensi: 189,5 x 111,5 x 24,5 mm
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• Antena: 2 Buah eksternal
• Frekuensi: 2,4 GHz
• Interface: Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
konektor RJ45, Enkripsi: 128-bit WEP, 64-bit
WEP, WPA, WPA2
PLUS :
• Tersedia dua opsi (memakai kabel dan nirkabel)
• Bobot ringan dan dapat dibawa ke mana-mana
• Proses setingan sangat mudah dan cepat.
MINUS :
• Pasokan tenaga membutuhkan battery
charger dan kabel.
HARGA
Mulai Rp 3 juta

BACK
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY A6 –
2018
Kamera Depan dan Belakang Kembar

Seri A pasukan Samsung Galaxy meneruskan
perjalanannya tahun ini. Meski kadang terasa berbeda tipis dengan spesifikasi seri J,
namun seri A punya image lebih tinggi. Bahkan Samsung terlihat lebih banyak melakukan eksperimen di seri A ketimbang J.
Hadirnya Samsung Galaxy A6 (2018) memberikan sedikit penyegaran. Yang paling tampak adalah pada sisi desainnya. Tidak seperti
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desain Samsung yang nyaris seragam.
Di sisi lain, faktor harga juga dapat perhatian.
Beberapa seri A misalnya sempat dipatok di
atas seri J. Namun kali ini tidak. Sejauh pengamatan SINYALMAGZ harga yang ditawarkan
untuk Galaxy A6 masih berkawan dengan
ukuran kantung Anda, kok.
BODI
Kembalinya pemakaian material aluminium
di seri ini layak dapat apresiasi. Di bagian depan, layar telah memakan beberapa bagian
seperti atas dan bawh, meskipun tidak ada
tepi melengkung yang mewah atau sudut
membulat, layar Super AMOLED 5,6 inci ini
tampak mapan. Kendati bezel-nya tidak terlalu minim.
Di bagian atas, ada earpiece. Kamera selfie berada di sebelah kirinya, tidak seperti A8
(2018), ini hanya satu. Flash menghadap ke
depan. Tentu saja, sensor cahaya ambient
dan sensor jarak melengkapi daftar komponen di atas layar. Penggunaan LED di depan
seperti ingin menunjukkan betapa peselfie ingin dimanjakan.
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Slot SIM card dan kartu memori dipisah

Seri ini memiliki beberapa tombol fisik. Salah satunya adalah di sebelah kanan - untuk
power, dua lagi di sebelah kiri - untuk volume.
Sisi kiri juga cukup ramai - ada satu slot kartu
yang menggunakan SIM nano, dan slot kartu
lain yang menggunakan kartu microSD dan
SIM nano kedua untuk versi dual SIM. Tempat kartu Sim dan microSD sengaja dipisahkan.
Galaxy A6 (2018) berukuran 149,9 x 70,8 x
7,7 mm, 0,7mm lebih tinggi dan 0,2 mm lebih lebar dari A8 (2018), tetapi lebih tipis 0,7
mm. Dengan kapasitas baterai yang sama di
dalamnya. Ini juga 13 gram lebih ringan dari
saudaranya yang lebih kelas atas.
LAYAR
Galaxy A6 (2018) dilengkapi dengan layar Super AMOLED 5,6 inci. Resolusi 720x1480 pixel dalam aspek 18,5: 9 khas Samsung, karena
18: 9 terlalu umum.
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Efek timpaan sinar matahari dapat dieliminir
oleh layar AMOLED seri ini. Namun belum terlalu optimal.
Layar ini memenuhi sekitar 75 persen penampang depan. Sayangnya tidak dilapis oleh Gorilla Glass. Entah mengapa? Bisa jadi lantaran
Smasung tak mau biaya produksi jadi membengkak.
KAMERA
Salah satu yang hendak dikedepankan Galaxy A6 (2018) benar-benar menunjukkan
kekuatan seri A-nya adalah kamera. Seri ini
menggunakan sensor 16MP yang ditempatkan di belakang lensa aperture f / 1.7. Ada
autofokus pendeteksian fase, tetapi tidak ada
stabilisasi optik. Satu lampu kilat LED akan
menerangi kegelapan.
Meski tak setara dengan highend, namun
Anda tak perlu khawatir. Pengoperasian mudah, cukup geser atas / bawah beralih antara
kamera depan dan belakang, menggesek
masuk dari kiri membawa keluar mode yang
tersedia, pengaturan diakses dari ikon roda
gigi di bagian atas.
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Kamera 13 MP dan sensor sidik jari kotak

Bahkan ada mode Pro, dimana Anda hanya
dapat memilih ISO (dalam kisaran 100-800),
kompensasi eksposur (-2 / + 2EV dalam langkah 0,1EV), dan white balance (preset, tetapi
tidak ada suhu cahaya).
Hasilnya, pemotretan di siang hari bolong,
Galaxy A6 (2018) mengambil foto yang cukup
menyenangkan. Detailnya bagus, noise dikendalikan dengan baik, dan pemrosesan keseluruhan sangat alami.
Galaxy A6 (2018) menggunakan kamera selfie 16MP yang sama dengan A8 (2018) dan ini
sangat bagus. Kamera ini menangkap banyak
detail, wajah dalam fokus yang tajam pada
jarak lengan, dan warna yang tepat.
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Menu pemotretan

Ada juga mode potret untuk selfie, atau Selfie
Focus. Pemisahan subyek adalah apik, dan
blur-nya pun meyakinkan. Tak salah Samsung
memasang kamera dengan resolusi tinggi di
depan.
KINERJA
Galaxy A6 (2018) ditenagai oleh chipset Exynos 7870. SoC ini sebenarnya sudah dikeluarkan Samsung pada dua tahun yang lalu.
Tetapi untuk seri-seri kelas mid end, masih
cukup kompeten. Namun harus diakui, chipHal 58

set ini rada ketinggalan dibandingkan dengan
Snapdragon 630.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

63632
733

GeekBench (Multi Core)

3718

BATERAI
Galaxy A6 (2018) memiliki baterai 3.000 mAh
di dalamnya, kapasitas yang sama dengan A8
(2018) dan J5 (2017). Namun, dalam pengujian kami, A6 kurang bisa menandingi kedua
saudaranya dalam masa pakai baterai. Tetapi jika Anda masih bisa mentolerir durasinya
yang bisa bertahan hingga empat hari, rasanya Galaxy A6 bisa masuk dalam daftar pembelian Anda. (*)
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Audio adjustment

Radio FM

SPESIFIKASI
• Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors; 5,6 inch; 720 x 1480 pixel
• Kamera Belakang: 16 MP, LED flash
• Kamera Depan: 16 MP
• Chipset: Exynos 7870 Octa
• Memory: 2 varian (32 GB ROM/3 GB RAM
dan 64 GB ROM/4 GB RAM), microSD 256 GB
• Baterai: 3.000 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC,
Bluetooth 4.2, A2DP
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BOKS
PLUS :
• Kamera depan resolusi sama dengan kamera utama.
• Material aluminium dan kaca.
• Audio engine Dolby Atmos.
MINUS :
• Masih memakai Android Nougat.
• Materi masih memakai plastik.
HARGA
Mulai Rp 3,6 juta

BACK
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REVIEW

SONY XPERIA L2

Entry Level dengan “Rasa” Mid End
Seri E berubah menjadi L di jajaran smartphone Sony tahun lalu dan kini hadir generasi kedua, Sony Xperia L2. Setahun kemudian,
model entry-level baru hadir dengan beberapa perbaikan perangkat keras dan estetika
untuk menyesuaikan tren perusahaan saat
ini.
Berbagai peningkatan dilakukan. Salah satunya adalah kaasitas baterai yang dinaikkan
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26 persen dibandingkan Xperia L1. Kemudian bobotnya juga dikurangi, sehingga lebih
ringan sekitar 2 gram.
Xperia L1 sudah memiliki port USB-C yang
merupakan terobosan. Tambahan baru tahun ini adalah sensor sidik jari - di bagian belakang, seperti pada model mid end. Seri ini
sekaligus membuka produk portfolio untuk
tahun 2018 Sony.
BODI
Xperia L2 sudah mengadopsi desain baru
pasukan Sony 2018. Namun agar harga tak
melejit untuk keluarga L, maka Sony memiih
material plastik kendati dengan konsep desain unibody.
Di bagian punggung, kamera utama diletakkan di tengah berdampingan dengan sensor
sidik jari. Kedua modul ini mengapit sensor
NFC. Koneksi ini menjadi kelebihan tersendiri
di kelasnya.
Di atas layar, selain logo Sony, celah earpiece
terletak di sebelah tepi telepon. Kamera selfie ultra wide angle yang berasal dari seri XA2
juga ada di sini, serta unit sensor cahaya. Bahkan ada notifikasi LED di pojok kiri atas.
Berpindah ke tombol power (sisi kanan ponHal 63

sel) sedikit lebih tinggi dari titik tengah. Tombol kontrol volume berada di atas, dan bukan
di tempat rendah seperti Xperia yang lama.
Keduanya mungkin sedikit lebih besar, tetapi
meskipun demikian tidak menemukan masalah nyata yang bekerja dengan mereka.

