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EDITORIAL
Rayakan Pesta Olahraga 
Asia

Bulan Agustus selain perayaan HUT Kemerde-
kaan RI ke 73, kita akan disuguhi oleh pergelar-
an olahraga se-Asia, Asian Games ke 18. Ini 
untuk kedua kalinya Indonesia mendapat ke-
hormatan setelah 56 tahun silam digelar di 
Jakarta, tepatnya pada 1962 ketika Soekar-
no masih menjabat sebagai presiden. 

Dan, GOR Soekarno Hatta tetap akan men-
jadi saksi perhelatan olahraga akbar terse-
but. Asian Games akan digelar pada 18 
Agustus sampai 2 September di Jakarta dan 
Palembang. Sebanyak 45 negara Asia men-
girimkan atlet dan official tentu akan mera-
maikan dua kota ini. Mereka akan bergumul 
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di 40 cabang olahraga.

Mengusung motto “Energy of Asia”, Asian 
Games diharapkan tak hanya menyatukan 
Asia, tetapi juga menyemangati warga Asia 
untuk maju dan lepas dari berbagai persoa-
lan. 

Ajang olahraga yang memakan biaya sekitar 
3,2 miliar dolar ini akan digelar di tak kurang 
dari 42 venue yang semuanya telah dirom-
bak menjadi bertaraf internasional. Ini akan 
menjadi tempat dan pemandangan menarik 
bagi Anda untuk mengabadikan diri sekaligus 
menjadi saksi sejarah. 

Maka, sekarang siapkan smartphone dan mari 
ramaikan dunia maya serta media sosial. Ke-
riuhan Asian Games pastinya tak hanya se-
cara fisik ada di venue tempat pertandingan 
digelar. Sebagai bangsa kita juga patut mera-
maikan lewat digital. Syukur-syukur jika bisa 
terus menggaung menjadi trending topics. 

Peran kita sebagai warga negara selain 
menyemangati atlet Indonesia, juga mera-
maikan dalam sisi lain, ikut serta mensukses-
kan. Salam olahraga! (*)

BACK
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KOLOM HENDROWIJONO

Bijaksana  Bermedsos 
Jelang Pemilu

TENSI politik naik setiap menjelang pemilu, 
baik pemilihan anggota  legislatif, kepala daer-
ah, dan terutama pemilihan presiden merupa-
kan hal yang mirip dari masa ke masa. Pada 
saat demikian selalu muncul kekhawatiran 
akan terjadinya perpecahan, yang akhirnya 
kembali normal ketika pada saatnya semua 
menerima hasil pemilu.

Namun pemilihan presiden kali ini, yang di-
harapkan akan memunculkan calon yang ter-
baik, sudah diwarnai perang urat syaraf lewat 
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media sosial. Perang akan dimulai secara 
masif pekan pertama, 4 sampai dengan 10 
Agustus 2018, ketika pasangan calon presid-
en-wakil presiden mendaftar ke Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU). 

Pada saat itu mesin kampanye, putih atau 
hitam, mulai berjalan tanpa bisa dibendung. 
Prasarananya sudah jelas, teknologi informa-
si yang makin tahun makin canggih dan kini 
sudah merambah ke hampir seluruh lapisan 
masyarakat.

Ada yang beda dengan masa yang sama peri-
ode lalu yang masih berupa perang baliho 
atau sarana fisik lainnya, yang sudah obso-
lete, kuno, karena berbiaya mahal. Kini den-
gan medsos, biayanya jauh lebih murah-me-
riah dengan obyek yang nyaris menjangkau 
ke seluruh sudut Tanah Air, dengan potensi 
terjadinya perang antar-pendukung. 

Tak perlu modal banyak. Hanya perlu satu tim 
kampanye yang mampu merancang kalimat 
tajam yang mampu menusuk pihak lawan.

Masalahnya, masyarakat kita belum terlalu 
terdidik untuk melakukan check and recheck, 
tabayyun, dan mudah termakan isu yang be-
lum tentu kebenarannya. Tingkat pengeta-
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huan rata-rata masyarakat yang belum me-
madai – walau kelas menengah atas pun 
acapkali mudah “digosok” – membuat sua-
sana menjadi panas dan tidak mudah disele-
saikan. Apalagi kalau itu sudah menyangkut 
soal agama, yang membuat sentimen mas-
yarakat mudah tergugah.

Berita bohong, hoax, yang kini menjadi menu 
harian masyarakat yang sejatinya perlu di-
waspadai. Masyarakat harus mampu mena-
han diri, tidak menelan begitu saja informasi 
yang masuk, selain aparat keamanan lebih 
jeli mencari sumber hoax dan menindaknya.

Teknologi informasi membuat potensi sum-
ber kekacauan meniadi kasat mata, mudah 
mencari dalangnya. Namun masih saja ada 
yang yakin, boleh menghalalkan segala cara 
demi dapur tetap berasap.

Soal iman, kelurusan hati, acap ditinggal-
kan jika urusan perut lebih mendesak. Sudah 
disampaikan sejak puluhan abad lalu, kemi-
skinan akan mendekatkan manusia kepada 
kekufuran, menafikan peran religi. 

Mengutip ayat sepotong-potong sehingga kel-
uar dari konteksnya masih menjadi mantera 
ajaib yang mampu membuat orang berbalik 
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arah. Nauzubillahiminzalik, kualitas kelas apa 
pemimpin yang naik singgasana dengan cara 
menyudutkan lawan lewat manipulasi religi?

Apalagi ketika ada pendukung calon peser-
ta pilpres yang menyatakan kalau perlu akan 
bekerja sama dengan setan asal calonnya 
terpilih. Padahal bekerja sama dengan setan 
cenderung menciptakan pemimpin dari sisi 
setan.

Kita masih punya kesempatan untuk berkam-
panye untuk pemilihan anggota legislatif dan 
pemilihan presiden yang bermutu, damai dan 
santun hingga tahun 2019. Sebaiknya kita mu-
lai melatih mulai dari diri sendiri untuk tidak 
mudah termakan isu, tidak serta merta me-
neruskan (forward) isu tanpa tabbayun dan 
tidak pula ikut membuat kampanye hitam, 
demi mendapatkan pemimpin yang amanah. 
***

BACK
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KABAR OPERATOR

INDOSAT OOREDOO 
TAWARKAN PAKET 
KOMUNIKASI HAJI
 
Menjelang pelaksanaan ibadah haji yang akan 
diikuti oleh lebih dari 200 ribu jamaah dari In-
donesia, Indosat Ooredoo telah menyiapkan 
paket untuk telekomunikasi. Paket tersebut 
bervariasi mulai layanan telefoni, SMS dan 
paket data.

Selama musim Haji 2018 ini jamaah haji peng-
guna IM3 Ooredoo bisa menikmati berbagai 
benefit promo roaming selama berada di Ar-
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abSaudi berupa UNLIMITED INTERNET mulai 
Rp39.900/hari, tarif  khusus telpon dan SMS 
yang terjangkau, dan beragam pilihan paket 
yang menarik untuk hemat telpon, SMS, dan 
internetan (3-in-1) mulai Rp199.900 untuk 40 
hari. Paket akan mulai berlaku ketika sudah 
sampai di Arab Saudi.

Registrasi paket bisa dengan mudah dilaku-
kan melalui *122*1#, www.indosatooredo.
com atau menggunakan aplikasi MyIM3, ket-
ika masih di Indonesia ataupun ketika sudah 
sampai di Arab Saudi.

Selain itu pelanggan tidak perlu mengganti 
dengan akrtu SIM setempat. Alias bisa meng-
gunakan kartu SIM miliknya.  Untuk Paket In-
ternet dapat dibeli baik oleh pelanggan Praba-
yar, maupun Pascabayar. Sedangkan Paket 
Nelpon & SMS dan Paket Internet, Nelpon & 
SMS hanya dapat dibeli oleh pelanggan Pra-
bayar.

Deva Rachman, Group Head Corporate Com-
munications Indosat Ooredoo mengatakan, 
“IM3 Ooredoo selalu berusaha menyediakan 
layanan komunikasi yang terbaik sehingga 
pelanggan yang sedang melaksanakan iba-
dah haji tetap bisa berkomunikasi dengan kel-
uarga dan kerabat di tanah air tanpa rasa kha-
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watir karena paket haji M3 Ooredoo memiliki 
kelebihan harga yang terjangkau, jangkauan 
luas dan kuota lebih besar dibandingkan den-
gan provider lainnya.”

Untuk pembelian Indosat Ooredoo telah 
menyiapkan kerjasama dengan sejumlah 
marketplace seperti Tokopedia, Traveloka dan 
Bukalapak. Juga dengan minimarket seperti 
Alfamart.

Pelanggan tetap bisa isi ulang pulsa secara 
elektronik, via e-banking dan juga via aplika-
si mobile MyIM3 & website Indosat Ooredoo 
di: https://topup.indosatooredoo.com/. Selain 
itu juga ada kemudahan bagi pelanggan un-
tuk dapat cek pemakaian, aktivasi paket,isi 
ulang pulsa atau bayar tagihan melalui ap-
likasi MyIM3 yang dapat diunduh secara gra-
tis oleh pelanggan melalui Google Play dan 
AppStore. Untuk infomasi lengkapnya kun-
jungi halaman website Indosat Ooredoo di 
www.indosat/com/haji. (*)

 

BACK
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KABAR OPERATOR

INDOSAT OOREDOO 
BUSINESS TAWARKAN 
IoT CONNECT 
Indosat Ooredoo dengan visinya menja-
di Leading Digital Telco menyediakan infra-
struktur digital dan konektifitas terbaik untuk 
mendukung tranformasi digital. Melalui Indo-
sat Ooredoo Business sebagai preferred dig-
ital partner, secara resmi menghadirkan ino-
vasi dengan meluncurkan IoT Connect untuk 
memperkuat posisi Indosat Ooredoo sebagai 
hub dari ekosistem Internetof Things (IoT).

IoT Connect adalah Connectivity Manage-
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ment Platform yang didukung oleh Ericsson 
dengan data center berlokasi di Indonesia, 
dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara, 
memungkinkan tingkat keamanan yang leb-
ih baik dan bandwidth lebih tinggi untuk use 
case IoT seperti streaming.

Platform ini menyediakan layanan self-ser-
vice berbasis web yang memungkinkan vis-
ualisasi, monitoring dan kontrol SIM card yang 
terpasang di berbagai perangkat/mesin baik 
statis atau bergerak melalui jaringan selular 
secara real-time.

“Strategy Indosat Ooredoo Business sebagai 
preferred digital partner, kami wujudkan den-
gan inovasi dalam IoT Connect yang dilun-
curkan hari ini. Kami melihat market B2B 
khususnya IoT adalah potensi pertumbuhan 
bisnis besar bagi Indosat Ooredoo, peman-
faatan IoT akan memungkinkan transformasi 
digital menjadi nyata pada berbagai bidang. 
Kami juga mendukung inisiatif Industry 4.0, 
Smart City dan sistem transportasi pintar di 
Indonesia dengan menyediakan layanan ter-
baik sesuai kebutuhan pasar. IoT Connect 
melengkapi port folio produk Indosat Oore-
doo Business yang selalu terdepan dalam in-
ovasi untuk kebutuhan pelanggan kami,” ujar 
Herfini Haryono, Director & Chief Business 
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Officer Indosat Ooredoo.

Enabler teknologi dalam Industry 4.0, Smart 
City maupun sistem Transportasi dan Logis-
tik cerdas adalah IoT atau Internet Of Things 
yang merupakan solusi dan konsep pengem-
bangan konektivitas internet yang dapat 
dimanfaatkan organisasi untuk menghasil-
kan keunggulan kompetitif.

Group Head Business Marketing Indosat Oore-
doo, Rangarajan, menambahkan,“Melalui IoT 
Connect yang kami luncurkan hari ini, Indosat 
Ooredoo Business menyediakan koneksi IoT 
dengan memanfaatkan data center berloka-
si di dalam negeri yang didukung oleh Erics-
son yang pertama di Asia Tenggara dengan 
menghadirkan benefit-benefit di antaranya la-
tency yang lebih rendah, bandwidth lebih be-
sar, support 4G dan mampu menangani pola 
koneksi massive IoT seperti NB-IOT dengan 
konsumsi daya rendah dan coverage yang 
lebih luas.”

Indosat Ooredoo selalu mendorong inovasi 
terdepan yang berangkat dari pemahaman 
atas kebutuhan pelanggan kami dan perkem-
bangan teknologi terbaru yang kami serap. 
“Kami percaya kebutuhan pelanggan dapat 
terpenuhi dan akan mendapat berbagai ke-



Hal 22

untungan dengan produk IoT Connect dari 
Indosat Ooredoo Business,” tambahnya.

IoT Connect menyediakan fitur-fitur real time 
control & monitoring, diagnostic & security, 
otomasi proses bisnis, flexible pricing, dan 
lean innovation environment.(*)

BACK
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KABAR OPERATOR

AXIS GELAR KOMPETISI 
E-SPORT DI INDONESIA 
AXIS menjalin kerjasama dengan perusa-
haan esports amatir ternama dari Inggris UL-
TIMO HOMBRE untuk penyelenggaraan seri 
esports event di seluruh Indonesia. Kerjasa-
ma tersebut mencakup rencana penyeleng-
garaan event pertama dari seri “Ultimo Hom-
bre AXIS Pyramid League” di Indonesia, yang 
menargetkan gamer dari segala usia. Event ini 
akan berlangsung pada 10-11 Agustus 2018, 
di The Hall, Senayan City, Jakarta.

Group Head Youth Segment XL Axiata, Robert 
E. Langton, mengatakan, “AXIS sangat antu-
sias menjalin kerja sama dengan Ultimo Hom-
bre untuk memberikan pengalaman bermain 
game yang menarik dan unik kepada seluruh 
gamers di Indonesia. Melalui ajang ini, kami 
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sekaligus ingin meyakinkan para gamer dari 
semua level dan usia untuk bermain game 
menggunakan AXIS. Didukung dengan jarin-
gan 4G LTE yang terus semakin luas, saat ini 
menjangkau 376 kota di seluruh Indonesia, 
AXIS akan memberikan pengalaman fantas-
tis kepada para gamer saat mereka bermain 
mobile game terbaru.”