Slot SIM card dan kartu memori

Slot kartu ada di sisi kiri telepon. Menariknya
baki dapat mengambil SIM dan dengan demikian ketika menyalakan kembali telepon
jika ada kartu SIM di dalamnya, Anda tidak
perlu mengutak-atik microSD.
Xperia L1 tahun lalu sudah memiliki port
USB-C dan model baru hadir dengan port
standar yang sama.
LAYAR
Sony Xperia L2 dilengkapi layar berukuran diagonal 5,5 inci. Namun Sony belum optimal
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meletakkan layar agar memenuhi penampang depan. Layar hanya menutupi sekitar
70 persen saja. Agar kuat, Gorilla Glass versi
4 andil melapisi layar.

Homescreen

Tetapi seri ini belum didedikasikan untuk mengakomodir pemutaran video rasio aspek 18:9.
Tetapi untuk video rasio aspek 16:9 masih
bisa tampil.
Tingkat kontrasnya cukup baik, dengan kecerahan yang menawan. Sayang ketika berada di bawah cahaya matahari layar Xperia L2
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tak mampu “menandingi” sunlight. Padahal
di seri Xperia L1 problem ini bisa dipecahkan.
KAMERA
Xperia L2 dilengkapi dengan kamera 13MP di
belakangnya. Kamera memiliki sensor 1/3.06
dengan aperture f / 2.0. Tidak ada OIS.
Di mode manual Anda mendapatkan akses ke
pilihan kecepatan rana (1 / 4000s - 1s), kompensasi pencahayaan, white balance, dan
slider fokus manual. Pengaturan ISO manual (100-3200) masih tersimpan dalam menu
pengaturan tambahan.

Kamera 13 MP dan sensor sidik jari

Tidak ada bagian untuk mode pemotretan,
yang berarti Anda bahkan tidak dapat menggunakan foto panorama. Anda mengubah antara mode Otomatis, Manual, dan video denHal 66

gan men-swipe ke atas dan ke bawah (atau
ke kiri dan ke kanan, jika Anda memegangnya
dalam posisi potret).
Kualitas gambar agak suram. Foto-foto memiliki titik-titik dengan noise juga berlimpah. Sebagai ponsel Sony, Xperia L2 akan menggunakan mode scene ‘backlit’ ketika berada di
mode Superior auto, dan pada intinya adalah
mode HDR. Anda dapat secara manual mengaktifkan HDR juga, dalam mode Manual. Dalam prakteknya, tembakan HDR manual bahkan lebih lembut daripada yang biasa.

Pemotretan manual

Kamera depan 8MP dengan bidang pandang
luas 120 derajat, cocok untuk pengambilan
gambar grup.
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KINERJA
Sony memilih SoC buatan Mediatek untuk
seri ini. Bisa jadi untuk memangkas ongkos
produksi. Prosesor MT6737T digunakan dengan clock speed 1,5 GHz. Hasil uji dua aplikasi tes menunjukkan capaian yang lebih tinggi
dibanding Xperia L1, kakaknya.
Tetapi ia setara dengan pasukan Samsung
Galaxy J7 Pro yang juga baru dirilis. Toh di
smartphone kelas low end di rentang harga
Rp 2,5-2,7 jutaan, Sony Xperia L2 boleh diberi
jempol.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

32123
679

GeekBench (Multi Core)

1932

BATERAI
Peningkatan kapasitas dari seri Xperia L1
boleh diapresiasi. Meski masih memakai SoC
yang sama, tetapi pemakaian baterai yang
lebih tinggi bisa memberikan poin istimewa.
Sony tampak mempelajari benar kelemahan
Xperia L1 yang kurang impresif dengan baterai hanya 2.600 mAh.
Overall untuk durasi pemakaian, Sony Xperia
L2 lebih mampu bertahan dua jam lebih lama
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dibandingkan dengan varian sebelumnya.

Music player

SPESIFIKASI
• Display: IPS LCD capacitive touchscreen,
16M colors; 5,5 inch; 720 x 1280 pixel
• Kamera Belakang: 13 MP dan LED flash
• Kamera Depan: 8 MP
• Chipset: Mediatek MT6737T
• Memory: 32 GB ROM, 3 GB RAM, microSD
sampai 256 GB
• Baterai: 3.300 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC,
Bluetooth 4.2, A2DP
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BOKS
PLUS :
• Kamera depan sudah 8 MP.
• Harga relatif terjangkau.
• Durasi pemakaian lebih lama dari seri pertama.
MINUS :
• Masih memakai Android Nougat.
• Materi masih memakai plastik.
HARGA
Mulai Rp 2,8 Jutaan

BACK
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REVIEW

XIAOMI MI MIX S2

Menandingi Samsung Galaxy S9 Plus
Lewat seri Mi Mix, Xiaomi menciptakan model
smartphone dengan layar lebar dengan multimedia sebagai fungsi yang ingin dikedepankan. Lahirnya Mi Mix S2 merupakan siklus
produk dari seri Mi Mix 2.
Hasilnya Mi Mix S2 merupakan langkah maju
yang menempatkan kamera sebagai titik unggul. Segenap teknologi diusung di seri ini,
dan serunya Xiaomi berhasil menjaga harga
agar tak terlalu melonjak.
BODI
Sebagaimana seri Mi Mix yang digadang sebagai pasukan premium, Mi Mix S2 sangat
memperhatikan pemilihan material. Di tanHal 71

gan, ponsel ini memiliki nuansa elegan itu
amat terasa. Ponsel terasa padat dan tipis.
Sementara itu, sudut bulat melengkapi ergonomi ponsel. Selain sebagai magnet sidik
jari, ini adalah ponsel yang tampak licin.

USB port type C diapit speaker

Selain frame dari aluminium, juga bagian depan dari kaca, serta keramik yang menutupi
bagian punggung.
Bodinya berukuran 150.9 x 74.9 x 8.1 mm dengan berat mencapai 191 gram. Di punggung
bercokol dua kamera yang merupakan terobosan baru dari keluarga Mi Mix. LED flash
terletak di antara kedua kamera tersebut.
Penataan tombol cukup rapi, dengan menempatkan seluruhnya di samping kanan. Sementara di bawah sebuah USB diapit oleh dua
speaker. Tak ada port audio 3,5 mm, sehingga fungsi USB Type C dioptimalkan sekaligus
untuk akses ke earphone.
Jangan kaget dengan kamera depan yang diletakkan di bawah. Sehingga ketika mematut
gaya saat selfie perlu sedikit penyesuaian.
Hal 72

LAYAR
Mi Mix sangat mengutamakan keluasan layar. Membawa layar berukuran diagonal 5,99
inci memenuhi lebih dari 81 persen permukaan depan. Tentu saja pelapis layar Gorilla
Glass adalah standar yang harus dikenakan.
Kali ini menggunakan versi ke 4.

Homescreen MIUI

Layar disiapkan guna menampilkan video
maupun image dengan rasio aspek 18:9.
Untuk mengoptimalkan peran layar, Xiaomi
menyiapkan berbagai Theme dan wallpaper keren dan khas. Konten variatif ini sanHal 73

gat mendukung bagaimana layar lebar dapat
menampilkan image dengan aspek imaging
yang menawan.
Sementara itu, user interface MIUI versi 9.5
manyajikan ikon menu maupun fitur yang menarik pula. Hal ini menjukkan benar karakter
Xiaomi.
KAMERA
Mi Mix 2S bukanlah perangkat Xiaomi pertama yang dilengkapi dengan kamera ganda,
meskipun ini adalah perangkat Mix pertama
yang memiliki dua mata. Kamera Mi Mix 2S
adalah 12MP dengan autofokus piksel ganda.
Kamera utama adalah sensor Sony IMX363
yang relatif baru dengan piksel 1,4 mikron, fitur aperture f / 1.8 yang cepat, dan distabilkan secara optikal. Sensor sekunder adalah
Samsung S5K3M3 dengan piksel 1 mikron
yang lebih kecil dan aperture f / 2.4 yang lebih lambat.
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Dua kamera 12 MP dengan Flash LED

Lensa kedua ini adalah telefoto, sehingga sistem kamera ganda menggunakan combo +
tele yang lebar seperti iPhone. Kamera ganda
Mi Mix 2S mencapai zoom optik 2 kali. Namun
sensor telefoto kedua tidak dapat distabilkan
secara optikal layaknya lensa pertama.
Seri ini juga memperkenalkan kamera dua AI,
yang pertama kali debutnya ada pada Redmi Note 5. Kamera dapat mendeteksi hingga
206 adegan di 25 kategori dan menggunakan
“AI” untuk bidikan potret dan kecantikan.
Mode manual menawarkan kontrol pengaturan kamera seperti: white balance, fokus, kecepatan rana (hingga 1/2 detik), ISO (hingga
1600), dan memungkinkan Anda beralih antara lensa utama, lensa lebar dan lensa telefoto sekunder.
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Pemotretan

Foto yang dihasilkan memang tidak terlalu
kontras dan tajam, namun ini justru membuat
Anda lebih mudah meng-edit.
Mode potret ada di sini dan berfungsi dengan baik. Mode potret bergantung pada pengenalan wajah untuk mengidentifikasi subjek dan mengaburkan area di sekitarnya. Pas
buat bikin foto bokeh.
KINERJA
Dengan SoC Snapdragon 845, Mi Mix S2
memang tampil meyakinkan. Dari dua hasil
tes yang dilakukan, keduanya memberi rapor
dengan performa yang sangat baik. Bahkan,
seri ini duduk di deretan elite seperti iPhone
X, iPhone 8 Plus, maupun debutan Samsung
Galaxy S9 dan S9 Plus.
Rapornya, berada di atas Samsung Galaxy
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S9 Plus untuk uji AnTuTu. Begitupun pada uji
GeekBench Multi Core. Namun tarpaut sedikit di bawah pada uji GeekBench Single Core.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

270814
2468

GeekBench (Multi Core)

9158

BATERAI
Mi Mix 2S memiliki baterai 3,400 mAh yang
sama dengan Mi Mix 2 dan menawarkan
Quick Charge 3.0 Qualcomm. Mi Mix 2S
adalah smartphone Xiaomi pertama yang
mendukung pengisian nirkabel. Bahkan, ini
juga merupakan smartphone pertama yang
menggabungkan pengisian nirkabel dengan
back-plate keramik. Keramik adalah bahan
non-konduktif seperti kaca, sehingga tidak
mengganggu gelombang radio atau gelombang elektromagnetik.
MIUI 9.5 menawarkan banyak opsi penghematan baterai. Anda dapat memilih bagaimana
aplikasi harus bekerja berdasarkan pemakaian atau Anda dapat meninggalkan aplikasi
tersebut. MIUI akan mencoba memprioritaskan apa yang dianggap tidak akan mengganggu notifikasi, aplikasi musik, dan sebagainya.
Situs baterai menunjukkan perkiraan waktu
Hal 77

yang tersisa, dan bahkan memonitor suhu
pengoperasian baterai (*)

Wallpaper

SPESIFIKASI
• Display: IPS LCD capacitive touchscreen,
16M colors; 5,99 inch; 1080 x 2160 pixel
• Kamera Belakang: Dual 12 MP dan LED
flash
• Kamera Depan: 5 MP
• Chipset: Qualcomm Snapdragon 845
• Memory: 3 varian (256 GB ROM + 8 GB RAM,
128 GB ROM + 6 GB RAM, 64 GB ROM + 6 GB
RAM)
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• Baterai: 3.400 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n,
Bluetooth 5, A2DP

NFC,

BOKS
PLUS :
• Pengalaman memotret dengan dual kamera 12 MP plus zoom optikal.
• Performa berada di atas Samsung Galaxy
S9 Plus.
• Material cukup berkelas dan premium.
MINUS :
• Kamera selfie hanya 5 MP.
• Speaker-nya mono.
HARGA
Mulai Rp 7,5 juta

BACK
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PROFILE

SHEN WEI (Founder VIVO)
Menduniakan Brand Lewat Piala Dunia

Buat sebuah perhelatan sepermahal, Piala
Dunia menjadi sponsorship tentu tak hanya
sebuah kebanggaan, namun juga prestise. Sebab, di sana biasanya hanya ada nama-nama
brand kelas dunia bertengger. Dan, biasanya
merupakan brand leader.
Namun ada nama vivo di sana. Brand smartphone yang secara penjualan dan kebesaran
nama kalah oleh Samsung, Apple, Huawei,
atau LG Mobile.
Vivo menyeruak. Tulisannya hampir bisa
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ditemui di setiap pertandingan antarnegara
pesohor sepakbola itu. Vivo sudah teken kontrak sejak lama dengan FIFA. Keberanian ini
layak diacungi jempol, sebab vivo punya kontrak sekaligus di ajang Piala Dunia 2022 nanti
yang bakal digelar di Qatar.
Vivo (sebagai perusahaan Tiongkok) hadir
bersama raksasa teknologi, HiSense dan distributor film Wanda.
Untuk dua ajang akbar ini, pabrikan Tiongkok
ini harus mengeluarkan biaya mencapai 400
juta euro atau sekitar Rp 6,6 triliun. Sebuah angka fantastis yang pernah dijebol oleh pabrikan Tiongkok dalam mensponsori sebuah
pesta kelas dunia.
Ini tidak lepas dari keputusan sang founder,
Shen Wei. Wei mendirikan vivo pada sembilan tahun silam di Dongguan, provinsi Guangdong. Penetrasi vivo boleh disebut luar biasa
di tahun awal. Dalam tempo singkat produknya sudah menguasai ke lebih dari 100 negara.
Wei mulanya hanya bermain di negeri sendiri dan beberapa negara berkembang seperti Thailand, Filipina, India, Vietnam, Malaysia
dan Indonesia.
Kemudian kurang dari tujuh tahun berikutnya,
Hal 81

nama vivo sudah tercatat dalam 10 brand besar smartphone dunia. Tahun 2015 menguasai pasar hingga 2,7 persen di seluruh dunia.

Strategi yang dilakukan Wei tidak lepas dari
teknologi terbaru dan harga. Mereka mendirikan dua pusat penelitian di Shenzhen dan
Nanjing dan mempekerjakan sekitar 1.600 di
unit riset dan penelitian.
Sebagai presiden dan CEO, Shin Wei memang
sangat fokus pada bisnis smartphone. Setiap
hal berupa perkembangan teknologi ia ikuti.
Bahkan vivo telah menyiapkan seri-seri yang
akan mengusung teknologi jaringan AI (Artificial Intelligence) dan jaringan 5G.
Berbagai perencanaan sudah dilakukan. Dengan lantang Wei mengatakan rencananya,
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““Tahun ini kami berencana untuk menyelesaikan penelitian dan pengembangan mesin
untuk eksperimental 5G sebelum akhir tahun,
dan kami akan bekerja sama dengan operator
untuk melakukan tes jaringan. Rencana akhir
kami adalah menyelesaikan terminal komersial pra untuk operator tahun depan untuk
mencapai platform besar pada 2020.”
Sementara berbagai perusahaan sekelasnya
saja masih utak-atik teknologi AI, vivo telah
melaju menyiapkan 5G.
Strategi pemasaran yang dilakukan dengan
menumpang Piala Dunia, tidak lain untuk
melakukan branding secara massal. Ini karena nama vivo masih kurang terdengar kuat
di negara-negara Eropa. “Dengan cara begini,
kami dikenal dan mudah melakukan negosiasi dengan retail lokal,” ujar Wei suatu kali.
Nama vivo tak hanya nampang di papan
reklame di lapangan, namun juga di press release, tiket, dan media promosi lainnya. Tentu setara dengan sponsor utama lainnya, selama ada nama FIFA.
Bagi Wei, kemajuan teknologi perangkat
smartphone adalah segalanya. Karena itu
selain sisi hardware, vivio juga mengemHal 83

bangkan software sebagai konten dari produk smartphone mereka. Wei bilang, bahwa
konten amat penting, sebab konsumen lebih
mengutamakan hal ini.

Menurut pandangannya, “Meskipun teknologi sangat penting, konsumen tidak peduli tentang teknologi, tetapi lebih peduli tentang apa
jenis aplikasi atau teknologi kemudahan dapat membawa kepada konsumen. Kami tidak
ragu bahwa kombinasi 5G dan AI di masa depan adalah inti dari seluruh smartphone 5G
masa depan. Karena saat ini, dengan perkembangan internet seluler, jumlah data yang
orang-orang hubungi meningkat. Handset
dapat membantu Anda menangani informasi
sebagai asisten, di satu sisi, untuk membantu
Anda menyaring dan mengintegrasikan beHal 84

berapa bagian informasi. Ini membuat Anda
lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi informasi.”
Sebagai CEO, Wei tidak melulu berurusan
dengan proses bisnis melulu. Sesekali ia luangkan waktu dengan melakukan perjalanan yang dihiasi dengan riset kecil-kecilan.
Ia menemukan betapa Artificial Intelligence
(AI) akan mendunia. Ia temukan hal itu ketika
mengunjungi Universitas Carnegie Amerika.
“Banyak data yang dapat dianalisis dengan
AI,” simpulnya.
Merasa bahwa tak cukup pusat R&D hanya
didirikan di Tiongkok, akhir tahun silam, ia
mendirikan satu kantor lagi di luar Tiongkok.
Harapannya, dengan mendirikan di Amerika
akan muncul informasi yang lebih natif tentang teknologi smartphone masa depan.
Dengan menjadi sponsor utama, nama vivo
kian menjulang bahkan membuat “saudaranya” Oppo (yang berada di bawah paying perusahaan BBK Electronics) ketar-ketir. Menyeruaknya Shen Wei yang menggadang 5G juga
membuat pabrikan lain musti bersiasat.
Menurut Wei, teknologi smartphone masa
depan haruslah bersandar pada 5G. “Ada tiga
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fitur utama dalam 5G, yaitu tingkat transmisi yang tinggi, akses dengan kapasitas yang
lebih besar, dan pengurangan delay data pada
jaringan,” ujarnya.