Ultimo Hombre AXIS Pyramid League mena-
warkan pengalaman tak tertandingi baik un-
tuk casual gamer maupun pro gamer. Ajang 
ini akan menyajikan game-game terbaru, te-
knologi mutakhir dan console terbaru, leng-
kap dengan nama-nama besar di dunia gam-
ing termasuk selebriti, presenter dan live 
streamers. Para gamer akan diajak berpar-
tisipasi dalam berbagai seri turnamen yang 
menjanjikan beragam hadiah termasuk uang 
tunai dan hadiah menarik lainnya.

Di antara game-game menarik yang akan 
dipertandingkan adalah Mobile Legends, De-
fense of the Ancients 2 (DoTA2), Player Un-
known’s Battlegrounds (PUBG), dan Coun-
ter-Strike: Global Offensive (CSGO), dengan 
total nilai hadiah lebih dari Rp 300 juta. Sepan-
jang pelaksanaan event, bermacam game-
game menarik juga akan disuguhkan agar 
pengunjung dapat menikmati pengalaman 
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bermain game yang mengasyikkan.

Para gamer kasual dan pengunjung tidak ha-
nya akan disuguhi pengalaman seru men-
yaksikan gamer berpengalaman adu ketram-
pilan, namun mereka pun dapat mencoba 
ketrampilannya sendiri di zona-zona bermain 
yang tersedia, baik di zona retro games, VR, 
arcade games dan sebagainya. Semua dapat 
bermain, siapa pun dapat menjadi pemenang 
– Everyone Can PLAY, Anyone Can WIN.

Dimulai dengan event pertama di Jakarta di 
tanggal 10-11 Agustus yang bertempat di 
The Hall (Senayan City), Ultimo Hombre AXIS 
Pyramid League juga akan menyuguhkan 
berbagai hiburan asyik seperti Cosplay, per-
tunjukan musik, serta peragaan mencakup 
teknologi termutakhir di dunia esports. Aca-
ra dua hari ini diperkirakan akan dihadiri oleh 
sekitar seribu gamer yang akan bertanding 
dalam Ultimo Hombre AXIS Pyramid League, 
dan akan dilengkapi dengan sistem leader-
board terpilih untuk menghasilkan sang ‘Ulti-
mo Hombre’ atau ‘Orang Terakhir’ (Last Man 
Standing). (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

TELKOMSEL LUNCURKAN 
TELKOMSEL INNOVATION 
CENTER 
 
Telkomsel memperkuat keseriusannya da-
lam mengembangkan Internet of Things (IoT) 
dengan meluncurkan program Telkomsel In-
novation Center (TINC). Program ini merang-
kum berbagai kegiatan dalam membentuk 
ekosistem IoT Indonesia, berupa penyediaan 
laboratorium IoT, program mentoring dan 
bootcamp bersama expertise di bidang IoT, 
serta networking access bagi para startup, 
developer, maupun system integrator dengan 
para pemain industri terkait.

Vice President Corporate Planning Telkom-
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sel Andi Kristianto mengatakan, “IoT menjadi 
salah satu element penting untuk menduku-
ng roadmap pemerintah Indonesia “Making 
Indonesia 4.0”. Telkomsel secara konsisten 
terus meningkatkan kesiapan teknologi dan 
jaringan untuk menghadapi tren IoT yang se-
dang berkembang secara global. “

“Program TINC kami inisiasi untuk mencipta-
kan ekosistem IoT yang matang, yang dap-
at mendukung terciptanya produk siap pakai 
yang juga layak jual secara bisnis bagi mas-
yarakat. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk 
melakukan transformasi digital dan senantia-
sa menjadi yang terdepan dalam menerap-
kan perkembangan teknologi seluler terkini 
yang akan memberikan manfaat yang besar 
bagi masyarakat Indonesia di masa depan, ” 
ungkap Andi.

Telkomsel menyadari bahwa untuk mengem-
bangkan sebuah ekosistem diperlukan adan-
ya kolaborasi. Sebagai market leader industri 
telekomunikasi tanah air, Telkomsel berkomit-
men untuk terlibat aktif dalam perkembangan 
IoT Indonesia. Dengan menginisiasi TINC, 
Telkomsel memberikan kesempatan bagi 
para inovator untuk berkolaborasi dengan 
Telkomsel, membuka akses masuk ke pasar 
pelanggan dan mitra ritel Telkomsel, serta 



Hal 28

memberikan dukungan pendanaan hingga ke 
proses komersialisasi produk.

“TINC akan terlibat bersama para inovator 
baik itu startup, developer, maupun system 
integrator, selama fase pengembangan pro-
duk hingga komersil. TINC juga memberikan 
berbagai dukungan seperti connectivity sim 
card, development kit, dan fasilitas Lab IoT 
Lab. Dengan semangat kolaborasi, akan ter-
cipta nilai partnership antara inovator dan 
Telkomsel untuk menghasilkan solusi produk 
IoT baru bagi masyarakat”, tambah Andi.

Solusi IoT yang saat ini sudah melewati masa 
inkubasi antara lain bike sharing di Universi-
tas Indonesia hasil kolaborasi bersama Ba-
nopolis, automatic fish feeder / aqua culture 
solution bagi petani dan petambak di berb-
agai daerah di Indonesia hasil kolaborasi ber-
sama eFishery, dan smart bin waste manage-
ment system bersama Danone dan Alfa Mart 
yang merupakan hasil kolaborasi bersama 
SMASH.  Sedangkan beberapa solusi bisnis 
lainnya yang akan segera masuk ke tahap 
komersialisasi antara lain adalah smart me-
tering, dan remote tank monitoring.

“Bersama para mitra, kami akan terus 
mengembangkan bisnis IoT yang menghad-
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irkan solusi atas kebutuhan industri maupun 
masyarakat. IoT telah merevolusi gaya hidup 
serta menggabungkan dunia fisik dengan 
dunia digital, yang selanjutnya menawarkan 
sejumlah peluang dan tantangan baru bagi 
kalangan bisnis, pemerintahan, dan juga kon-
sumen perorangan,” tambah Andi. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

XL AXIATA PERKETAT 
INFORMASI DATA 
PELANGGAN
 
PT XL Axiata Tbk sukses meraih Sertifikasi 
ISO 27001 sebagai standar baku penerapan 
Information Security Management System 
(ISMS). Sertifikasi ini diberikan kepada peru-
sahaan untuk kemampuannya dalam mer-
encanakan, mengelola, mereview, dan mel-
akukan peningkatan lebih lanjut atas upaya 
mengamankan informasi di perusahaan.

Dalam hal ini, ruang lingkup yang disertifikasi 
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XL Axiata berkaitan dengan data pelanggan. 
Jadi, dengan meraih Sertifikat ISO 27001, 
maka XL Axiata telah memenuhi sejumlah 
ketentuan pemerintah yang ditujukan kepa-
da pelaku industri vital dan strategis seperti 
telekomunikasi.

Yessie D Yosetya, mengatakan bahwa pe-
rusahaan berkomitmen meningkatkan ken-
yamanan dan rasa aman bagi pelanggan 
dengan menerapkan standar internasional 
ISO 27001, khususnya dalam menjaga kea-
manan data pelanggan.

Sebenarnya XL Axiata sudah mendapatkan 
Sertifikasi ISO 27001 sejak 2016 lalu. Namun 
kala itu masih dalam ruang lingkup yang ter-
batas pada unit bisnis yang berhubungan 
dengan produk enterprise.

Kemudian tahun ini, XL memperluas lagi 
ruang lingkupnya hingga mencakup layanan 
end-to-end proteksi data pelanggan. Baik di 
sisi layanan telekomunikasi maupun sisi te-
knologi informasi.

“Bukan hal yang mudah untuk memperoleh 
Sertifikasi ISO 27001, karena selain harus lo-
los audit dari badan sertifikasi ISO, juga ha-
rus mampu secara konsisten menjalankan 
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sistem keamanan yang sesuai standar tinggi 
ini secara ketat dimana secara berkala juga 
dilakukan audit setiap tahun.”, terang Yessie 
dalam keterangan resminya.

Menurut Yessie, dengan berbekal Sertifikasi 
ISO 27001 dari British Standard Institute (BSI) 
tersebut, kini XL Axiata memiliki kemampuan 
sebanding dengan perusahaan-perusahaan 
kelas dunia dalam memproteksi data pelang-
gan. 

Pencapaian ini juga menjadi modal sangat 
berharga bagi perusahaan untuk meningkat-
kan kepercayaan pelanggan dan masyarakat 
luas dalam menggunakan layanan atau solu-
si XL Axiata.

Nilai strategis lainnya yang XL Axiata peroleh 
setelah meraih Sertifikasi ISO 27001 yaitu 
bahwa metode dan eksekusi yang selama ini 
dijalankan untuk mengamankan data pelang-
gan sudah sesuai dengan standar baku glob-
al.

Selain itu, XL Axiata juga telah merealisasi-
kan amanat Undang-Undang dalam melaku-
kan perlindungan terhadap pengelolaan data 
pelanggan.
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Selanjutnya sertifikasi ini juga mendorong 
transformasi kultur perusahaan untuk mem-
prioritaskan aspek keamanan informasi se-
bagai bagian dari model bisnis digital.

Setelah memiliki Sertifikat ISO 27001, XL Ax-
iata juga akan semakin percaya diri untuk 
mengembangkan layanannya, terutama solu-
si yang berbasis enterprise dengan pelanggan 
dari kalangan perusahaan untuk solusi-solusi 
bisnis tersebut aspek pengamanan informa-
si dan data sangat krusial. (*)

BACK
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REVIEW

LG G7 THINQ
Tendangan Maut LG di 2018 

Seri G setidaknya sudah lebih dari enam ta-
hun menjadi bagian terpenting pasukan LG 
agar bisa bertahan di blantika industri ponsel 
dunia. Tanpa seri G mustahil LG Mobile pamer 
kekuatan teknologi. Akan halnya tahun 2018, 
seri yang merupakan flagship pabrikan Korea 
ini hadir dengan nama yang beragam, namun 
sesungguhnya merupakan seri LG G7. 

Ada yang menyebut LG G7 Plus, ada pula 
yang hanya menyebut LG G7 namun dengan 
beragam kode. Tampaknya LG mengkustom 
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berbagai pesanan dan perilisan di berbagai 
negara dengan kode berbeda. Bahkan lalu 
disebut pula LG G7 Thinq. 

Datang Mei silam, dan di Indonesia sudah ada 
yang menawarkan dengan harga bervariasi. 
Dua versi sekaligus ditawarkan, pertama den-
gan memori besar 128 GB dan dipadu RAM 6 
GB, kedua bermemori 64 GB beserta RAM 4 
GB. 

LG G7 Thinq semakin menendang berkat kes-
eriusan LG Mobile memasang audio engine 
terbaik. Adalah DTS-X Sound yang mempro-
duksi sound prima.

BODI 
LG G7 Thinq datang untuk menjawab tren 
layar notch. Ini baru pertama kali dipilih LG. 
Bodinya ramping dengan tebal hanya 7,9 mm. 
Bagian poni itu dimanfaatkan untuk menem-
patkan kamera selfie 8 MP. 

Sebagaimana halnya seri-seri papan atas 
seri G, pada G7 juga melampirkan sertifikasi 
tahan ciprat air dan serbuan debu. Selain IP 
68, bahkan juga perlu meraih standar militer 
Amerika (MIL-STD-810G).
LG G7 terlihat seperti ponsel kaca lainnya 
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dengan bingkai logam dan mempertahankan 
style seri G, namun tetap lah terlihat stylish. 
Tetapi LG berusaha menebusnya dengan be-
berapa opsi kelir yang menarik perhatian dan 
warna-warna itu memang menakjubkan. LG 
telah mengusung warna asli dari seri V30S 
seperti New Moroccan Blue, New Platinum 
Grey, dan Raspberry Rose - plus yang baru - 
New Aurora Black.

LG adalah yang pertama untuk meletakkan 
tombol power di bagian belakang smart-
phone namun kemudian di G7 dipindahkan. 
Untuk perubahan, LG telah meletakkan tom-
bol power di sisi kanan. Hanya pembaca sidik 
jari yang tertinggal di belakang.

Yang lain, untuk pertama seri G meletakkan 
kamera layout vertikal kamera. Kamera meng-
gunakan dua sensor 16MP yang serupa teta-
pi dengan panjang fokus yang berbeda. Satu 
memiliki focal length yang normal dan f / 1.6 
aperture, sementara yang lain memiliki focal 

Baki microSD dan nano SIM card.
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length ultra wide-angle dan f / 1.9 aperture. 

G7 memiliki loudspeaker Boombox baru yang 
terletak di belakang grille bertitik tiga di bagi-
an bawah. LG memanfaatkan ruang kosong di 
lambung G7 sebagai bilik untuk memperkuat 
suara dan menjanjikan audio keras.

LAYAR 
LG G7 Thinq memiliki layar IPS LCD 6.1 inci, 
di mana terjadi peningkatan dari seri G6 yang 
hanya  5,7 inci atau V30S yang 6.0 inci. Ia 
memiliki resolusi 1,440 x 3,120 pixel (564ppi) 
dan rasio aspek mencapai 19.5: 9. 

Layar ini dilapis oleh Gorilla Glass versi 5. La-
yar mampu menjaga kontras yang baik. La-
yar ini memenuhi permukaan depan menca-
pai 82 persen. 

Layar ini sangat responsif menerima perin-
tah sapuan jemari. Sedikit meninggalkan je-
jak sidik jari tapi mudah dibersihkan. 
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Ketika memutar beberapa video HD, sungguh 
menakjubkan. Anda bisa memperoleh war-
na yang tajam, kontras, serta tingkat kecera-
han yang baik. Sungguh membuat mata tak 
bosan menyimak video.

KAMERA
LG G7 Thinq memiliki kamera serupa dengan 
LG V30S Thinq. Ada kamera biasa plus ultra 
wide. Yang utama adalah 16MP dengan lensa 
f / 1.6 dan OIS alias sama seperti pada V30S. 

Fitur Homescreen Fitur QSlide
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Namun kamera sekunder  telah sekarang 
16MP, bukan 13MP. Kamea kedua ini  memi-
liki aperture f / 1.9 tanpa OIS. Kamera depan 
adalah unit 8MP dengan bukaan f / 1.9.