Tahun ini, ada dua hal besar yang digalakkan Shen Wei. Melakukan pemasaran brand
dengan menunggangi ajang Piala Dunia dan
menggeber riset untuk produk smartphone
yang siap mengusung teknologi AI di jaringan
5G. Wei punya ambisi besar pada dua hal ini.
(*)

BACK
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NEW COMER

BLACKBERRY KEY2
Meski sudah kehilangan banyak penggemar,
namun BlackBerry masih terus memproduksi smartphone dengan gayanya yang khas.
Masih mengusung tombol keyboard muncul
Juni silam BlackBerry Key2. Ini adalah generasi penerus keluarga Key yang seri pertamanya dirilis Februari tahun silam.
Kali ini mulai mengikuti tren dual camera
utama. Masing-masing memiliki resolusi 12
MP namun berbeda aperture. Kamera pertama aperture f/1.8 sedangkan satu lagi f/2.6.
Bahkan agar sekelas smartphone masa kini,
kamera depannya pun ditancapkan resolusi
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8 MP.
Key2 sudah menggunakan OS Android Oreo
(generasi v8.1). Sementara SoC-nya memilih
Snapdragon 660. Sebenarnya, penampang
depannya cukup luas, namun untuk layar 4,5
inci memenuhi sekitar 55 persen space saja.
Sisanya ditempati keyboard dan peranti lainnya. Layar juga dilapis oleh Gorilla Glass.
BlackBerry menyediakan dua varian untuk
seri ini. Masing-masing berbeda kapasitas
simpan internal. Varian pertama 64 GB sedang varian satu lagi berkapasitas 128 GB.
Namun keduanya memiliki RAM yang sama,
6 GB. Serta ditambah memori kestarnal untuk kapasitas 256 GB.
Seri ini juga sudah memakai desain unibody,
hanya saja material punggungnya memilih menggunakan bahan pastik. Sedangkan
frame yang mengelilinginya telah terbuat dari
bahan aluminium.
Seri yang juga dikenal dengan nama BlackBerry Athena ini dipasok tenaga oleh baterai
berkapasitas 3.500 mAh. Sebenarnya jika dibandingkan tahun lalu yang merilis tiga seri,
BlackBerry agak ketinggalan zaman. Boleh
jadi tahun ini hanya merilis satu seri ini saja.
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Untuk seri ini saja harganya sudah lumayan
tinggi, yang varian 64 GB saja dilego sekitar
Rp 9,2 jutaan. (*)

BACK
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NEW COMER

LENOVO Z5
Benar Lenovo memperkaya produknya pada
pertegahan tahun ini dengan tiga produk sekaligus. Yang paling unik adalah Lenovo Z5.
Sebab, merupakan seri pertama Lenovo yang
berhias layar notch zaman now.
Lenovo masih concern terhadap produk
berkualitas dengan teknologi apik, namun
dibanderol harga ringan. Semisal pada Lenovo Z5 yang hanya dipatok diangka sekitar Rp
3,3 juta saja.
Tak mahal apalagi mengantungi beberapa
spek seperti penyediaan dua kamera utama
dengan resolusi masing-masing 16 MP dan 8
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MP. Keduanya tersusun atas dan bawah. Untuk melengkapi kelebihannya, kamera depan
pun memakai resolusi 8 MP.
Selain telah memakai Android Oreo, Lenovo
seri Z ini juga memakai interface ZUI versi 4.0.
Lenovo mengoptimalkan kelebihan layar selain berukuran cukup lebar (6,2 inci), juga disertai kemampuan mengakomodir tampilan
video atau image yang memiliki rasio aspek
18,7:9. Lebarnya layar ini sampai menguasai
83 persen permukaan depan.
Seri ini bisa dijuluki sebagai penantang beberapa smartphone seperti vivo V9 ataupun
Oppo F7. Tetapi dengan banderol lebih terjangkau. Di dapur pacu ada Snapdragon 636
yang memiliki kecepatan komputasi 1,8 GHz
berdelapan inti.
Pemilihan material pun sangat jadi perhatian Lenovo. Meninggalkan bahan plastik dan
memilih aluminium serta kaca untuk meneguhkan keeleganannya.
Agar kekinian, port USB pun berupa Type C.
Lenovo Z5 diperkuat oleh sebuah baterai berkapasitas 3.300 mAh. (*)

BACK
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NEW COMER

VIVO NEX S
Di ajang Piala Dunia, papan iklan vivo sempat muncul teks vivo Nex. Ini adalah keluarga
baru yang melengkapi keluarga sebelumnya.
Ada dua seri yang dihadirkan di Juni silam,
yaitu Nex S dan Nex A.
Pada intinya kedua seri Nex ini hendak menunjukkan bagaimana pengembangan teknologi perangkat yang dilakukan di bagian R&D.
Tidak mau bermain di layar poni, melainkan
bezeless full, hingga layar seluas 6,59 inci diagonal itu bisa menutup 86 persen penampang depan.
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Akibatnya, kamera depan harus disiapkan
tempat tersendiri. Berbeda dengan layar
notch yang mudah memasang kamera selfie. Sebagai terobosan, kamera selfie 8 MP
milik seri Nex dibikin pop up di bagian atas
yang dapat dirilis ketika hendak digunakan.
Menariknya pengguna jadi lebih lega ketika
mematut gaya di layar. Tetapi bisa juga berisiko lekas rusak karena tidak fit terpasang.
Smartphone dengan OS Android Oreo ini
diperkuat oleh prosesor Snapdragon 845.
Prosesor dengan delapan inti ini memiliki
konfigurasi clock speed 4x2.7 GHz dan 4x1.7
GHz. Sementara paduan prosesor grafisnya
adalah Adreno 630.
Ponsel sebera nyaris 200 gram ini dibekali dua
kamera utama yang memiliki perbedaan resolusi dan aperture. Keduanya adalah 12 MP
yang memiliki dual pixel PDAF serta aperture
f/1.8, dan kamera resolusi 5 MP ber-aperture
f/2.4.
Dengan spek tinggi tak heran jika vivo mengoptimalkan seri ini. Bukti lainnya adalah memori
RAM yang digunakan pada dua varian sebesar 8 GB. Memori eksternal ditiadakan, sebab
kedua varian sudah memiliki memori internal
(ROM) yang cukup besar, masing-masing 128
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GB dan 256 GB.
Kita bisa menebak bagaimana performa serta penggunaannya yang akan sarat multimedia. KAreananya diperlukan baterai yang cukp
besar, 4.000 mAh. Tentu saja dengan spek
seperti ini, vivo tak bisa menjual bak kacang
goreng. Vivo membanderol sekitar Rp 11 jutaan. (*)

BACK
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NEW COMER

ASUS ROG PHONE
Meski kalah start, namun Asus tetap percaya
diri melahirkan smartphone yang didedikasikan untuk gamers. Maklum, di blantika komputer Asus merajai laptop keluarga Republic
of Gamers (ROG). Dengan modal ini, melengganglah ke pasar seri Asus ROG Phone.
Karakter dan ciri khas ROG sangat kental
menghias kulitnya. Ornamen futuristis melekat, pun ditambah dengan pengenaan logo
ROG. Maka jadilah ia tampil lebih “game looks”
ketimbang pesaingnya.
Material aluminium dan kaca dipilih. Kemudian dihadirkan pula teknologi Ultrasonic pressure sensitive zones. Agar tak terlalu besar
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secara fisik, Asus memilih layar berukuran 6
inci saja. tetapi wajib dilapis oleh Gorila Glass.
Pemilihan prosesor tertinggi yaitu Snapdragon 845 yang punya kecepatan komputasi
4x2.96 GHz dan 4x1.7 GHz yang bersinergi
dengan prosesor grafis Adreno 630 niscaya
membuat acara main game berkaliber HD semakin terakomodasi.
Agar audio game lebih berdentum demi
mendapatkan ambience gaming dipilh audio
engine DTS. Baterainya pun harus memakai
kapasitas 4.000 mAh agar durasi lebih lama.
Namun, Asus tak melupakan hal lainnya sehingga tampang ROG Phone semakin terasa prima. LIhat saja kameranya yang harus
dual, masing-masing resolusi 12 MP dan 8
MP. Tidak ada upgrade untuk hal ini. Sedangkan kamera depan resolusi 8 MP.
Agar penyimpanan file aplikasi game dapat
lebih banyak, seri ini bisa dijuluki merupakan
smartphone dengan memori internal terbesar, yaitu 512 GB dengan RAM 8 GB. Sedangkan varian lebih murah memiliki memori 128
GB. Berbagai aksesori sudah tersedia, seperti
stik, casing dan beragam lainnya. (*)