Kamera utama G7 mampu mengenali obyek 
berkat kekuatan AI yang diperkenalkan den-
gan V30S. LG bilang tidak perlu koneksi inter-
net untuk bekerja. Sebuah teks kecil muncul di 
layar setelah mengenali obyek yang berbeda 
dan dalam satu atau dua detik, kamera akan 
menyesuaikan parameter sesuai dengan hal-
hal yang diketahuinya.

Kamera dilengkapi dengan mode baru yang 
disebut Super Bright Camera. Ini adalah mode 
malam khusus, yang menghasilkan foto yang 
terpapar dengan baik dalam kondisi gelap gu-
lita. Hal ini dilakukan oleh pixel binning. Mak-
sudnya cahaya yang dikumpulkan oleh em-
pat pixel digabungkan menjadi satu. Hasilnya 
adalah foto dengan ukuran 4MP tampak jauh 
lebih cerah.

Dua Kamera 16 MP dengan Flash LED
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LG G7 menawarkan mode Auto HDR, yang 
cukup pintar untuk mengetahui kapan HDR 
harus digunakan. Setidaknya, untuk pertama 
kalinya, aplikasi kamera LG dapat menunjuk-
kan efek HDR langsung di jendela bidik kam-
era sebelum Anda mengambil foto. 

Kamera selfie telah ditingkatkan pada LG G7 
dengan resolusi 8MP serta aperture f / 1.9. 
Modus sudut lebar sudah hilang. Detail yang 
diambil saat selfie amat cukup, dan meng-
hadirkan warna dan kontras yang baik. Noise 
juga rendah. 

KINERJA 
LG G7 Thinq didukung oleh chipset Snapdrag-
on 845 terbaru. Ini SoC yang sama ditemukan 
di banyak flagships. Performanya membukti-
kan bahwa ia meningkat pesat dibandingkan 
sang kakak, G6. Bahkan boleh masuk dalam 
deretan papan atas, setara dengan Samsung 
Galaxy S9 Plus. 

Fitur Mode Manual Pemotretan
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Dengan rapor super ini menunjukkan bahwa 
LG Mobile sampai kini masih patut disejajar-
kan dengan pabrikan macam Samsung, Hua-
wei maupun Apple. 

BATERAI 
LG G7 didukung oleh baterai 3.000 mAh. Art-
inya sekitar 300 mAh kurang dari G6 yang di-
rilis tahun lalu. G7 memiliki layar yang lebih 
besar, tetapi juga memiliki chipset baru yang 
secara teori harusnya lebih hemat daya.

Salah satu perbaikan yang diklaim LG ada-
lah peningkatan daya tahan baterai. Dan 
memang, setelah pengujian ulang, daya ta-
han siaga meningkat. Tes individu LG G7 juga 
mencetak skor yang agak mirip dengan G6 
tetapi melakukan lebih baik pada penelusur-
an web.

LG menyatakan bahwa G7 kompatibel dengan 
Qualcomm QuickCharge 3.0. Hanya mem-
butuhkan waktu pengisian 30 menit hingga 
mencapai 40 persen. Sementara jika melaku-

AnTuTu 259393 259393
GeekBench (Single Core) 2395
GeekBench (Multi Core) 8865
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kan isi ulang biasa untuk terisi penuh hanya 
perlu waktu selama tiga jam. (*) 

SPESIFIKASI
•	Display: IPS LCD  capacitive touchscreen, 
16M colors; 6,1 inch; 1440x3120 pixel
•	Kamera Belakang: Dual 16 MP dan 16 MP 
serta LED flash 
•	Kamera Depan: 8 MP serta LED flash
•	Chipset: Qualcomm  Snapdragon 845
•	Memory: 2 varian (128 GB ROM + 6 GB RAM, 
64 GB ROM + 4 GB RAM), microSD 512 GB
•	Baterai: 3000 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n,  Bluetooth 
5, A2DP, NFC 

BOKS

PLUS : 
• Dual camera dengan resolusi sama (16 MP). 
• Performa setara dengan Samsung Galaxy 
S9 Plus. 

• Oleh LG Mobile telah disiapkan untuk up-
grade ke Android v9. 

• Dilengkapi audio engine yang baik. 
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MINUS : 
• Kamera depan hanya 8 MP. 

HARGA
Mulai Rp 10 juta (64 GB)

BACK
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY A6 PLUS 
(2018)
Jawaban Perang Kamera Selfie  

Bahkan sang flagship tahun ini, Samsung Gal-
axy S9 Plus pun tidak menggunakan kamera 
selfie resolusi tinggi. Termasuk versi normal-
nya, Samsung Galaxy A6 yang hanya mentok 
dengan kamera depan 16 MP. 

Maka, Samsung Galaxy A6 Plus seolah mer-
upakan jawaban Samsung atas tantangan 
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yang dipicu oleh para vendor, khususnya dari 
Tiongkok. Yang menggemborkan kamera de-
pan lebih tinggi ketimbang kamera utama. 
Samsung Galaxy A6 Plus percaya diri dengan 
kamera 24 MP. Dengan begini tidak diragu-
kan lagi, Samsung pun layak dijuluki “selfie 
expert”. 

BODI 
Dimensi Samsung Galaxy A6 Plus sedikit lebih 
besar ketimbang Galaxy A6. Tercatat 160.2 x 
75.7 x 7.9 mm. Pola sudut yang melengkung 
pada keempat pojok memberikan kesan kon-
temporer tetapi juga berkelas. 

Di bagian depan layar berupaya mendapat-
kan bezeless. Di atas layar dioptimalkan un-
tuk menempatkan kamera utama sebagai 
kelebihan seri ini, plus tentu saja flash LED. 

Yang terasa manis barangkali adalah pada 

Baki microSD dan nano SIM card.
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bagian belakang. Garis-garis di bagian atas 
dan bawah yang mengingatkan pada seri J 
tampak memperkuat tone sehingga tak tera-
sa sangat polos. Kemudian dua kamera uta-
ma dipagari dengan posisi vertikal, dan dekat 
dengan sensor sidik jari yang berbentuk oval. 
Tampaknya LED flash harus berdiri sendiri. 

Tidak seperti kebanyakan smartphone yang 
menyatukan tray untuk SIM card dan mem-
ory card. Galaxy A6 Plus memisahkan kedua 
SIM card dengan tray sendiri-sendiri. Sehing-
ga ada dua slot yang tersedia di kiri. Sedang-
kan kartu memori disatukan slot dan tray-nya 
dengan salah satu slot SIM card. 

Akibatnya bagian sisi kiri ini terasa sesak, 
apalagi juga tersedia tombol kontrol volume. 
Beda dengan bagian kanan yang hanya dipa-
kai untuk meletakkan tombol power. 

Di bawah, port audio 3,5 mm dan microUSB 
tampak berjejeran. Dengan begitu tidak ada 
panel lain di bagian atas.
 
Sementara di depan hadir indikator seperti 
kekuatan sinyal, 4G, 2G/3G, WLAN, Power, un-
tuk menunjukkan apakah fungsi-fungsi terse-
but bekerja. 
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Kedua antena yang juga terbuat dari bahan 
plastik, mudah dilepas-pasang. Cukup putar 
alur sehingga jika Anda masukkan tas pun 
tetap aman. 

LAYAR 
Tampilan layar Super AMOLED 6 inci ini san-
gat cantik. Menawarkan rasio aspek 18,5:9. 
Tanpa notch dengan sudut yang rounded. 
Memang belum bezeless, namun layar me-
menuhi sampai 75 persen penampang depan. 
Layar tidak dilapis oleh Gorilla Glass. Kare-
nanya Anda perlu menambahkan screen pro-
tector. 

Salah satu kelebihan yang ditawarkan layar 
ini adalah kemampuannya mereduksi sira-
man cahaya matahari langsung. Nyaris tak 
mempengaruhi tampilan layar ketika berada 
di bawah cahaya matahari. 

Selain itu Galaxy A6 Plus juga dilengkapi 
mode Adaptive. Menonton video juga cukup 
nyaman. Tingkat kontras dan kejernihan yang 
memukau. 
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KAMERA
Galaxy A6 Plus hadir dengan kamera 16MP 
yang sama dengan A6 (2018) dan A8 (2018), 
tetapi ditambahkan modul kamera 5MP ek-
stra untuk penginderaan yang lebih menda-
lam. Lensa kamera utama memiliki aperture 
f / 1.7 dan panjang fokal setara 26mm. Tidak 
ada OIS. Lensa pada kamera sekunder memi-
liki fokus tetap dan bukaan f / 1.9.

Ada juga mode Pro. Anda hanya dapat memi-

Fitur Theme Fitur Audio Settingz
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lih ISO (dalam kisaran 100-800), kompensasi 
eksposur (-2 / + 2EV), dan white balance (pre-
set, tetapi tidak ada suhu cahaya).

Hasil pemotretan sangat baik. Tidak ada noise 
dan detil yang jelas. Mode HDR tersedia dan 
sangat signifikan membantu pemotretan un-
tuk mendapatkan foto yang lebih natural dan 
semakin detil. 

Untuk memotret bokeh, Smasung meny-
iapkan fitur bernama Live Focus. Inilah peran 
kamera 5 MP terlihat. Foto yang dihasilkan 
cukup bagus dengan pemisahan antara sub-
jek dan latar belakang yang signifikan serta 
blur yang tampak alami.

Sedangkan untuk pemotretan selfie tentu saja 
dengan kamera 24 MP akan meningkatkan 
jumlah pixel. Lensa memiliki aperture f / 1.9 
lagi dan panjang fokus setara dengan 27mm. 
Dalam cahaya berlimpah, kamera menang-

Dua Kamera 16 MP dan 5 MP dengan Flash LED
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kap detail dan warna yang menakjubkan juga 
bagus. 

Tambahan HDR pada kamera selfie meman-
tapkan perannya dan tentu saja menjamin 
foto selfie yang jauh lebih baik. 

KINERJA 
Samsung Galaxy A6 Plus dilengkapi dengan 
prosesor Snapdragon 450 yang merupakan 
SoC bagus di kelas menengah. Dengan clock 
speed mencapai 1,8 GHz alias sedikit lebih 
baik dibandingkan dengan Samsung Galaxy 
A6.  Hasilnya terlihat rapor A6 Plus sedikit di 
atas A6 di berbagai tes. 

Fitur Pemotretan

AnTuTu 259393 69899
GeekBench (Single Core) 755
GeekBench (Multi Core) 3905
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BATERAI 
Galaxy bukan hanya memiliki baterai yang 
lebih besar di kelasnya, tetapi juga hemat da-
lam penggunaannya. Dalam pengujian, kami 
berhasil mengulang video pengujian kami 
selama lebih dari 17 jam dan dua kali tera-
khir dalam panggilan suara 3G. Menjelajahi 
web melalui Wi-Fi kurang mengesankan, teta-
pi masih sangat baik 12 jam plus (A6 + dan 
semua). Daya tahan keseluruhan mencapai  
100 jam.

Sayang untuk pengisian ulang baterai agak 
kurang mengesankan. Dalam waktu 30 men-
it baru mencapai 20 persen saja. (*)

SPESIFIKASI
•	Display: Super AMOLED  capacitive touch-
screen, 16M colors; 6 inch; 1080 x 2220 pixel
•	Kamera Belakang: Dual 16 MP dan 5 MP 
serta LED flash 
•	Kamera Depan: 24 MP serta LED flash
•	Chipset: Qualcomm  Snapdragon 450
•	Memory: 3 varian (64GB ROM + 4 GB RAM, 
32 GB ROM + 4 GB RAM, 32 GB ROM + 3 GB 
RAM), microSD 256 GB
•	Baterai: 3500 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n,  Bluetooth 
4.2, A2DP, NFC 
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BOKS

PLUS : 
•	 Kamera utama resolusi tinggi (24 MP). 
• Daya tahan baterai cukup lama. 
• Kualitas audio di atas rata-rata. 

MINUS : 
•	 Layar belum dilapis Gorilla Glass.
• Pengisian ulang baterai agak lama.

HARGA
Mulai Rp 4,1 juta (32 GB)

 

BACK
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REVIEW

OPPO R15
Layar Lebar, Tiga Kamera Super

Oppo kian produktif. Tak mau inisiatifnya se-
bagai penggangas kamera selfie resolusi ting-
gi diganggu kompetitor, Oppo bikin gerakan 
tancapkan kamera resolusi tinggi. 

Tidak saja pada kamera utama yang dilengka-
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pi dua kamera resolusi sama (16 MP), lagi-lagi 
kamera depan lebih tinggi. Kali ini memasang 
resolusi 20 MP. 

Oppo R15 dikemas pula dalam varian Pro. Na-
mun yang versi lebih tinggi ini memakai prose-
sor bikinan Qualcomm. Sedangkan Oppo R15 
harus puas dengan SoC buatan Mediatek. 
Kendati begitu bukan prosesor kelas menen-
gah. Melainkan dari pasukan Helio. Bagaima-
na detil seri ini? 

BODI 
Oppo memproduksi seri ini dengan keseriu-
san, khususnya dalam pemilihan material. 
Hal itu bisa Anda lihat pada framing-nya yang 
memakai aluminium. Lalu di punggung men-
inggalkan plastic dan digantikan oleh materi-
al kaca. Alhasil efek luks pun amat terlihat. 

Bagian punggung menampilkan dua kam-

Baki microSD dan nano SIM card.
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era yang dipagari secara oval horizontal. LED 
flash ditempatkan di luar pagar. Sementara 
di bawahnya terpampang sensor sidik jari da-
lam bentuk oval. 

Tombol kontrol volume (volume rock) terletak 
di kiri ponsel. Sedangkan tombol power ada 
di kanan dekat dengan slot kartu SIM dan mi-
croSD. 

Bodinya memang cukup licin. Karenanya 
mungkin Anda memerlukan casing silikon. 

Secara fisik ukuran Oppo R15 memang cukup 
besar mengingat ukuran layarnya saja juga 
lebar (alias lebih dari ukuran umum). Namun 
Oppo bisa mengeliminir bobot yang hanya 
175 gram dan bodinya yang dikemas tipis (7,4 
mm). 