BACK
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HIGHLITE

XIAOMI KIRIMKAN 1 JUTA
UNIT MiBAND
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
Hal 97

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. (*)

BACK
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HIGHLITE

INFINIX NOTE 5
MASUK INDONESIA
Selang tiga bulan peluncuran dari Infinix Zero
5 secara global di Dubai, Uni Emirat Arab, beberapa waktu lalu. Kini produk anyar tersebut
dipastikan akan melenggang di pasar gadget
Indonesia.
“Kemarin Infinix Note 5 baru saja dirilis secara
global di Dubai. Membawanya ke Indonesia
akan butuh waktu,” ungkap Marcia Sun, selaku SEA Regional Head Infinix Mobile Indonesia, usai peluncuran Infinix Hot 6 Pro di kantor
Lazada di Jakarta, Selasa (26/6/2018).
Hal 100

Ketika ditanya fitur unggulan Infinix Note 5,
Marcia mengatakan bahwa pihaknya terus
berkembang untuk menghadirkan produk
kualitas terbaik, seperti tercermin pada Zero
5 yang hadir dengan kamera 12 MP dan 13
M, yang terletak pada kamera belakang serta
didukung adanya fitur zoom optik.
“Untuk lebih meningkatkan performa kamera,
Infinix Zero 5 juga dilengkapi dengan kamera depan 16 MP dengan fitur Potrait mood.
Tidak sedikit pengguna Zero 5 dari negara lain
yang mengatakan ponsel ini memiliki performa yang lebih baik dari iPhone 8,” ujar Marcia.
Infinix Note 5 sndiri tampil dalam dua varian, yakni versi standar dan versi Pro, dengan tambahan stylus. Untuk dapur pacurnya,
MediaTek Helio P25 yang menggabungkan
kekuatan prosesor 16nm Octa-Core dan RAM
6 GB DDR X, yang menjamin efisiensi baterai dengan zero time-lag, saat multitasking
atau penggunaan aplikasi dalam jumlah banyak saat bersamaan. Di kancah global, Infinix
Note 5 diperkenalkan dalam dua konfigurasi
memori, yakni 3GB/32GB dan 4GB/64GB.
Secara keseluruhan, spesifikasi utama dari
Infinix Note 5 adalah layar Full HD 6.0 inci dalam aspek rasio 18:9, dukungan Dual SIM 4G,
kamera utama 12 MP, kamera selfie 16 MP,
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serta baterai 4.500mAh. Selain kamera ganda, smartphone ini juga mengusung dari segi
fitur seperti Diamond Cutting Edge dan teknologi pengenal CCD 28-point, desain yang
halus, dan permukaan tekstur logam elegan,
serta panjang sisi 3,28 mm.(*)

BACK
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HIGHLITE

LAGI, MALWARE BARU
BERSARANG DI ANDROID
Sebuah malware berbahaya ditemukan oleh
periset Check Point. Diketahui, malware
dengan sebutan “Expensive Wall” tersebut
bersembunyi di balik aplikasi wallpaper yang
tersedia secara bebas di Play Store.
Bahkan, kabarnya malware ini sudah menginfeksi lebih dari 21 juta perangkat Android di
seluruh dunia. Check Point menegaskan bahwa mereka menemukan keberadaan malware
ini awal bulan lalu. Mereka juga sudah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa malware
tersebut terkait dengan Expensive Wall.
Kabarnya, meskipun pihak Google telah
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mengambil langkah untuk mencegah dan
menghapus aplikasi-aplikasi yang terinfeksi, namun malware tersebut sudah terlanjur
menginfeksi sedikitnya 50 aplikasi di Play
Store. Dan parahnya lagi, aplikasi tersebut
sudah diunduh antara 1 juta hingga 4,2 juta
kali.
Menurut informasi, malware berbahaya tersebut bisa lolos dari perlindungan anti-malware
dan menginfeksi 21 juta perangkat Android,
karena “dikemas” dalam aplikasi wallpaper.
Metode ini memang kerap digunakan oleh
pengembang malware untuk mengenskripsi
kode berbahaya.
Meskipun Google telah menghapus aplikasi
yang terinfeksi malware, toh pengguna yang
terlanjur sudah memasang aplikasi tersebut
masih beresiko terkena serangan.
Jadi, agar terhindar dari serangan tersebut, para pengguna dianjurkan untuk segera
menghapusnya secara manual dari perangkat Android mereka.
Lantas, bagaimana cara kita terhindar dari infeksi malware Expensive Wall ini?
Sebenarnya, tidak ada cara untuk menghindar
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selama kita memperhatikan izin akses sebelum memasang aplikasi. Memasang anti-virus gratis pun bukanlah solusi tepat, kecuali
jika memang anti-virus kita berbayar, kemungkinan ada proteksi tambahan yang lebih
kuat lagi. Expensive Wall merupakan malware
yang kuat dan rumit, bahkan perangkat lunak
berbahaya ini tidak bisa terdeteksi oleh standar keamanan yang tersedia di Google Play
Store.
Lebih buruknya lagi, para pengembang malware menemukan cara baru untuk dapat melewati sistem keamanan Play Store yang lebih canggih daripada sebelumnya.(*)

BACK
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HIGHLITE

APPLE MASIH BRAND TERMAHAL DI DUNIA
Apple masih menjadi brand yang termahal di
dunia. Menurut laporan terakhir, popularitas
brand Apple naik 3 persen dari angka tahun
lalu. Sementara nilai dari merek Apple adalah
USD 184 miliar, atau setara dengan Rp 2.469
triliun.
Konsultan Interbrand mengukuhkan brand
Apple selama lima kali secara berturut-turut
sebagai brand termahal di dunia saat ini.
Sementara beberapa saingan Apple berada
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di posisi sepuluh besar, dengan Google yang
berada di posisi ke dua. Anak perusahaan dari
Alphabet ini memiliki merek senilai US$ 141,7
miliar, atau setara dengan Rp 1.901 triliun, 6
persen lebih tinggi dari valuasi di tahun lalu.
Sementara perusahaan Microsoft menempati posisi ke tiga sebagai brand yang termahal
di dunia, dengan kenaikan nilainya 10 persen dari tahun lalu. Hal ini membuat Microsoft
bernilai US$ 80 miliar, setara dengan Rp 1.073
triliun.
Untuk posisi ke lima ditempati oleh Amazon
dengan asisten cerdas Echo-nya. Dengan
kenaikan 29 persen dalam valuasi tahun ini
menjadi US$ 64,8 miliar, atau setara dengan
Rp 869 triliun.
Samsung berada tepat di belakang Amazon
di posisi enam. Nilai brand Samsung adalah
US$ 56,2 miliar, atau sekitar Rp 754 triliun,
naik 9 persen dari angka di tahun lalu. Dengan
peningkatan 48 persen dalam nilai mereknya
menjadi US$ 48,2 miliar, atau setara dengan
Rp 646 triliun.
Sementara Facebook adalah perusahaan teknologi seluler terakhir dalam daftar sepuluh
besar. Nama penting lain dalam teknologi mobile termasuk Intel peringkat 15 dengan nilai
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USD 39,5 miliar, naik 7 persen dari tahun lalu.
(*)

BACK
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HIGHLITE

INILAH KOTA DENGAN
WARGA YANG DOYAN
KOTEN PORNOGRAFI
Konten pornografi masih saja jadi hidangan
paling disukai. Kondisi ini diperparah dengan
kurangnya perhatian dan lemahnya pengontrolan dari pemerintah tentang penggunaan
media-media berteknologi canggih ini.
Ditambah lagi degan tersedianya kafe-kafe
penyedia layanan informasi seperti warnet
yang tumbuh subur di negara kita. Sehingga
pornografi di zaman serba modern ini menjadi masalah yang begitu pelik, dengan mudahHal 109

nya akses terhadap konten pornografi ini.
Berbagai upaya preventif memang sudah
dilakukan oleh pemerintah. Namun sayangnya, hal ini tidak banyak membantu. Mengingat
memang hal yang mustahil untuk menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada pemerintah.
Nah, berbicara soal pornografi, sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan seluler
bernama Lazeeva, baru-baru ini telah melakukan riset tentang seberapa tinggi sebuah kota
mengakses atau mencari konten pornografi.
Dan berdasarakan penelitian tersebut, terkuak
kota-kota mana saja yang banyak mengakses konten pornografi.
Hasilnya adalah, kota Los Angeles, Amerika Serikat, sebagai kota yang paling banyak
mengakses konten pornografi. Di Los Angeles sendiri masalah pornografi merupakan
hal yang paling buruk melanda para masyarakatnya sejak 20 tahun terakhir.
Dan inilah deretan 10 kota yang paling banyak mengakses konten pornografi:
• Los Angeles
• New York
• Toronto
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•
•
•
•
•
•
•

Miami
San Fransisco
Shanghai
Vancouver
Austin
Oslo
Montoreal

Untungnya pemerintah Indonesia melalui
Kominfo telah melakukan aksi nyata. Sehingga kota-kota di Indonesia tidak masuk dalam
daftar di atas. (*)

BACK
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HIGHLITE

INDONESIA CETAK REKOR
DI INSTAGRAM
Dalam perbincangan WSJ dengan VP Facebook untuk Asia Pasifik dan Neary, terungkap
bahwa platform media sosial Instagram terus menambah jumlah pengguna di kawasan
Indonesia. Meski program Free Basics (yang
dahulu bernama Internet.org) mendapatkan
tentangan di sejumlah negara.
Selain menginformasikan jumlah angka soal
pengguna Facebook di Asia Pasifik, Neary
juga secara spesifik memberikan apresiasi
terhadap jumlah pengguna Instagram di Indonesia. Yang menurut data MAU (Monthly
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Active Users) mencapai hingga 22 juta pengguna.
Neary mengatakan bahwa khusus untuk Instagram, Indonesia menjadi salah satu pasar
kunci terbesar di Asia Pasifik.
Neary juga menyebutkan bahwa sebanyak 22
juta pengguna aktif di Indonesia mengakses
layanan Instagram setiap bulannya. Ini pertama kalinya Instagram (dalam hal ini Facebook sebagai induk perusahaannya) menginformasikan jumlah pengguna layanannya di
suatu negara.
Angka ini juga memposisikan Indonesia sebagai komunitas terbesar Instagram di Asia
Pasifik
Selain itu, pengguna Instagram di Indonesia
juga salah satu pasar terbesar di dunia. Dari
total 700 juta pengguna aktif setiap bulannya di dunia saat ini.
“Di Indonesia, saat ini ada lebih dari 45 juta
pengguna aktif Instagram setiap bulan, sehingga Indonesia menjadi komunitas Instagram terbesar di Asia Pasifik. Bagi masyarakat Indonesia, berbagi momen penting
merupakan bagian dari budaya. Sehingga tak
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heran Indonesia menjadi salah satu penghasil konten Instagram Story terbanyak. Dimana
pengguna di Indonesia mengunggah hampir
dua kali lebih banyak konten Instagram Story
dari jumlah rata-rata secara global,” ungkap
Sri Widowati, selaku Country Director Facebook Indonesia.
Pesatnya pertumbuhan konten ini merefleksikan besarnya semangat komunitas Instagram di Indonesia. Dalam hal untuk berbagi
cerita, mengembangkan minat, serta mempererat jejaring lewat kegiatan InstaMeet
yang digelar di Jakarta.
Dan ini merupakan pertemuan InstaMeet terbesar di dunia. Tren ini sejalan dengan survei JakPat, yang menyimpulkan bahwa Instagram kini lebih populer dibanding Twitter di
Indonesia. (*)

BACK
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APPS

CANDY CRUSH FRIENDS
SAGA
• Developer : King Game
• Update		: 1 Juni 2018
• Android		 : Minimal Android 2.3
• Instal			: Lebih dari 1.000.000
Kesuksesan game kasual, Candy Crush Saga
tampaknya berlanjut. King Games sebagai
developer harus diakui sangat piawai mengemas game yang bikin addict itu. Setelah cukup
lama tak merilis game mobile, mereka mengemas Candy Crush Saga dalam bentuk game
anyar bertajuk Candy Crush Friends Saga.
Friends Saga menampilkan beberapa karakHal 115

ter yang akan keluar satu-persatu jika Anda
bisa terus-menerus menyelesaikan setiap
level. Ada Yeti, Mr Tooffee, Tiffi The Vampire,
Nutcracker the Skeleton, dan banyak lagi.
Masing-masing punya nyawa yang berbeda
dalam bentuk poin.
Tampilan dan cara permainannya masih serupa dengan Candy Crush Saga. Mulai dari
mengumpulkan sirup hingga melepaskan
gurita jeli. Selain menyajikan level biasa, juga
ada level sulit (Hard). Pada intinya gamer diajak mengikuti perjalanan di Candy Town.

Ki-ka: Item pada bonus, Karakter Yeti, ranking permainan

Begitu sukses menyelesaikan setiap level, akan muncul bonus. Tiap bonus berisi
macam-macam hal, misalnya keluarnya karakter baru, penambahan durasi permainan,
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dll. Maklum, untuk menyelesaikan sebuah level, Anda hanys diberi kesempatan enam kali.
Jika gagal terus, artinya Anda harus istirahat
sejenak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Tantangan lain yang tak kalah menarik adalah,
Anda bisa mengisi nama di ranking bersama
gamer lainnya. Biasanya, jika ranking Anda
rendah, Anda akan berupaya untuk mengulang game sampai berada di ranking tertinggi.
Game ini gratis, tetapi juga menyediakan item
yang dapat dibeli secara online. Karakter biasanya membantu memberikan item pula. (*)

BACK
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APPS

MAXSTREAM
• Developer : Telkomsel
• Update		: 24 Juni 2018
• Android		 : Minimal Android 4.4
• Instal			: Lebih dari 1.000.000
Mau nonton Piala Dunia di mana saja? Atau
karena Anda berlangganan televisi kabel sehingga tidak dapat menyimak siaran UHF
TransTV atau Trans7?
Gunakan saja aplikasi MaxStream. Memang
sih ada banyak web yang menawarkan streaming live pertandingan Piala Dunia 2018, namun seringkali terjebak oleh ketidakstabilan
jaringan. Ujungnya Anda kesal karena selalu
buffering.
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MaxStream yang diusung oleh Telkomsel
sebenarnya merupakan layanan streaming
berbagai televisi baik lokal maupun televisi
kabel berbayar. Selain itu juga menawarkan
streaming video film jenis blockbuster.
Namun karena Telkomsel memiliki hak siar
atas live Piala Dunia di Rusia, maka Anda pun
bisa menyimak.

Ki-ka: Daftar kanal televisi, Live Piala Dunia,
Layanan MaxStream lainnya

Aplikasi ini juga dilengkapi dashboard buat
pengguna. Sehingga data, histori maupun
jumlah cadangan data yang tersedia ditampilkan di situ. Jika akan habis, Anda bisa segera
menambahkan kuota.
Untuk melakukan login cukup dengan nomor
ponsel Anda. Tentu saja nomor Telkomsel.
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Telkomsel tampaknya bekerjasama dengan
Hooq untuk penyediaan beberapa film.
Hasil pengujian SINYAL MAGZ ketika memutar pertandingan Piala Dunia cukup menjanjikan. Nyaris tak ada buffer. Yang penting Anda
tak tergantung lagi pada satu atau dua stasiun televisi lokal resmi. Dan, bisa nonton cukup
dengan smartphone. (*)

BACK
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APPS

2018 FIFA WORLD CUP
RUSSIA OFFICIAL
• Developer : FIFA
• Update		: 25 Juni 2018
• Android		 : Minimal Android 4.2
• Instal			: Lebih dari 10.000.000

Penggemar sepakbola wajib punya aplikasi
ini. Itu kalau mau up date terus hasil pertandingan maupun informasi terbaru dari ajang
World Cup 2018 Rusia. Lantas apa lagi yang
bisa diperoleh dari aplikasi resmi FIFA ini?
Pilih tim favorit Anda untuk Piala Dunia FIFA
2018 Rusia dan dapatkan pemberitahuan
waktu-nyata saat Piala Dunia dimulai, tetap
up-to-date dengan berita terbaru FIFA World
Cup dan re-live momen-momen penting daHal 121

lam sejarah Piala Dunia dengan video dan
foto eksklusif.
Anda juga dapat merencanakan pengalaman
Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Anda dengan
jadwal pertandingan resmi dari semua 64
pertandingan. Mempelajari lebih lanjut tentang 32 tim yang berpartisipasi di Piala Dunia FIFA 2018 Rusia dan dapatkan akses ke
berita, video, dan foto tim favorit Anda.
Jangan lupa pelajari lebih lanjut tentang delapan kelompok tim di Piala Dunia FIFA 2018
Rusia dan ikuti perjalanan tim favorit Anda dalam upaya mereka untuk menjadi juara dunia. Bahkan bisa pula menjelajahi negara tuan
rumah Rusia dan akrab dengan stadion dan
kota, tempat aksi akan berlangsung.