LAYAR 
Oppo R15 diseting sebagai ponsel dengan la-
yar notch (poni). Memakai material AMOLED 
dengan ukuran 6,28 inci. Sementara itu layar 
dilapis oleh Gorilla Glass 5. LAyar ini memenu-
hi sekitar 85 persen penampang depan. 

Layar disiapkan untuk mengakomodir rasio 
aspek 19:9. Selain itu salah satu keunggulan-
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nya adalah kemampuan layar mereduksi pan-
tulan sinar matahari langsung. 

Layar AMOLED ini juga tampil cukup prima. 
Siap menawarkan kontras dan tingkat kecer-
ahan yang baik. Dengan kata lain tidak kalah 
dengan seri-seri premium milik Samsung. 

KAMERA
Kamera utama yang digunakan layak dipuji. 

Fitur Homescreen Fitur Wallpaper
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Dengan sensor 16MP IMX519 primer, yang 
ditemukan di dalam kedua ponsel, Oppo 
mengklaim itu dikembangkan bersama den-
gan Sony, dan disiapkan khusus untuk ber-
pasangan. Pikselitasnya yang relatif lebih 
besar dan  memungkinkan kinerja cahaya 
rendah yang lebih baik.

Kamera baru ini juga mendukung deteksi 
pemandangan otomatis Hal ini akan mem-
bantu ketika Anda memotret makanan, salju, 
hewan, matahari terbenam, rumput, dan ade-
gan-adegan lainnya.

Ada beberapa pengaturan, termasuk 
penandaan dan panduan lokasi. Tidak ada 
kontrol resolusi yang jelas. Yang Anda dapat-
kan adalah pilihan rasio aspek, antara stan-
dar 4: 3, 1: 1 dan 16: 9. 

Dua Kamera 16 MP dan 16 MP dengan Flash LED.
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Mode expert tersedia bagi mereka yang men-
cari pemotretan  manual. Muncul dengan lev-
el horizon yang praktis dan dapat mengubah 
sebagian besar pengaturan pada kamera uta-
ma (mode ini tidak berfungsi pada kamera 
selfie). Kontrol kecepatan rana tidak memi-
liki penyetelan halus, bagus terutama untuk 
pemotretan dengan pencahayaan sangat 
rendah. Dimulai pada 1 hingga maksimum 16 
detik. Penyesuaian fokus manual juga hadir 
di sini. 

Pada pemotretan cahaya rendah akan berak-

Fitur Pemotretan
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si kamera kedua. Dengan teknologi cerdasn-
ya menggabungkan 4 piksel ke dalam satu 
frame bertujuan untuk menghilangkan noise. 
Hasil pemotretan layak diacungi jempol. 
Noise yang rendah. Kontras yang baik meski-
pun segi coloring-nya belum optimal. 

Ponsel Oppo R15 menawarkan teknologi 
3-HDR baru untuk kamera selfie. Ini adalah 
kombinasi trik yang menghasilkan selfie HDR 
yang lebih baik dengan efek HDR yang diterap-
kan secara real-time. Anda dapat mematikan-
nya jika Anda suka (nonaktifkan HDR Otom-
atis), tetapi sebaiknya Anda membiarkannya 
tetap aktif - efek HDR benar-benar bagus.

KINERJA 
Oppo R15 menggunakan UI ColorOS 5 yang 
bertautan dengan Android 8.1 Oreo. UI v5.0 
baru ini memperkenalkan mesin AI yang lebih 
baik dengan terjemahan real-time, Face Un-
lock yang lebih cepat, dan multi-tasking layar 
terpisah yang disempurnakan.

Hasil uji menunjukkan performa Oppo R15 
tak jauh beda dengan saudaranya yang ver-
si Pro (memakai Snapdragon 660). Dengan 
kata lain Helio P60 cukup mumpuni. 
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BATERAI 
Oppo R15 Pro didukung oleh baterai 3.450mAh 
(Li-Po) yang ditanam di dalam bodi kacan-
ya. Ponsel ini mendukung standar pengisian 
VOOC cepat dan dibundel dengan pengisi 
daya yang tepat untuknya, unit 5V pada 4A 
untuk total output 20W. Untuk mencapai 60 
persen diperlukan waktu sekitar 30 menit. Se-
dangkan untuk sampai 100 persen kira-kira 
perlu 1,5 jam. (*) 

SPESIFIKASI
• Display: AMOLED  capacitive touchscreen, 
16M colors; 6,28 inch; 1080x2280 pixel
• Kamera Belakang: Dual 16 MP  serta LED 
flash 
• Kamera Depan: 20 MP 
• Chipset: Mediatek Helio P60
• Memory: 2  varian (128 GB ROM + 6 GB 
RAM, 128 GB ROM + 4 GB RAM)
• Baterai: 3450 mAh 
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n,  Bluetooth 
4.2, A2DP

AnTuTu 107737
GeekBench (Single Core) 1520
GeekBench (Multi Core) 5806
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BOKS

PLUS : 
• Dual camera dengan resolusi besar (16 MP 
+ 16 MP). 

• Kamera depan 20 MP.
• Layar sangat luas. 
• Dilengkapi fast charging VOOC.
 

MINUS : 
• Bluetooth masih versi 4.2. 
• Tanpa rating IP.

HARGA
Mulai Rp 7,5 juta (128 GB, 4 GB RAM)

BACK
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REVIEW

XIAOMI REDMI S2
Dual Camera Harga Terjangkau   

Persoalan yang muncul dengan hadirnya 
smartphone dual camera belakangan bukan 
tentang laju teknologi fotografinya. Melain-
kan, sebaran produk sehingga bisa dinikma-
ti tidak hanya oleh kalangan berduit. Apalah 
artinya jika, hampir seluruh smartphone kelas 
atas sudah memiliki segmen pembeli sendiri. 
Maka tantangannya adalah menciptakan 
sebuah produk dual camera, namun hargan-
ya berada di bawah Rp 2 jutaan. 

Pada hipotesa seperti ini, Xiaomi ingin men-
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jawabnya. Pada dasarnya, pabrikan satu ini 
masih mau memperhatikan segmen entry 
hingga mid level. Sebagai hasilnya, Xiaomi 
Redmi S2 datang, memecahkan paradigm 
dual camera harga pas kantung. 

Seri ini sendiri oleh Xiaomi dikemas dalam dua 
varian, yang berbeda memori. MAsing-mas-
ing 64 GB (RAM 4 GB) dan 32 GB (RAM 3 GB).

BODI 
Demi mendapatkan harga terjangkau itu pula, 
Xiaomi akhirnya memilih material plastik po-
likarbonat sebagai kulit. Namun, kesan wah 
juga harus terjaga. Minimal hadir dengan de-
sain unibody serta sedikit sentuhan pada kulit 
yang membuat image-nya tetap high class.

 

Baki microSD, dan dua nano SIM card.
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Di punggung bersandar kamera dua buah den-
gan layout vertikal. Kedua kamera mengapit 
sebuah flash LED. Tak ketinggalan sebuah 
sensor sidik jari bentuk bulat. 

Di samping kiri ditempatkan slot kartu yang 
dilengkapi baki dengan tiga isian kartu. Mas-
ing-masing untuk dua SIM card dan sebuah 
kartu memori. Kedua SIM card adalah jenis 
nano. 

Menelusur ke bagian bawah, rupanya Xiaomi 
masih mempertahankan port microUSB. Di 
sana bertengger pula speaker. Jangan terke-
coh oleh jumlahnya yang dua bukanlah speak-
er stereo. 

Sedangkan tombol kontrol volume dan pow-
er sama-sama diletakkan di samping kanan.

LAYAR 
Layar berukuran tanggung, hanya 5,99 inci 
memenuhi penampang depan. Tidak tersedia 
tombol kapasitif, artinya tiga tombol operasi 
utama smartphone berada di layar. 

Meski kelihatan penuh namun sebenarnya 
hanya menempati sekitar 75 persen saja. Si-
sanya digunakan untuk menempatkan kam-
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era selfie serta flash LED untuk kebutuhan 
selfie ketika minim cahaya. 

Xiaomi adalah salah satu produsen perta-
ma yang memperkenalkan layar tinggi pada 
smartphone terjangkau. Layar memeiliki ra-
sio aspek 18: 9 dengan resolusi 720x1440 
pixel. 

Tingkat kecerahan layar memang tidak ter-
lalu optimal. Namun Xiaomi menyediakan 

Fitur Sekuriti Fitur Radio FM
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pengaturan untuk menyesuaikan dengan 
kenyamanan mata. Untuk mendapatkan kon-
tras, sebaiknya pindahkan setingan dari Auto 
ke Standar.

KAMERA
Kamera belakang Xiaomi Redmi S2 memiliki 
sensor 12MP dengan lensa f / 2.2 dan pixel 
besar 1,25μm. Ada satu lagi di dekatnya - 5MP 
satu, yang bekerja untuk memperoleh depth 
of field.  Autofokus pahse-detection dan lam-
pu kilat LED melengkapi spesifikasi kamera.

Aplikasi kamera menempatkan toggle untuk 
memilih mode HDR, filter, dan switch lampu 
kilat di sebelah kiri. Aplikasi ini juga menawar-
kan beberapa mode pemotretan yang berbe-
da seperti Panorama, Timer, Straighten, Man-
ual, Beautify, Tilt Shift, dan Night (HHT) serta 

Dua Kamera 12 MP dengan Flash LED.
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pengaturan kamera. Mode Manual memung-
kinkan Anda hanya menyesuaikan ISO (100-
3200), dan white balance, tetapi bukan kece-
patan rana atau fokus.

Kualitas gambar sangat bagus di siang hari 
bolong. Foto tajam dan detil, dan noise tetap 
rendah dengan aperture f / 2.2.

Redmi S2 memiliki sensor kamera depan 16 
MP untuk selfies dengan aperture f / 2.0 , 
dan memiliki beberapa kemampuan AI. Anda 
bisa memilih adjust foto lewat opsi Beautify 

Fitur Pemotretan
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Mode. Lampu kilat LED di bagian atas untuk 
membantu dalam kondisi cahaya rendah un-
tuk foto dan video.

Perekaman video Redmi S2 cukup maksi-
mal pada mode 1080p @ 30fps. Obyek  di-
tangkap pada bitrate 20Mbps dan memiliki 
30fps yang padat. Sementara audio stereo 
ditangkap pada bitrate 96KBps.

Kualitas video sangat bagus dengan detail 
warna dan kontras sangat bagus. Noise juga 
tetap rendah. Audio terdengar bagus.

KINERJA 
 Xiaomi Redmi S2 didukung oleh chipset Snap-
dragon 625, bukan hal terbaru dalam seri pop-
uler 600 milik Qualcomm. Tetapi hingga saat 
ini chip tersebut adalah pilihan paling populer 
untuk seri mid-range. 

Sesungguhnya dengan chipset ini, performa 
Redmi S2 tak terlalu menonjol di kelasnya. 
Tetapi karena harganya yang sangat kom-
petitif, membuat faktor performa prima tak 
lagi jadi rujukan utama. 
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BATERAI 
Untuk kebutuhan tenaga, seri ini memakai bat-
erai berkapasitas 3.080 mAh. Xiaomi masih 
menggunakan baterai sama dengan seri 
sebelumnya. Untuk pengisian ulang, mem-
butuhkan waktu 30 menit agar mencapai 30 
persen indikator. 

Daya tahan baterainya boleh diacungi jempol. 
Dalam kondisi full battery, dengan pemakaian 
normal seperti yang Anda lakukan sehari-hari, 
baterai bisa bertahan sampai tiga hingga 3,5 
hari. (*)
 
SPESIFIKASI
•	Display: IPS LCD  capacitive touchscreen, 
16M colors; 5,99 inch; 720x1440 pixel
•	Kamera Belakang: Dual 12 MP dan 5 MP 
serta LED flash 
•	Kamera Depan: 16 MP serta LED flash
•	Chipset: Qualcomm  Snapdragon 625
•	Memory: 2 varian (64 GB ROM + 4 GB RAM, 
32 GB ROM + 3 GB RAM)
•	Baterai: 3080 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n,  Bluetooth 

AnTuTu 77488
GeekBench (Single Core) 848
GeekBench (Multi Core) 4313
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4.2, A2DP

BOKS

PLUS : 
• Resolusi kamera depan lebih besar (16 MP). 
• Daya tahan baterai jempolan. 
• Sudah menggunakan UI MIUI 9.5 serta An-
droid Oreo v8.1

MINUS : 
• Bodi terbuat dari plastik. 
• Speaker-nya mono. 

 
HARGA
Mulai Rp 1,9 juta (32 GB) 

BACK
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REVIEW

ONEPLUS 6
Spesialis Flagship Papan Atas

OnePlus adalah salah satu perusahaan yang 
hanya berkonsentrasi pada flagship daripada 
meluncurkan beberapa smartphone. Pabri-
kan Tiongkok ini akhirnya meluncurkan flag-
ship, OnePlus 6, enam bulan setelah pelun-
curan OnePlus 5T. 

Seri ini menjadi perwujudan desain yang be-
nar-benar baru dibandingkan dengan penda-
hulunya, memiliki layar besar, hadir dengan 
bodi kaca, dan membawa beberapa fitur baru 
seperti OIS, tahan air dan banyak lagi. 

Meskipun ponsel terlihat premium dan memi-
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liki fitur top-end yang dimiliki oleh sebagian 
besar flagship, OnePlus masih menjaga biaya 
tetap rendah dibandingkan dengan yang lain. 
Jadi, apakah OnePlus 6 adalah smartphone 
terbaik? Mari selami ulasan untuk mencari 
tahu!

BODI 
OnePlus 6 masih mempertahankan slider 
yang telah dipindahkan ke sisi kanan, di atas 
tombol power / lock. Sementara tombol kon-
trol volume dipindahkan ke sisi kiri, di bawah 
slot Dual SIM (nano + nano). 

Bagi mereka yang terbiasa dengan kontrol 
volume di kanan mungkin perlu waktu un-
tuk terbiasa karena kebanyakan memegang 
ponsel di tangan kanan. Masih memperta-

Baki microSD, dan dua nano SIM card.
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hankan audio jack 3.5 mm, yang ada di ba-
gian bawah, yang memiliki grill loudspeaker, 
port USB Type-C dan mikrofon utama. Anda 
dapat melihat garis antena kecil pada bingkai 
logam.

Di bagian belakang ada pengaturan kamera 
ganda, yang sekarang telah diatur secara ver-
tikal, dibandingkan dengan pendahulunya. 
Lantas ada benjolan kamera karena sensorn-
ya lebih besar. Seri ini memiliki kamera utama 
Sony IMX 519 16 MP baru dengan aperture 
f / 1.7 dengan dukungan untuk OIS. Kemudi-
an pada kamera sekunder Sony IMX 376K 20 
MP. Dual-LED flash hadir di bawah kamera, 
dan sensor sidik jari berbentuk oval, dan anti 
gores.

OnePlus 6 adalah flagship pertama OnePlus 
dengan kaca belakang dan memiliki perlind-
ungan Corning Gorilla Glass 5 untuk melind-
unginya dari goresan dan tetesan atau ton-
jolan yang tidak disengaja. Ia kelengkungan 
halus yang menciptakan pola dan tampak 
cahaya menerpa bagian belakang. Ponsel ini 
memiliki lebar 75,35 mm dan tebal 7,75 mm, 
sedikit lebih lebar dan lebih tebal dibanding-
kan dengan 5T, tetapi hampir tidak terlihat. 
Beratnya mencapai 177 gram, yang 15 gram 
lebih berat dari 5T.



Hal 74

LAYAR 
OnePlus masih memakai FHD + Optic AMOLED 
display untuk OnePlus 6 seperti pendahulun-
ya. Tetapi ini memiliki layar 6,28 inci yang leb-
ih besar dengan resolusi 2280 × 1080 pixel. 
Kepadatan pixel sekitar 401 PPI dan aspek 
rasio 19: 9. 

Layar membentuk sudut lengkung, dan bez-
els telah dipangkas menjadi minimal. Hing-
ga rasio layar ke bodi mencapai 895 persen. 
Berkat panel AMOLED, reproduksi warna dan 

Fitur Homescreen Fitur Audio Tuner
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sudut pandangnya bagus, ia memiliki tampi-
lan yang mudah dibaca di bawah sinar mata-
hari yang terang.

Seri ini mempertahankan Reading Mode, 
yang sepenuhnya mengubah tampilan men-
jadi hitam dan putih, yang mengajak Anda 
seperti membaca e-reader. Tergantung pada 
kondisi cahaya sekitar, mode ini akan secara 
otomatis menyesuaikan suhu warna dan 
mengkalibrasi pengaturan agar sesuai den-
gan lingkungan. Anda dapat menambahkan 
aplikasi tertentu yang dapat menggunakann-
ya secara otomatis.
 

KAMERA
OnePlus 6 melengkapi kamera belakang uta-
ma 16 MP dengan bukaan f / 1.7 aperture 
yang dilengkapi Optical Image Stabilization 
(OIS) bersama dengan Electronic Image Sta-
bilization (EIS). OnePlus 5T sebelumnya tidak 
memiliki OIS. Selain itu kamera sekunder  20 
MP dengan aperture f / 1.7 bertugas menang-
kap kedalaman dalam bidikan potret. 

Sedangkan kamera depan resolusi 16 MP 
masih sama dengan pendahulunya.  UI kam-
era sederhana dengan tombol untuk penga-
tur waktu, HDR, rasio aspek (4: 3/19: 9/1: .1), 
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flash di satu sisi dan tombol kamera depan 
atau belakang, tombol rana dan tombol prat-
injau gambar di sisi lain . Anda tinggal meng-
geser ke kiri atau kanan untuk beralih antara 
video, foto dan potret, dan ada zoom 2x.

Kinerja kamera OnePlus 6 saat mengambil 
foto yang bagus dalam kondisi siang hari. 
Hasilnya detil, warna yang sangat baik. Foto 
yang diperoleh lebih baik dibandingkan den-
gan 5T. Gambar yang diambil dalam mode 
HDR pun lebih baik dengan peningkatan kon-
tras dan saturasi, dan menghasilkan bayan-
gan dan meningkatkan pencahayaan. 

Mode Pro memungkinkan penggunaan pa-
rameter manual pemotretan. Di antaranya 
ISO (100-3200), white balance (berdasarkan 
suhu cahaya), kecepatan rana (1/8000 hing-
ga 30 detik), fokus, dan kompensasi eksposur 

Dua Kamera 16 MP dan 20 MP dengan Flash LED.
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(-2 / + 2EV). Anda juga dapat menyimpan 2 
set parameter khusus, jika Anda melakukan 
hal yang sama berulang kali.

Dalam cahaya redup foto-foto OnePlus 6 
tampil sangat baik tanpa kehilangan satura-
si, rentang dinamis yang lebar dan sorotan 
yang dipertahankan dengan baik di sekitar tit-
ik sumber cahaya. OIS juga cukup membantu 
pemotretan.

KINERJA 
Walaupun merilis satu produk tahun ini, na-
mun OnePlus 6 bisa disebut jawara. OnePlus 
selalu berusaha untuk menawarkan kinerja 
sebaik mungkin. Karena itulah tak salah jika 
pilihan jatuh ke  chipset unggulan Qualcomm 
terbaru. Hal yang sama berlaku untuk One-
Plus 6 dan itu adalah Snapdragon 845.

Pada uji AnTuTu memperlihatkan faktanya. 
Menempatkan kesetaraan dengan jagoan 
Samsung, seri Galaxy S9 Plus. Hingga perten-
gahan tahun, OnePlus 6 merupakan the best 
three dari smartphone yang pernah ada. 
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BATERAI 
OnePlus 6 didukung oleh baterai 3300 mAh 
dengan teknologi Dash Charging, yang dise-
but sebagai pengisian cepat di kelasnya. 
Meskipun ponsel memiliki kapasitas baterai 
yang sama dengan OnePlus 5T, namun One-
Plus mengklaim seri ini menawarkan daya 
baterai 10 persen lebih banyak dibandingkan 
dengan pendahulunya. 

Kenyataannya, OnePlus 6 bertahan lebih dari 
satu hari dengan penggunaan rata-rata dan 
harus bertahan sepanjang hari dengan peng-
gunaan berat. Sayangnya tidak ada pengi-
sian daya nirkabel. Menurut hemat OnePlus, 
pengisian nirkabel membawa beberapa ket-
erbatasan, dan 20W Dash Charge lebih un-
ggul dan mengisi lebih cepat dibandingkan 
dengan pengisian daya nirkabel 10W. (*)

AnTuTu 262400
GeekBench (Single Core) 2450
GeekBench (Multi Core) 9011
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SPESIFIKASI
•	Display: Optic AMOLED  capacitive touch-
screen, 16M colors; 6,28 inch; 1080x2280 
pixel
•	Kamera Belakang: Dual 16 MP dan 20 MP 
serta LED flash 
•	Kamera Depan: 16 MP serta LED flash
•	Chipset: Qualcomm  Snapdragon 845
•	Memory: 3 varian (256 GB ROM + 8 GB RAM, 
128 GB ROM + 8 GB RAM, 64 GB ROM + 6 
GB RAM)

Fitur Seting Baterai
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•	Baterai: 3300 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n,  Bluetooth 
5, A2DP, NFC

BOKS

PLUS : 
• Dual camera dengan resolusi besar (16 MP 
+ 20 MP). 

• Memori RAM dalam ukuran besar. 
• Layar sangat luas. 
• Kamera depan resolusi besar.
 

MINUS : 
• Tanpa wireless charging. 
• Tanpa rating IP. 

HARGA
Mulai Rp 7,9 juta (64 GB) 

BACK
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PROFILE

PETE LAU (FOUNDER & CEO 
ONEPLUS)
Dari Vivo Mendarat ke OnePlus 

Pete Lau adalah potret pebisnis masa kini. 
Tongkrongan keren, wajah cukup ganteng. 
Makanya majalah Maxim India pun mempro-
filkan dan harus melakukan pemotretan lay-
aknya memperlakukan seorang model. 

Lau harus mengenakan beberapa setelan 
baju yang disiapkan tim wardrobe. Tak susah 
mengarahkan gaya buat pria satu ini. Toh, 
modal fisik yang ia miliki saja sudah mem-
buat ringan pekerjaan pemotretan itu. 
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Ia terlahir dengan nama Liu Zouhu memang 
sudah menyukai dunia teknologi. Lulus dari 
Universitas Zhejiang, Lau langsung diteri-
ma di salah satu perusahaan multinasional 
Tiongkok Oppo Electronics sebagai insinyur 
perangkat keras. 

Sebagai teknisi, ia tidak hanya bekerja mengi-
kuti alur pekerjaan yang jamak. Ia cukup me-
nonjl sebagai sosok yang amat memper-
hitungkan sisi detil sebuah produk. 

Makanya ketika ia industri perangkat bluray 
tengah naik daun, Oppo pun mengembang-
kan anak perusahaan. Kecermatan pria kela-
hiran 5 Mei 1975 ini yang membuat ia dipi-
lih sebagai direktur. Suatu kali saking teledor 
dan tidak telitinya anak buah pada soal detil, 
ia sempat menghancurkan papan sirkuit 
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perangkat bluray. 

Ia hanya ingin menunjukkan betapa kecewa 
terhadap produk tersebut. Sementara tuntut-
an menciptakan pemutar bluray sangat tinggi. 
Di pasar banyak nama produsen bluray yang 
telah mendunia, salah satunya Sony. Oppo 
harus berkompetisi. 

Tahun 2012, Oppo mengepakkan sayap masuk 
ke industri smartphone. Lau yang sukses di 
divisi bluray pun pindah ke sana. Jabatannya 
sebagai manajer pemasaran. 

Di tahap ini juga segunung   tantangan 
menunggu. Apalagi bagi pemain baru. Kala 
itu, nama Samsung, LG Mobile, Apple, Black-
Berry, juga Nokia merupakan nama besar. 

Di tim produk mobile, ia sempat mengem-
bangkan CyanogenMod yang sinergi dengan 
OS Android. Platform ini sebenarnya sempat 
digunakan di salah satu gacoan Oppo seri N1 
yang menggebrak lewat kamera rotasinya itu. 
Namun, itu hanya sementara. 

Posisi pria 43 tahun ini sebenarnya sudah 
masuk dalam jajaran top manajemen. Se-
bagai Wakil Direktur ia punya kesempatan 
mengemas produk bermutu. Namun, 2013 ia 
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memutuskan mengundurkan diri. 

CyanogenMod sendiri tak diteruskan oleh 
Oppo. Maka bekal selama lebih dari 10 tahun 
bekerja di Oppo membuat ia tahu benar in-
dustri smartphone. Di bulan November yang 
mulai dingin, secara resmi Lau hengkang. 

Tetapi sebulan kemudian ia sudah mengibar-
kan bendera baru. Kali ini dengan nama baru, 
OnePlus. 

Desember 2013, OnePlus hadir. OnePlus da-
tang dengan tujuan menciptakan produk yang 
lebih indah dan berkualitas lebih tinggi.

Pada saat pendiriannya, OnePlus hanya 
memiliki 6 karyawan. Maka mustahil melaku-
kan pemasaran secara masif. Bahkan lebih 
banyak ongkos yang dipangkas demi efisien-
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si. Memotong biaya merupakan prioritas bagi 
perusahaan ini sejak awal. Tak heran jika Lau 
memilih untuk menjual produk pertama pe-
rusahaannya secara eksklusif secara online, 
mengambil inspirasi dari model pasar dari lini 
Nexus dan Oppo. 

Ia juga memilih Cyanogenmod sebagai sistem 
operasi perangkat dan memperluas hubun-
gannya dengan Steve Kondik dari Cyanogen 
Inc., yang ia kenal selama berada di Oppo.
Karena OnePlus tidak memiliki fasilitas man-
ufaktur, Lau memiliki perangkat yang dipro-
duksi di fasilitas bekas perusahaannya Oppo. 
Perangkat bernama OnePlus One diumum-
kan secara resmi pada April 2014 dan terse-
dia untuk pesanan online pada Juni 2014. 

One menerima ulasan positif dari komunitas 
teknologi, memuji spesifikasi ponsel, kinerja, 
desain dan biayanya yang bikin kejutan. Per-
hatian perangkat terhadap detil, satu aspek 
yang merupakan kehebatan Lau, dipuji oleh 
beberapa ahli teknologi. Karena persediaan 
produk terbatas, telepon ini awalnya dapat 
dibeli melalui sistem undangan saja. 

Harga telepon itu dibahas secara luas di me-
dia teknologi. Versi 16 GB dari ponsel berhar-
ga USD 299 sedangkan versi 64 GB berhar-
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ga USD 349. Harga tersebut hampir separuh 
harga perangkat unggulan lainnya pada wak-
tu itu dengan spesifikasi yang serupa. 

Lau menghubungkan harga rendah dengan 
kurangnya biaya pemasaran, strategi pe-
masaran online, dan margin laba yang ren-
dah. Strategi seperti ini dujuluki sebagai lang-
kah berani dan berisiko bagi perusahaan baru 
oleh situs teknologi Tech Radar. 

Situs teknologi lainnya, Phone Arena, berko-
mentar bahwa “jika OnePlus dapat berhasil 
menjual smartphone-nya tanpa iklan televisi, 
maka mereka telah melakukan sesuatu yang 
tidak dapat dicapai oleh produsen besar.” 

OnePlus One sukses besar. Pada Desember 
2014, hampir 1 juta unit terjual. Tagline “Never 
Settle” dihembuskan sebagai sebuah seman-
gat untuk tidak puas pada pencapaian. Dan, 
lewat online itu pula produk anyar itu bisa me-
nembus dunia, alias tak hanya untuk pasar 
lokal. Padahal kala itu nama Xiaomi juga ten-
gah naik daun. 

Lau tak peduli. Bahkan tidak mau bersaing 
dengan Lei Jun (bos Xiaomi) yang sudah sep-
erti seorang selebriti baru di bidang teknologi. 
Pada faktanya, OnePlus memiliki pasar sendi-
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ri. Apalagi di India yang merupakan pasar ter-
besar kedua di dunia bagi OnePlus. 