Ki-ka: News ter-update, Pemilihan tim favorit, line up pemain

Tak ketinggalan berita umum dan wawancara
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eksklusif dari FIFA.com, plus skor langsung
dari 197 liga dunia dan kompetisi internasional di seluruh dunia.
Ikuti pula aksi menit demi menit dari setiap
pertandingan dan dapatkan liputan langsung
real-time untuk semua 64 game melalui blog
langsung, di mana reporter FIFA yang terdiri dari 32 tim akan menawarkan cerita, video, foto eksklusif dan informasi di lapangan.
Temukan pemain dan pelatih dari semua 32
tim yang bersaing dan dapatkan akses ke profil mereka dan statistik langsung di seluruh
turnamen. (*)

BACK
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GADGET

JBL NEBULA PROJECTOR
Ini bukan proyektor portabel pertama yang
dapat Anda gunakan untuk menonton film
saat berkemah, berayun, atau bersantai di
pantai. Namun cukup kompeten untuk menghasilkan gambar dengan kombinasi yang
terang, audio yang keras, dan masa pakai baterai yang lebih lama dari biasanya. Adalah
Nebula Mars Portable Cinema mungkin bisa
menjadi salah satu opsi yang lebih menarik
di ruang tersebut.
Spesifikasinya dilengkapi beam 1080p gambar seperti proyektor rumahan. Resolusinya
1280 x 800 piksel cukup layak bersaing dengan proyektor DLP portabel lainnya. Lebih
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penting lagi, meskipun memberikan gambar
dengan menggunakan lampu 3.000-lumen,
namun tingkat kecerahan yang tinggi untuk
memungkinkan kontras yang ditingkatkan
(rasio kontras 5000: 1).
Anda bisa menonton film seperti pada sebuah
layar dengan ukuran 150 inci diagonal. Cukup
lebar. Sedangkan audionya memanfaatkan
kekuatan JBL sebagai produsen audiophile
kelas dunia. Ada dua speaker 10 watt yang
siap menyemburkan sound sebuah film action.
Sementara kapasitas baterainya sebesar
19.500 mAh. Baterai ini menjamin pemutaran film dengan durasi hingga tiga jam. Dengan ukuran bodi 7 x 4.8 x 5.4 inci, Anda bisa
memasukkan ke dalam tas agar bisa dibawa
kemping. (*)

BACK
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GADGET

MUSIC PLAYER MIGHTY
Tanpa harus tergantung pada smartphone
atau gadget lain, music playerini hadir menemani Anda yang sangat aktif berkegiatan.
Dengan tampang bak iPod Shuffle, Mighty
music player ini memang sangat kecil dan
ringan dibawa.
Didesain untuk digunakan selama latihan dan
kegiatan lain di mana Anda mungkin tidak
ingin membawa ponsel Anda. Cukup klip
pemutar musik ke bagian mana pun dari pakaian Anda dan pergi. Berbekal WiFi, ia dapat melompat ke jaringan yang tersedia untuk
streaming Spotify secara langsung, sementara Bluetooth terintegrasi memungkinkannya untuk memasangkan dengan headphone
nirkabel favorit Anda. Itu berarti, Anda dapat
memotong atau meletakkannya di mana saja
tanpa harus khawatir tentang apakah kabel
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earphone akan mencapai, membuat perangkat yang sangat nyaman.
Berukuran 1,5 x 1,5 x 0,3 inci dan berat 0,6
ons, Mighty membuat pemutar musik yang
ringkas dan ringan yang dapat Anda jepret di
mana pun selama tidak mengganggu aktivitas Anda. Perangkat ini tahan keringat dan
kedap air, sehingga Anda dapat memakainya
dengan aman selama latihan, dengan baterai onboard yang memungkinkannya berjalan
hingga lima jam dengan muatan penuh.
Tersedia tombol taktil di bagian depan untuk
kontrol pemutaran, memungkinkan Anda untuk memilih daftar putar tanpa layar di mana
saja. Dan untuk saat-saat Anda ingin menggunakannya di tempat-tempat tanpa koneksi
WiFi yang tersedia, ia dilengkapi dengan 2GB
penyimpanan bawaan sehingga Anda dapat menyimpan beberapa daftar putar Spotify
untuk didengarkan secara offline. (*)

BACK
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GADGET

MOUSE PROPOINT
ProProint Swiftpoint hadir dalam faktor bentuk yang sangat ringkas yang cukup kecil
untuk benar-benar tersimpan di saku baju,
membuatnya sangat berguna untuk dibawa
di perjalanan. Meskipun ukurannya kecil, ia
dilengkapi dengan semua kontrol perangkat
navigasi tradisional, termasuk kontrol fisik
yang setara untuk tombol kiri, kanan, dan tengah.
Perhatikan mouse ini tidak menggunakan
roda gulir untuk tombol tengah, jadi Anda tidak
dapat menggunakannya untuk membalikkan
laman ke bawah. Sebagai gantinya, mouse
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dilengkapi dengan giroskop, memungkinkan
Anda untuk melakukan fungsi kemiringan
yang dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat menggulir ke atas dengan memiringkan
mouse ke depan dan menggulir ke bawah
dengan memiringkannya ke belakang. Ketiga
tombol, dapat memiliki fungsi alternatif kapan saja mouse dimiringkan, sehingga Anda
dapat menambahkan ke alat navigasi sebelumnya.
Lebih baik lagi, ukurannya yang ringkas berarti Anda dapat menggunakannya dalam ruang
kecil tanpa masalah. Anda dapat menggunakannya di laptop tanpa perlu ruang tambahan. Mouse ini dapat berfungsi baik melalui kabel USB atau secara nirkabel melalui
Bluetooth, dengan yang sebelumnya secara
otomatis mengisi ulang baterai saat digunakan. Ketika terisi penuh, baterai dapat bertahan hingga satu bulan penuh penggunaan.
Karena memakai gyro di dalamnya, Swiftpoint ProPoint dapat berfungsi bahkan tanpa
permukaan datar, memungkinkannya untuk
digunakan sebagai alat presentasi, dengan
tombol di sisi yang memungkinkannya beralih dari mouse ke alat presentasi dan sebaliknya.
Harga yang ditawarkan sebesar 117 dolar. Se-
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lain itu mouse ini kompatibel dengan perangkat berbasis Windows maupun Mac. (*)
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3 CARA MEMPERBAIKI
MICROSD TAK TERBACA
Kartu memori atau biasa disebut dengan microSD adalah sebuah memori tambahan dengan bentuk kecil, yang berfungsi sebagai media alternatif untuk menyimpan file-file yang
ada pada ponsel.
Meski sekarang ini banyak ponsel yang sudah
menawarkan memori internal dengan kapasitas besar, namun tetap saja keberadaan
microSD ini sangat penting. Terutama untuk
pengguna ponsel yang memiliki banyak file
dalam jumlah yang besar.
Sayangnya, seperti barang elektronik lainnya,
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microSD juga bisa rusak. Biasanya, yang paling sering dikeluhkan para pengguna adalah
microSD selalu minta format, tidak terbaca,
dan lain sebagainya.
Nah, buat Anda yang saat ini kartu memori
microSD-nya sedang rusak, berikut ini adalah tips dan trik mengenai cara memperbaiki
Memory Card (microSD) yang rusak.
Berikut tips dan trik-nya:
1. Bersihkan kartu microSD
Yang pertama harus Anda lakukan sebuah
penghapus pensil. Jika sudah, Anda bisa
mengeluarkan kartu microSD dari dalam ponsel, lalu gosokkan penghapus ke bagian tembaga hingga bersih.
Setelah itu, cobalah untuk memasukkan kembali kartu microSD tersebut. Cek, apakah berfungsi atau tidak. Jika tidak, maka Anda harus melakukan cara berikutnya.
2. Cek kerusakan dari Laptop atau PC
Pertama, hubungkan microSD menggunakan
adapter. Kemudian buka Windows Explorer,
lalu klik kanan pada Drive kartu memori yang
tadi Anda masukkan.
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Setelah itu, pilih Properties > Tools > Error
Checking. Lalu Scan, dan tunggu hingga proses selesai. Jika sudah, Anda bisa mengeluarkan kartu microSD dan cobalah untuk
mengeceknya kembali.
Jika masih belum bisa, Anda bisa menggunakan cara terakhir.
3. Format kartu MicroSD dari Laptop atau
PC
Hal ini berlaku jika kartu microSD Anda terbaca di komputer, tetapi tidak terbaca di ponsel.
Pertama, back-up semua data-data Anda ke
komputer, agar data-data tidak hilang saat
melakukan format. Kemudian formatlah kartu microSD tersebut.
Jika sudah, pindahkan kembali semua data-data tadi. Dan cek kembali, apakah sudah
berfungsi seperti semestinya atau belum.
Jika masih tetap tidak bisa terbaca, itu tandanya kartu microSD Anda sudah rusak dan
tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin satu-satunya cara adalah dengan membeli kartu microSD yang baru. (*)
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7 HAL DASAR MEMOTRET
DENGAN SMARTPHONE
Tips memotret dengan smartphone adalah
topik yang tidak pernah bosan dihadirkan.
Maklum, kendati banyak yang disarankan, namun seringkali sulit diaplikasikan. Boleh jadi
karena materi yang diberikan seringkali tidak
tersedia di smartphone.
Nah, sebenarnya dalam fotografi dengan
smartphone ada hal-hal mendasar yang tidak
boleh Anda lewatkan. Dasar-dasar ini justru
kerap tidak disadari oleh pengguna. Padalah
dengan sedikit memperhatikan, akan menghasilkan foto yang berbeda. Apa saja?
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#1. Bersihkan kamera
Modul kamera merupakan komponen mikro.
Meskipun kecil permukaan kamera tak lepas
dari debu yang menempel. Bagaimana pun
kamera digital amat membutuhkan reaksi
sensor ketika menangkap obyek. Debu atau
minyak bekas sidik jari bisa mempengaruhi
kualitas capture obyek bidikan.
#2. Lihat arah cahaya
Cahaya matahari, cahaya lampu, merupakan
alat bantu menerangi obyek bidikan. Arah
datangnya cahaya atau sinar seharusnya
mengikuti arah bidikan. Tetapi itupun tergantung berapa sudut cahaya yang menerangi
obyek. Yang fatak adalah jika Anda memotret
obyek dengan arah cahaya beradu. Ini akan
menghasilkan backlight. Kecuali jika Anda ingin memotret untk menghasilkan efek siluet.
Cahaya samping juga seru. Foto dengan cahaya samping memberi efek dramatis. Cahaya kadang juga jadi elemen atau obyek foto.
Misalnya garis cahaya dari cakrawala.
#3. Flash malah bikin jelek
Flash sejatinya digunakan jika ingin memotret
ketika cahaya sangat minim. Tetapi seringkali flash justru memberi pantulan dan hasilnya
sangat jelek. Tidak natural, cahaya memantul.
Pantulannya terlihat tidak natural. Jadi, coba
Hal 135