Di tahun 2015, Lau menampilkan dua seri. 
Masing-masing OnePlus 2 dan OnePlus X. 
Keduanya terpaut empat bulan. Mana yang 
flagship, bagi Lau keduanya adalah flagship. 
Lau juga tidak mau bermain-main dengan 
prosesor sebagai jantung perangkat. Tak her-
an jika OnePlus selalu memilih Qualcomm se-
bagai partner hingga kini. 

Tahun 2016, kembali dua seri dilepas ke pasar. 
OnePlus 3 dan OnePlus 3T. Lagi-lagi keduan-
ya merupakan seri-seri high specs. Dan, fak-
tor harga ikut mempengaruhi. Kendati banyak 
orang bertanya, apa mungkin produk highend 
dijual murah? Dari mana margin diraup?
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Faktanya, OnePlus terus memproduksi. Ken-
dati tetap tidak membikin banyak seri. Tahun 
2017 masih dua seri. OnePlus 5 dan OnePlus 
5T. Hingga akhir tahun 2017, OnePlus mem-
peroleh pendapatan mencapai 1,4 miliar dolar 
(atau sekitar Rp 20 triliun). Jumlah karyawan 
yang semula kurang dairi 10, empat tahun 
kemudian sudah mencapai 776 orang. 

Lau mengatakan bahwa prinsip utamanya 
adalah membuat produk berkualitas tinggi. 
Ia juga mengatakan bahwa sistem periklanan 
dan penjualan produk online telah membantu 
dalam menjaga biaya. Salah satu kuncinya ia 
mengukur permintaan pelanggan yang akurat 
melalui undangan sebelum produk dirilis. Se-
hingga ia hanya memproduksi smartphone 
sesuai dengan permintaan saja. Katanya, “Bi-
asanya smartphone gagal merebut pasar ka-
rena terlalu percaya diri, memproduksi terlalu 
banyak unit untuk mengantisipasi permint-
aan, meningkatkan inventaris, dan mengaki-
batkan kerugian.” Merek OnePlus membuat 
lebih rendah dari total permintaan.

Baginya volume bukanlah prioritas. Ia lebih 
memilih 3 juta unit dan mendapat umpan ba-
lik positif, daripada menjual 2 juta lebih teta-
pi meninggalkan keluhan dan umpan balik 
negatif.
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Pete Lau mengatakan bahwa biaya untuk 
membuat telepon unggulan biasanya antara 
USD 300 hinga USD 350. Sementara produk 
OnePlus dibanderol dengan biaya yang ham-
pir sama. Dia mengatakan tujuan keseluruhan 
dari merek OnePlus adalah untuk membuat 
produk dan layanan yang lebih baik, daripada 
fokus pada keuntungan. 

Dalam empat tahun kekayaan Lau mencapai 
1 miliar dolar. Ini jauh lebih tinggi ketimbang 
ia masih berada di Oppo. (*)

BACK
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NEW COMER

ALCATEL 5V  
Bulan Juli, untuk pertama kalinya Alcatel 
masuk ke pertempuran smartphone layar 
poni (notch). Ada beberapa catatan menarik 
soal seri ini. Pertama seri ini menggunakan la-
yar lebar, 6,2 inci yang merupakan terobosan 
bagi produsen yang kini berada di tangan TCL 
itu. Layar tersebut juga dilapis oleh proteksi 
semacam Gorilla Glass namun memakai pro-
duk lain yaitu Asahi Dragontraill Glass. 

Jika banyak produk smartphone menyiapkan 
dua slot untuk kartu SIM, maka Alcatel 5V 
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cukup dengan satu saja. Itupun masih den-
gan jenis microSIM. 

Smartphone yang telah menggunakan An-
droid Oreo versi 8.1 ini diperkuat oleh SoC pu-
nya Mediatek Helio P22. Bukan yang teratas 
sehingga menunjukkan kelasnya di segmen 
mid end. 

Prosesor ini punya kecepatan komputasi 2 
GHz. Sebagai “rekan” kerjanya adalah prose-
sor grafis PowerVR GE8320. 

Alcatel hanya perlu menyiapkan satu varian 
saja agar tak membingungkan konsumen. 
Seri tersebut memiliki ROM sebesar 32 GB 
dengan RAM 3 GB. Selain itu juga dilengkapi 
microSD yang sanggup menelan file hingga 
128 GB. 

Saking tak mau repotnya, Alcatel pun hanya 
menawarkan dua varian warna, hitam dan 
biru. 

Untuk menambah nilai, seri ini dibekali dua 
kamera utama dengan resolusi yang agak 
tanggung. Masing-masing 12 MP dan 2 MP. 
Sementara kamera depannya 8 MP. 

Tetapi jangan sepelekan kapasitas baterain-
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ya. Alcatel berani membenamkan kapasitas 
4.000 mAh. Dan harga jualnya pun tak terlalu 
tinggi. Sekitar Rp 3,4 juta saja. (*)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACK
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NEW COMER

HUAWEI NOVA 3i  
 
Nova merupakan subbrand baru di pasu-
kan Huawei. Walaupun secara spesifik tidak 
ada perbedaan signifikan dengan seri Honor. 
Tetapi ketika memunculkan Nova 3i (Nova 3 
disiapkan untuk pasar Tiongkok), Huawei be-
gitu percaya diri. 

Percaya diri dengan SoC bikinan sendiri, yaitu 
HiSilicon Kirin 710 yang memiliki konfigurasi 
4x2.2 GHz dan 4x1.7 GHz. Prosesor ini ber-
padu dengan prosesor grafis Mali G51 MP4. 
Juga percaya diri dengan empat kamera, 
masing-masing dua di depan dan dua di be-
lakang. Kamera selfie itu adalah 24 MP dan 2 
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MP (sensor depth). Sedangkan kamera uta-
ma adalah 16 MP dan 2 MP (sensor depth). 

Masih begitu percaya diri dengan layar yang 
paling lebar untuk kelasnya. Nova 3i memakai 
layar IPS LCD berukuran diagonal 6,3 inci (be-
berapa vendor memakai 6,29 inci). Beda tipis 
tetapi penting bagi sebuah brand. 

Lantas ada  kepercayaan diri dengan menge-
mas satu varian saja. Sebab, Huawei paham 
benar semakin banyak pilihan akan semakin 
membuat konsumen bingung. Maka, hadir-
lah varian dengan memori ROM 128 GB dan 
RAM 4 GB. Itupun masih ditambah dengan 
memori ekspansi microSD 256 GB. 

Terakhir percaya diri menetapkan harga se-
kitar Rp 5 jutaan saja. Harga yang tergolong 
miring untuk spesifikasi yang cukup tinggi ini. 
(*)

BACK
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NEW COMER

XIAOMI Mi A2
 
Di Tiongkok seri ini diberi nama Xiaomi Mi 6X. 
Apapun namanya yang jelas seri ini merupa-
kan pasukan Android One milik Xiaomi yang 
kini telah berubah konsep dan segmen dari 
low end ke high end. 

Maka Xiaomi mengemas serius. Mulai dari 
desain yang good looking dan sebisanya rin-
gan pun tipis. Hasilnya, Xiaomi Mi A2 hanya 
setebal 7,3 mm, serta bobotnya cuma 166 
gram. 

Kendati tipis dan ringan namun seperangkat 
modul high end ada di dalam. Sebut saja panel 
kamera utama ganda dengan resolusi 12 MP 
dan 20 MP. Kemudian di atas layar berukuran 
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5,99 inci jenis IPS LCD ada kamera selfie 20 
MP. 

Karena itu pula akhirnya modul untuk memo-
ri eksternal pun ditiadakan. Dengan demikian 
file hanya bisa disimpan di memori internal 
seluas 128 GB atau dua varian lainnya (32 GB 
dan 64 GB). 

Mengusung Android One sudah tentu dap-
at prioritas dari Google. Meski OS-nya masih 
Android Oreo versi 8.1, namun seri ini bakal 
mendapat previllege ketika update ke versi 9 
kelak. 

Xiaomi Mi A2 ditenagai oleh Snapdragon 660. 
Xiaomi juga telah mengembangkan versi UI 
pada MIUI-nya yang kini telah masuk di versi 
9.5. 

Port audio 3,5 mm sudah dihilangkan. Kali 
ini benar-benar memanfaatkan USB Type C. 
Kemudian untuk operasional Xiaomi paling 
gres ini membawa baterai 3.000 mAh. 
Harga untuk varian termurah sekitar Rp 4,2 
jutaan. (*)

BACK



Hal 97

NEW COMER

MOTOROLA Z3 PLAY 
Super tipis. Begitulah impresi pertama pada 
seri satu ini. Motorola sukses memangkas 
bodi hanya tinggal 6,8 mm. Dengan meno-
pang layar seluas 6,01 inci tentu amat riskan. 
Oleh sebab itu wajib memakai pelapis Gorilla 
Glass. 

Demi bodi tipis, akhirnya modul dua kamera 
utama harus menonjol. Walaupun demikian, 
desainnya masih tetap keren dan sngat khas 
Motorola. 

Dua kamera tersebut beresolusi 12 MP dan 
5 MP. Serunya, di punggung tidak akan Anda 
temukan sensor sidik jari. Motorola menemu-
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kan tempat yang lebih pas yaitu di samping. 
Rasanya ini lebih membuat jemari nyaman 
ketika membuka (unlock) layar. 

Di bagian depan, bercokol sebuah kamera 
selfie dengan resolusi 8 MP. Memang terasa 
kurang menendang, sebab yang diutamakan 
oleh Motorola Z3 Play adalah soal audio dan 
kemampuan memutar musik.

Motorola telah mengembangkan aksesori 
modularnya. Agar seri ini bisa menggunakan 
modular untuk audio, di punggung disiapkan 
konektor. 

Seri ini tersedia dalam dua varian yang dijual 
secara global. Antara lain 32 GB dan 64 GB, 
masing-masing dengan RAM 4 GB. TEtapi 
demi dapat menyimpan file musik ditambah-
kan memori ekspansional berupa microSD 
yang siap melumat 512 GB file lagu. 

Sayang kapasitas baterainya hanya 3.000 
mAh. Coba kalau 4.000 mAh pasti akan se-
makin powerfull untuk memutar musik den-
gan durasi lama. (*)

BACK
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HIGHLITE

LUNA X PRIME HADIR 
DI INDONESIA 
LUNA terus menawarkan produk barunya di 
Indonesia. Hari ini (Rabu, 25 Juli) salah satu 
serinya secara resmi hadir. Adalah LUNA X 
Prime,  yang menonjolkan  AR Emoji dan Wire-
less Charging.  AR Emoji yang dimiliki LUNA 
mirip dengan iPhone X dan Samsung S9. Fi-
tur tersebut berfungsi untuk  membuat stick-
er secara natural dengan mengikuti mimik 
dan gerakan si pengguna.

LUNA X PRIME memiliki layar poni 6,2 inci ra-
tio 19:9.  LUNA menggunakan Octacore Helio 
P60 bikinan Mediatek. Seri ini didukung kapa-
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sitas baterai 3000 mAh sehingga aman untuk 
dioperasikan seharian penuh dari pagi sam-
pai malam. Selain itu LUNA X Prime diklaim 
lebih hemat baterai dan tidak mudah panas.
Untuk Kamera LUNA X Prime akan disemat-
kan kamera ganda pada bagian belakang 
dengan resolusi 16 MP + 5 MP dan Kamera 
depan 16 MP, masing-masing kamera dileng-
kapi dengan teknologi AI Camera yang bisa 
dengan otomatis menyesuaikan warna yang 
bagus untuk menghasilkan selfie atau gam-
bar yang lebih menarik dan artistik.

Pada fitur keamanan LUNA X Prime mempu-
nyai pemindai sidik jari pada bagian belakang 
dan fitur face unlock 3D yang hanya bisa mem-
buka layar smartphone dengan benar-benar 
menunjukkan wajah asli ke layar smartphone, 
jadi tidak bisa diakalin dengan foto ataupun 
ketika tutup mata.

Dari semua fitur premium yang dimiliki LUNA 
X Prime dikabarkan akan dilepas dengan har-
ga 3 jutaan saja, dan akan dirilis dalam waktu 
dekat ini sekitar akhir bulan Juli. (*)

BACK
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HIGHLITE

LAZADA, ONLINE SHOP 
VISITOR TERTINGGI  
Sebuah riset yang dilakukan oleh iprice ter-
hadap beberapa online shop di Indonesia, 
menunjukkan bahwa Lazada adalah toko den-
gan jumlah visitor per bulan terbanyak. Toko 
ini dikunjungi oleh rata-rata 117,5 juta lebih 
visitor. 

Jumlah ini beda tipis dengan Tokopedia yang 
mencapai 117,2 juta pengunjung per bulan. 
Namun meskipun pengunjungnya paling ra-
mai, Lazada ternyata hanya duduk di ranking 
empat untuk aplikasi online di AppStore, dan 
ranking tiga di PlayStore. Sedangkan Tokope-
dia di kedua toko aplikasi tersebut mendudu-
ki urutan dua. 
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Iprice juga memotret aktivitas media sosial 
masing-masing online shop. Dalam hal ini 
untuk Instagram yang paling banyak follow-
er-nya adalah Shopee. Aplikasi ini memiliki 
pengikut mencapai 712 ribu lebih. 

Sedangkan untuk Facebook paling seru diraih 
oleh Lazada yang sudah mempunyai follower 
hingga 22,7 juta orang. Twitter juga mendap-
at telahaan. Nah, untuk platform media so-
sial satu ini peraih peringkat pertama adalah 
Blibli.com. 

Dari 10 besar online shop di Indonesia, yang 
memiliki jumah karyawan terbanyak adalah 
Tokopedia. Total karyawannya mencapai 
1.611 orang. 

Berikut data masing-masing online shop. 

ONLINESHOP PENGUNJUNG PER 
BULAN TWITTER INSTAGRAM FACEBOOK KARYAWAN

Lazada 117.572.100 345.100 556.200 22.768.300 1.479

Tokopedia 117.297.000 161.600 391.500 5.080.900 1.611

Bukalapak 93.589.900 131.200 258.100 2.020.800 1.233

Blibli 45.940.100 470.200 167.600 7.344.000 797

Shopee 34.510.800 29.000 712.700 9.022.400 1.129

JD.ID 13.211.700 15.300 183.500 741.400 466

Bhinneka 7.373.900 104.900 19.600 1.045.300 454

Elevania 6.279.600 126.100 120.900 1.203.700 303

Zalora 5.205.500 68.700 262.900 7.200.900 409

Mataharimall 3.974.000 105.400 297.000 1.586.100 568

BACK
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HIGHLITE

YOUTUBE GO 
KIAN DIMINATI 
YouTube GO merupakan aplikasi terbaru yang 
ramah lingkungan dari aplikasi streaming vid-
eo utama milik Google. Aplikasi ini telah men-
jalani masa uji coba kurang lebih sekitar seta-
hun yang lalu. Dan di bulan September 2017 
lalu, aplikasi ini secara resmi diperkenalkan 
di beberapa negara, salah satunya adalah In-
donesia.

Namun hingga saat ini pertumbuhan You-
Tube GO tercatat masih belum menjangkau 
ke seluruh negara di dunia. Meski demikian, 
sepertinya hal itu tidak menghalangi aplikasi 
ini untuk mendapatkan jumlah unduhan san-
gat banyak di Google Play Store.
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Dilaporkan Phone Arena, YouTube GO tercat-
at telah diunduh lebih dari 10 juta kali undu-
han. Padahal aplikasi ini baru saja beralih dari 
versi beta dan diluncurkan di sejumlah pasar 
negara berkembang, termasuk India dan In-
donesia.

Dengan mencapai 10 juta unduhan dalam 
waktu singkat, tentu pencapaian YouTube GO 
ini terbilang mengesankan saat diluncurkan 
secara global. YouTube GO sendiri menawar-
kan sejumlah keunggulan, dimana di antaran-
ya memungkinkan pengguna menyimpan vid-
eo untuk ditonton secara offline, dan berbagi 
konten dengan orang lain melalui Bluetooth.
Sama seperti aplikasi YouTube versi standar, 
YouTube GO juga memiliki fungsi utama un-
tuk streaming video.Bedanya, YouTube GO 
dibekali berbagai fitur untuk menghemat pa-
ket data internet. Salah satunya adalah You-
Tube GO bisa melakukan preview video da-
lam bentuk slide show.

Dengan begitu, pengguna bisa mendapat-
kan gambaran seperti apa video yang bakal 
ditontonnya. Selain itu, pengguna juga bisa 
mengunduh video yang ada melalui YouTube 
GO dan menontonnya di kemudian hari. Dan 
pengguna pun hanya menggunakan data in-
ternet sekali saja. Menariknya lagi, pengguna 
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juga dapat melihat dan memilih ukuran video 
yang akan diunduh. Jika ingin menghemat 
data, unduh saja video yang ukurannya pal-
ing kecil. Namun resikonya resolusi gambar 
akan lebih rendah. (*)

BACK
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HIGHLITE

CAVIAR iPHONE X 
SEHARGA RP 70 JUTA 
Oleh pembuat ponsel berbahan superpremi-
um, iPhone X dikemas menjadi sangat luks 
dan supermewah. Kali ini Caviar Jewelers, 
nama si pembuat merancang kulit iPhone 
dengan desain kisah Adam dan Hawa. 

Maka jadilah kulit iPhone X terlihat sangat 
klasik dengan balutan karakter kedua ma-
nusia yang lahir pertama di muka bumi ini. 
Seperti kisahnya, Adam dan Hawa mendap-
at ujian berupa buah apel. Simbol apel cow-
ak khas Apple Corp. itu dipas dan sesuaikan 
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tanpa harus mengubah posisi yang memang 
selalu di punggung produk iPhone. 

Sementara itu agar tekesan klasik, di ping-
gir dibuat garis bak sebuah pigura. Ada em-
pat model yang ditawarkan. Tiga yang per-
tama mewakili Adam, Hawa dan ular secara 
individual. Model keempat atau yang terakh-
ir menampilkan penggambaran lukisan ade-
gan. Secara khusus, ini adalah rekreasi dari 
Adam dan Hawa oleh pelukis abad ke-16 Lu-
cas Cranach the Elder, dilukis pada kulit.

Model karakter diwakili lebih abstrak. Ular, se-
cara alami diwakili oleh kulit kulit ular. Untuk 
Adam, Caviar memilih kulit, black onyx dan 
lapisan emas lengkap dengan pola skala. 
Hawa digambarkan dengan kulit putih ekso-
tis (tersedia dengan atau tanpa berlian). Da-
lam semua empat model, logo Apple terbuat 
dari emas. 

Keempat model tersebut dijual dengan harga 
yang bervariasi. Dimulai dengan harga seki-
tar Rp 55 juta. Sedangkan termahal menca-
pai Rp 70 jutaan. (*)

BACK
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HIGHLITE

XIAOMI RILIS GENERASI 
BARU Mi BUNNY

Xiaomi baru saja meluncurkan smartwatch 
untuk anak-anak. Seri ini  disebut Mi Bunny 
Watch 3 dan dilengkapi dengan dukungan 4G 
LTE dan slot SIM nano. Jam ini sangat ringan, 
hanya 51 gram, memiliki layar AMOLED dan 
kamera 2 MP HD.

Perangkat yang dikenakan di pergelangan 
tangan ini  memiliki layar 1,41 inci dengan 
Gorilla Glass 2,5D. Resolusi 320 x 360 pik-
sel dan memiliki tali karet 140 mm-220 mm 
yang ditawarkan dalam warna Pink atau Biru. 
Ada aplikasi yang berfungsi dengan kamera 
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dan membantu mengidentifikasi tanaman 
melalui kamera 2 MP. Gadget ini mendukung 
GPS / A-GPS dan dapat dipasangkan dengan 
aplikasi khusus untuk pelacakan yang lebih 
mudah.

Baterai bekerja baik selama 30 jam penggu-
naan dan mengisi daya dalam 50 menit. Akan 
tetapi Xiaomi tidak mengungkapkan kapasi-
tas sel daya yang sebenarnya. Perangkat ini 
memiliki kompatibilitas IPX7 sehingga dapat 
menahan ketika tangan basah dan bahkan 
perendaman. Gadget ini ukuran lebar 43 mm 
dan tipis 15 mm, dan bersama dengan tali 
sepanjang 240 mm.

Untuk anak Anda rasanya cukup menarik, ke-
timbang harus memakai Apple Watch. Selain 
harganya lebih terjangkau, jika rusak Anda tak 
bakal merasa rugi. 

Xiaomi menjual Mi Bunny Watch 3 seharga 
RP 1,3 jutaan di Mi Mall, TMall, Suning, dan 
JD.com. (*)

BACK
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HIGHLITE

BOCORAN TEKNOLOGI 
iPHONE 2018 
Seperti kita ketahui, untuk saat ini baru ha-
nya ada satu tipe iPhone yang mengusung 
teknologi Face ID, yakni iPhone X. Namun ka-
barnya untuk iPhone terbaru 2018 nantinya 
akan membenamkan Face ID.

Dan kali ini, sebuah foto diklaim sebagai 
penampilan pertama komponen asli dari tiga 
model iPhone 2018. Dimana foto tersebut 
berjajar lapisan kaca dari panel muka iPhone 
yang terdiri dari model panel OLED 5.8 inci 
dan 6.5 inci di sisi kanan dan kiri, serta model 
panel LCD 6,1 inci di tengah.
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Jika diamati, model LCD iPhone 6,1 inci terse-
but memiliki bezel lebih tipis, namun dengan 
notch (poni) yang lebih besar. Sementara mod-
el lebih tinggi, yakni iPhone 5,8 inci dan iPhone 
6,5 inci panel OLED, yang disebut-sebut akan 
menyandang nama iPhone X Plus, memiliki 
bezel  yang lebih tipis dan notch lebih kecil.

Di bagian notch juga terdapat tiga potongan 
yang diperkirakan akan ditempati oleh sen-
sor Face ID. Penyedia komponen membocor-
kan bahwa iPhone yang dirilis tahun di tahun 
2018 ini juga akan meningkatkan portofolio 
untuk perangkat terbarunya. Dimana nantin-
ya akan digunakan sensor tambahan bersa-
maan dengan kamera depan, yakni kamera 
laser infrared yang menciptakan 3D depth 
map dari wajah.

Dengan 3D depth map ini, teknologi Face 
ID memungkinkan akurasi yang lebih tinggi 
dan menghindari adanya celah diakali oleh 
gambar wajah. Karena mengusung Face ID, 
diprediksi iPhone terbaru 2018 akan hadir 
dengan pembaruan yang lebih unggul dari 
ponsel Android.

iPhone terbaru 2018 juga dikabarkan akan 
menawarkan pengisian daya lebih cepat un-
tuk semua modelnya. Dimana Apple akan be-
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ralih ke sistem pengisian daya yang ada saat 
ini dari 5V 2A ke 9V 2A dan 5V 3A. Bocoran 
tersebut diungkap oleh Jun Zhang, seorang 
analis dari Rosenblatt Securities. Dikatakan, 
Apple akan mengunakan chipset Fast Charg-
ing dari satu penyuplai, yakni Power Integra-
tions.

Perusahaan tersebut akan menggantikan 
ON Semiconductor dan NXP Semiconduc-
tor sebagai penyedia utama solusi charging 
untuk semua iPhone dan iPad terbaru. Apple 
meningkatan kualitas pengisian daya baterai 
agar bisa mendukung lebih banyak aplikasi, 
memberikan waktu pengisian ulang lebih ce-
pat dan bisa bersaing lebih baik dengan para 
vendor perangkat Android. (*)

BACK
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APPS

HELIX JUMP   
•	Developer : Voodoo
•	Update  : 9 April 2018
•	Android  : minimal Android 4.1   
•	Instal   : Lebih dari 100.000.000

Di bulan Juli, tepatnya di jajaran top game 
gratis Play Store, nama game Helix Jump ko-
koh berdiri di urutan pertama. Tercatat lebih 
dari 100 juta pengunduh telah menancapkan 
game ini di ponsel mereka. Artinya, game ini 
memang lagi naik daun. 

Helix Jump sesungguhnya permainan yang 
sangat simple. Mengingatkan pada beber-
apa game lawas seperti Bounch. Grafisnya 
pun termasuk 3D yang sangat kaku. Seakan 
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memang dibuat seperti itu agar tak berat uku-
rannya.

Gamer cukup mengolah dan mengarahkan 
bola agar tidak jatuh. Bola harus melewati 
labirin dalam bentuk vertikal. Tentu saja tak 
mudah dan Anda perlu membiasakan diri.
Kegagalan demi kegagalan bukannya mem-
buat Anda berhenti bermain. Namun seba-
liknya malah ketagihan. Sejumlah gamer 
mengaku sulit lepas karena penasaran ingin 
menyelesaikan setiap level.

Sementara untuk menyisipkan game ini di 
ponsel, Anda hanya perlu siapkan ruang 
memori sebesar 33 MB saja. Voodoo juga ter-
us meng-update agar semakin menarik. Cat-
atan terakhir game ini telah di-update pada 
April silam.
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Daya tarik lain adalah Anda bisa bersua den-
gan labirin berbagai warna. Tentang develop-
er, Voodoo dikenal cukup piawai melahirkan 
game-game dengan genre serupa. Beberapa 
di antaranya yang juga menarik adalah Hole.
io dan Twisty Road!

Oh ya, game ini di papan ranking game Play 
Store bahkan mengalahkan Mobile Legends. 
(*) 
 

BACK
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APPS

SLEEPO, RELAXING SOUND
•	Developer : Relaxio
•	Update  : 8 Februari 2018
•	Android  : minimal Android 4.0.3  
•	Instal   : Lebih dari 1.000.000

Tidur nyenyak pastilah dambaan banyak 
orang. Tak harus lama, yang penting berkual-
itas sudah cukup untuk me-recovery tubuh 
yang penat. Persoalannya, di tengah kes-
ibukan dan stres manusia urban, sering kali 
memicu sulit tidur. 

Artinya otak kita sesungguhnya masih meny-
impan memori persoalan yang terbawa. Ti-
dur amat diperlukan, tidak hanya mengistira-
hatkan organ tubuh, melainkan pula psikis. 
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Ironisnya dari psikis pula persoalan tidur ker-
ap muncul. 

Dengan kata lain, hal yang harus dilakukan 
pertama kali adalah mengelola psikis baru ke 
fisik. Salah satu solusi yang bisa Anda laku-
kan di antaranya membuat tenang dan relaks 
psikis Anda. Caranya dengan memanfaatkan 
alunan suara (tidak harus musik) yang dapat 
menciptakan efek nyaman. 

Aplikasi Sleepo, Relaxing Sound bisa mem-
bantu memproduksi suara yang diinginkan. 
Berbagai pilihan suara berkualitas HD disa-
jikan. Misalnya saja suara hujan rintik-rintik, 
nyanyian alam, hingga meditasi. 

Serunya Anda bisa menggabungkan antar be-
berapa suara menjadi suasana yang berbeda. 
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Selain itu, aplikasi ini tidak seperti streaming 
music atau audio umumnya. Maka, Anda bisa 
memperoleh secara offline. 

Durasi putarnya pun dapat ditentukan. Se-
hingga ketika Anda sudah nyenyak, ponsel 
Anda bisa pula beristirahat. Aplikasi ini me-
merlukan file sebesar 30 MB saja. 

Selain itu bila ingin menambah koleksi suara, 
juga ditawarkan lebih banyak lagi konten. 
Tetapi berbayar, sebesar Rp 30 ribu per item. 
(*) 

BACK
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APPS

PAINNT – PRO ART FILES
•	Developer : Moonlighting Apps
•	Update  : 11 Oktober 2017 
•	Android  : Minimal Android 4.2 
•	Instal   : Lebih dari 5.000.000

Teknik olah foto digital belakangan semakin 
kreatif dan simple. Salah satu yang peminat-
nya tinggi adalah aplikasi Painnt. 

Painnt mengubah foto Anda menjadi ma-
hakarya, nyata! Gunakan teknologi AI yang 
paling canggih untuk meningkatkan seni 
Anda secara dramatis dengan banyak filter 
HD yang dapat disesuaikan sepenuhnya.