gunakan dua opsi ketika memotret; gunakan
flash dan tanpa flash. Artinya jangan posisikan setelan di Automatic.
#4. Selfie bukan berarti selalu keren
Selfie dengan kamera depan, selalu memiliki keterbatasan. Ini karena ruang potret antara kamera dengan obyek (Anda sendirian
atau bersama grup) sangat pendek. Kadang
hanya sejangkau lengan tangan. Maka, coba
gunakan kamera utama, mode timer, dan sudah pasti membutuhkan tripod. Ini jauh lebih baik, dan Anda bisa mem-preview sebelum
melakukan pemotretan. Bila perlu gunakan
berbagai pilihan rasio aspek misalnya 16:9
atau 4:3, kadang 1:1 juga bagus.
#5. Zooming digital bukan pilihan
Mendingan Anda mendekat ke obyek daripada memaksakan memotret dari jarak
jauh. Apalagi menggunakan zooming digital. Menggunakan alat bantu berupa mobilephone tele camera boleh, tetapi tak semua
mampu merekam dari jarak jauh. Jika smartphone Anda punya mode Macro coba aktifkan, biasanya sangat membantu memotret
jarak dekat alias close up. Memotret close up
memakai zooming sangat tidak disarankan.
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#6. Fokus pada titik bidik
Sekarang smartphone sudah bisa memilih titik bidikan dengan menentukan di layar. Jika
tidak, sebenarnya bisa saja kamera memilihkan titik fokus, tetapi seringkali flat. Taka
da salahnya bereksperimen menggunakan
mode Pro.
#7. Bebas gunakan komposisi
Komposisi itu menentukan kesesuaian, kecocokan, dan juga keimbangan. Membuat komposisi bisa bebas, tetapi juga ada esensinya.
Foto di atas merupakan contoh bagaimana
sunset ditutup, lalu orang-orang di belakang
berkeliaran membuat komposisi foto kurang
imbang. (*)
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5 PENYEBAB LAYAR SMARTPHONE CEPAT RUSAK
Layar smartphone boleh jadi merupakan komponen paling berisiko cepat rusak. Selain itu
harga sparepart layar terhitung paling mahal
di antara komponen lainnya. Untuk produk
iPhone saja harganya ada yang bisa tembus
sekitar Rp 1 jutaan.
Ya, ternyata menjaga saja memang belum
cukup. Jika Anda belum mengetahui, berikut
ini adalah beberapa penyebab yang membuat
layar pada smartphone jadi cepat rusak.
1. Goresan pada layar
Jangan abaikan goresan-goresan yang ada di
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layar smartphone Anda. Karena tanpa Anda
sadari, goresan tersebut akan mengurangi
sensitivitas pada layar.
Biasanya, goresan tersebut muncul karena
smartphone terjatuh, tergores dengan benda
lain, dan sebagainya.
Untuk itu, sangat penting menggunakan
screen protector atau anti-gores untuk melindungi layar pada smartphone. Selain itu, anti-gores juga mampu mengurangi kerusakan
pada layar smartphone.
2. Penggunaan yang kasar
Banyak dari pengguna smartphone yang
masih menggunakan layar sentuh dengan
cara yang kasar. Seperti menggunakan kuku,
menekan sekuat tenaga, atau yang paling
parah menggunakan benda berujung lancip
seperti pensil sebagai pengganti stylus pen.
Disebabkan penggunaan yang tidak layak itulah yang membuat layar smartphone jadi
cepat rusak. Terutama ketika bermain game.
3. Membersihkan layar dengan tidak tepat
Sah-sah saja jika kamu sering membersihkan
layar smartphone Anda. Namun, membersiHal 139

hkan LCD smartphone tidak bisa asal-asalan
lho!
Yang harus Anda hindari adalah menyentuh
layar ponsel dengan tangan yang kotor. Karena bercak-bercak dari tangan yang ada di
layar akan membuat Anda gatal untuk membersihkan layar smartphone dengan kain atau
baju, sehingga tanpa disadari hal itulah yang
membuat layar di smartphone tergores.
Jika kebiasaan ini Anda lakukan terus menerus, maka akan membuat layar smartphone
jadi cepat rusak.
4. Layar retak atau pecah
Salah satu yang paling ditakuti pengguna
smartphone touchscreen adalah layar sentuh yang retak. Atau lebih mengerikan lagi,
pecah.
Biasanya, ini terjadi karena diawali dengan
goresan halus pada layar atau memasukkan
smartphone ke dalam saku celana yang terlalu ketat atau sempit, dan dianggap sepele.
Perlu diketahui bahwa goresan yang terdapat
pada layar sentuh dapat mengurangi durabilitas layar, yang mengakibatkan sedikit sentuhan jari akan menyebabkan keretakan.
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Jika kamu sering melakukan hal tersebut, lebih baik mulai dihindari. Karena hal tersebut
akan membuat tertekannya layar di dalam
celana.
Lebih baik, Anda menggunakan tempat atau
dompet khusus untuk menyimpan smartphone.
5. Meletakkan smartphone sembarangan
Beberapa pengguna smartphone biasanya
mengacuhkan hal yang satu ini., yaitu meletakkan smartphone berdekatan dengan benda yang mengandung medan magnet seperti
di dekat televisi, komputer, radio, dan barang
elektronik lainnya.
Tahukah Anda, medan magnet tersebut bisa
membahayakan layar smartphone.
Jadi, lebih baik menjauhi smartphone dari barang-barang tersebut. Karena medan magnet
dari barang elektronik tersebut bisa merusak
layar touchscreen.(*)
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5 PERTOLONGAN PERTAMA
PADA PONSEL BASAH
Smartphone basah akibat terciprat atau tercebur sebaiknya segera lakukan langkah pertolongan. Kendati smartphone Anda memiliki sertifikasi anticiprat atau layak diajak
menyelam. Sebab, seiring berjalannya waktu, ponsel dengan kemampuan tahan air pun
mengalami perubahan.
Jadi sebaiknya lakukan pertolongan sebagai
berikut;
1. Matikan perangkat segera dan jangan nyHal 142

alakan saat masih basah. Cairan itu bisa
mencapai papan sirkuit dan karena cairan
adalah konduktor listrik yang buruk, itu bisa
menghancurkan perangkat Anda.
2. Jika Anda memiliki perangkat seluler dengan baterai yang dapat dilepas, keluarkan
baterai dan biarkan perangkat diletakkan di
atas handuk kering. Pada perangkat dengan
panel baterai tetap (unibody), Anda dapat
mengeluarkan kartu SIM dan slot MicroSD.
3. Jika smartphone memakai casing ponsel
yang dipasang untuk perlindungan, lepas
segera dan sisihkan agar sisa cairan tidak
terkumpul di sudut-sudut kotak.
4. Hindari membongkar perangkat meskipun
Anda berpengalaman dengan alat tersebut.
Membongkar perangkat saat sedang basah
akan mempermudah kelembaban untuk
mencapai bagian-bagian baterai dan papan
sirkuit.
Hindari meniup ke speaker, mikrofon, dan
port pengisian daya ponsel karena bisa lebih berbahaya. Tetesan air dapat dengan mudah mencapai konektor yang terpapar dan
menyebabkannya oksidasi atau menghancurkan sirkuit. (*)
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