Ubah foto Anda menjadi karya seni yang ter-
lihat seperti lukisan sungguhan (dan cantik!), 
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Dengan beragam palet warna yang indah 
dan sapuan kuas yang tajam. Pilih dari 1000 
pilihan filter,  termasuk klasik, buku komik, 
modern, abstrak, dan mosaik. Secara rutin 
ditambahkan filter baru yang menakjubkan 
ke koleksi. 

Tinjau dan setel pengaturan halus untuk hasil 
yang unik, dan render lukisan realistis dalam 
resolusi tinggi. Ketika Anda siap untuk men-
gungkap karya Anda ke dunia, simpan atau 
bagikan lukisan Anda dengan teman dan kel-
uarga melalui email atau jejaring sosial. Juga, 
bergabunglah dengan komunitas yang men-
gagumkan di mana Anda dapat menampilkan 
karya seni Anda, dapatkan umpan balik, dan 
libatkan artis yang berpikiran lain.

Aplikasi gratis ini membatasi resolusi out-
put, menampilkan iklan dan menambahkan 
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watermark.  Harga filter eksklusif yang bisa 
Anda beli antara Rp 12 ribu hingga termahal 
Rp 129.000,- (*)

BACK
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GADGET

E-TAPE DIGITAL MEASURE 
Meteran satu ini dilengkapi dengan alat ukur 
digital. Kelebihannya selain sederhana, an-
dal, akurat. juga semua fungsi dirancang di 
sekitar sisi dengan roda tombol. Terbuat dari 
plastik poli karbonat cukup ringan. 

Disebut pintar karana akan menghemat wak-
tu dan uang Anda. Waktu, karena tidak meng-
hemat waktu Anda untuk tidak menebak-ne-
bak.  Hemat uang, karena akan mengurangi 
kesalahan pengukuran yang berakibat pada 
kesalahan menentukan proyek. 

Gadget ini ditenagai sebuah baterai bulat ge-
peng. Ketika selesai mengukur dan mendap-
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atkan angka, lima menit kemudian layar akan 
mati. Dengan begitu akan lebih menghemat 
baterai. 

Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan kon-
versi satuan pengukuran. Tetapi juga tersedia 
pilihan skala pengukuran. 

Agar data pengukuran tak hilang atau Anda 
lupa, eTape menyiapkan memori. Bahkan ter-
sedia dalam dua jenis, yaitu untuk penguku-
ran cepat dan pengukuran sebelumnya. 
Harga yang ditawarkan sekitar Rp 420 ribuan. 
(*)

BACK
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GADGET

BOSE SOUNDSPORT IN EAR 
Headphone olahraga ini memiliki sensor de-
tak jantung terintegrasi yang sangat akurat 
untuk memberikan informasi yang Anda per-
lukan untuk melakukan latihan ke tingkat beri-
kutnya. Berkeringat di gym atau berlari mel-
alui hujan, ini adalah earphone olahraga yang 
dibuat untuk membuat Anda tetap melang-
kah. Port akustik diposisikan untuk menahan 
keringat dan cuaca, dan kain hidrofobik mem-
buat uap air keluar. 

Untuk mengisi baterai ketika kosong dibutu-
hkan waktu dua jam. Dengan kondisi full bat-
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tery, Bose Soundsport bisa Anda gunakan se-
lama enam jam. 

Konektivitas nirkabel-nya terdiri dari dua pili-
han, yaitu Bluetooth dan NFC. 

Untuk mengoperasikan, ponsel Anda me-
merlukan aplikasi Bose Connect. Aplikasi 
Bose Connect memberi Anda akses mudah 
ke semua hal yang ditawarkan produk Anda. 
Dapatkan pula tips, buka kunci fitur produk, 
dan personalisasi pengaturan Anda, sehing-
ga Anda dapat menghabiskan lebih banyak 
waktu menikmati musik.

Anda juga dapat dengan mudah mengelola 
semua koneksi Bluetooth Anda. Mulai dari 
menerima panggilan di ponsel cerdas Anda 
hingga mendengarkan musik di tablet Anda 
untuk menonton film di laptop Anda dengan 
satu kali sentuhan. 

Bose Soundsport tersedia dalam beragam 
warna sporty. Seri ini dibanderol sekitar Rp 
1,8 jutaan. (*)

BACK
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GADGET

ANKER SOUNDCORE NANO
Speaker portable ini dirancang buat anak 
muda yang kerap menghabiskan aktivitas 
di luar rumah. Dengan dimensi 54 x 54 x 33 
mm sungguh kecil dan nyaman dibawa. Bo-
botnya pun ringan hanya 82 gram. 

Anker Soundcore Nano ditopang oleh bate-
rai berkapasitas 400 mAh. Untuk pengisian-
ulang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. 
Namun dapat menyemburkan audio tanpa 
henti hingga 3-4 jam. 

Di bagian atas, kita menemukan port USB 
Mikro dan lampu LED biru, yang menunjuk-
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kan aktivitas dan status koneksi Bluetooth. 
Jarak maksimal terhadap ponsel (sebagai 
player) paling jauh sekitar 10 meter, layak-
nya jarak yang dapat ditempuh oleh Blue-
tooth umumnya. 

Kualitas audio yang disemburkan pun boleh 
dibilang jempolan. Terasa benar komposisi 
bass dan treble. Anker Soundcore Nano sep-
erti hendak menjawab keraguan akan porta-
ble speaker yang selama ini bekerja kurang 
optimal. 

Jika Anda mengetik sembari mendengar-
kan lagu di laptop, coba koneksikan audio ke 
speaker ini. Dijamin seri ini akan benar-be-
nar menghibur. Bahkan untuk memproduk-
si audio sebuah film pun masih cukup nen-
dang. 

Lagipula Anker Soundcore Nano hanya di-
lego sekitar Rp 250 ribuan. Cukup pas kan-
tung. (*)

BACK
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GADGET

ROAM CO-PILOT 
PHONE MOUNT 
Anda butuh mount untuk ponsel ketika se-
dang bersepeda? Pilihannya banyak, namun 
yang memiliki konstruksi paten dan nyaman 
buat ponsel adalah produk bernama Roam 
Co-Pilot ini. 

Co-Pilot akan secara aman memasang 
perangkat Anda ke setang menggunakan pe-
gangan plastik keras premium dengan jaring 
silikon. Pengikat di setiap sudut mengaman-
kan ponsel dan dalam posisi pasti. Untuk ke-
giatan mountain bike tak cukup hanya men-
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gandalkan dua grip kanan dan kiri 

Mount ini dapat disesuaikan dengan ukuran 
handlebar hingga diameter 1,25 inci. Semen-
tara itu grip-nya mampu mengapit berbagai 
jenis smartphone seperti iPhone maupun 
Smasung Galaxy yang umumnya memiliki 
lebar sekitar 3,5 inci. 

Kemudian Anda juga bisa mengatur posisi 
yang paling pas dengan wajah, sehingga ket-
ika Anda gunakan GPS, mata akan tertuju ke 
layar smartphone dengan sesuai. 

Yang jelas mount Roam Co-pilot tak membe-
nai kantung. Karena hanya dijual sekitar Rp 
180 ribu saja. Jika Anda juga sering melaku-
kan turing dengan sepeda motor, Raom Co-pi-
lot pun pas mengapit di setang motor.(*)

BACK
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TIPS & TRIKS

8 CARA JAUH DARI RADIASI 
PONSEL   
Tingkat radiasi ponsel kian lama kian bisa di-
kurangi. Radiasi RF sendiri memancarkan ra-
diasi yang dikeluarkan oleh ponsel saat dalam 
keadaan aktif. Biasanya, radiasi ini muncul 
karena ponsel tengah mencari sinyal.

Lantas, langkah apa saja yang harus dilaku-
kan untuk mengurangi dampak buruk peng-
gunaan ponsel?

Berdasarkan informasi Departemen Kese-
hatan California, yang dihimpun dari The In-
dependent, berikut cara yang dapat dilakukan 
pengguna ponsel untuk mereduksi dampak 
buruk radiasi ponsel jangka panjang.
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1. Gunakan headset saat menelepon
Ketika sedang menelepon, lebih baik guna-
kan headset. Sebab saat melakukan pang-
gilan, ponsel akan lebih banyak mengeluar-
kan radiasi dari sinyal RF. Jika hal ini terjadi 
secara berkala, bukan tidak mungkin radiasi 
dari ponsel bisa memicu kerusakan pada ja-
ringan otak.

2. Berkomunikasi lewat teks
Selain lebih murah, berkomunikasi lewat pe-
san teks juga disebut-sebut lebih aman dib-
andingkan saat melakukan panggilan secara 
langsung. Sebab, radiasi yang dikeluarkan 
lebih sedikit. Selain itu, posisi ponsel saat 
mengetik pesan teks berada lebih jauh dari 
tubuh, sehingga radiasi yang diterima akan 
lebih kecil.

3. Hindari mengantongi ponsel
Meski tidak digunakan, ponsel akan terus 
memproduksi radiasi RF. Untuk itu, lebih baik 
pengguna tetap menjaga jarak dengan pon-
sel saat digunakan. Jika sedang melakukan 
perjalanan, jangan letakkan ponsel di saku 
celana. Letakkan ponsel di tempat yang lebih 
jauh, seperti ransel atau wadah bawaan lain.
4. Jangan gunakan ponsel saat lemah sinyal
Saat sinyal lemah, indikator pada posisi satu 
bar, radiasi yang ditimbulkan akan lebih be-
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sar. Alasannya, sinyal RF yang dikeluarkan 
oleh ponsel lebih besar ketika sinyal dalam 
keadaan lemah. Jika memang tidak dalam 
kedaan darurat, lebih baik membiarkan pon-
sel tersimpan, atau bahkan matikan ponsel 
ketika sinyal dalam keadaan lemah.

5. Kurangi penggunaan ponsel di kendaraan
Menggunakan ponsel dalam kendaraan yang 
bergerak cepat ternyata merupakan tindakan 
kurang bijak. Sebab, di saat bergerak, ponsel 
akan menangkap sinyal dari Tower satu ke 
Tower lain. Sehingga memicu ponsel menge-
luarkan sinyal RF lebih banyak.

6.	Musik	dan	video	offline
Jika ingin mengurangi dampak radiasi pon-
sel, lebih baik mengunduh (download) file 
yang diinginkan saja, barulah kemudian me-
nonton video atau mendengarkan musik se-
cara offline. Untuk lebih meminimalisir radia-
si ponsel, mode penerbangan (Flight mode) 
bisa diaktifkan sebelum menonton video atau 
mendengarkan musik offline. Karena sinyal 
sudah tidak dibutuhkan.

7. Jangan letakkan ponsel dekat kepala saat 
tidur
Meski tidak digunakan, ponsel akan terus 
mencari sinyal yang memicu radiasi. Jadi, 
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jika ingin tidur dalam keadaan ponsel men-
yala, jangan pernah letakkan ponsel di dekat 
dengan kepala. Lebih baik lagi jika menon-ak-
tifkan ponsel ketika tidur. Saat membutuhkan 
alarm ponsel, kamu bisa mengaktifkan Flight 
mode atau meletakkannya di meja yang jauh 
dari tubuh.

8. Lepas headset
Meski jumlahnya tidak begitu besar, head-
set yang tersambung dengan ponsel ternya-
ta juga mengeluarkan radiasi, terutama jenis 
headset bluetooth. Oleh karena itu, penggu-
na ponsel disarankan agar melepas headset 
jika sudah tidak digunakan. (*)

BACK
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TIPS & TRIKS

CARA MEMBACA KODE 
KARTU MEMORI 
Walaupun beberapa smartphone sudah men-
inggalkan kartu memori, namun masih ban-
yak pengguna yang tergantung pada kartu 
simpan file ini. Bahkan kartu memori masih 
belum menggantikan peran cloud storage. 
Ini karena penyimpanan awan membutuhkan 
akun sendiri (walaupun Google Drive cukup 
menggunakan akun gmail), dan untuk men-
gunggah atau mengunduh file akan memo-
tong paket data pengguna.

Di sisi lain, pabrikan kartu memori terus 
mengembangkan kapasitas, kemampuan 
dan kecepatan simpan file.
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Untuk memilih kartu memori yang sesuai, ada 
beberapa hal yang harus Anda pahami. Apa 
saja?

KAPASITAS SIMPAN
Ini adalah rujukan pertama sebelum membe-
li. Sebesar apa kartu memori dapat menam-
pung file Anda. Tentu berkenaan dengan jenis 
file apa yang akan Anda simpan. Apakah foto, 
video, musik, juga file jenis lainnya.

Namun pengguna seringkali mengabaikan 
spesifikasi smartphone-nya. Untuk memilih 
kapasitas, pastikan bahwa smartphone Anda 
sesuai dengan spesifikasi kartu.

KELAS/KLASIFIKASI
Kelas kartu SD mengacu pada kecepatan 
baca dan tulis minimum. Bagaimana cara 
mengetahui apa yang masing-masing kartu 
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SD mampu lakukan biasanya tertera di kartu 
memori.

Kartu memori biasanya akan memberi label 
pada kulit kartu memori lengkap dengan  ke-
masan yang disertakan dengan jenis, kapa-
sitas, dan kelasnya. Misalnya kartu microSD 
dengan kapasitas 64GB, Kelas 10 (C dengan 
10 di dalam) dan juga UHS-1 (U dengan 1 di 
dalam). (*)

BACK
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TIPS & TRIKS

CARA AMPUH JIKA LUPA 
KODE LOCKSCREEN 
ANDROID
Makin canggih ponsel biasanya makin hebat 
sistem sekuritinya. Namun, di sisi lain juga 
kian membuat pengguna selalu mengingat 
kode penguncian. 

Persoalan muncul jika mendadak Anda lupa. 
Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk 
membuka dan mengaktifkan kembali. 

1. Forgot Pattern
Jika kamu menggunakan smartphone den-
gan sistem Android 4.4 ke bawah, coba gu-
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nakan fitur “Forgot Pattern”.

Setelah 5 kali gagal memasukkan password 
lock-screen, kamu akan menemui pesan “Try 
again in 30 seconds”

Ketika pesan ini tampil, tap tombol di bagian 
bawah yang bertuliskan “Forgot Pattern”. Se-
lanjutnya, pilih “Enter Google account details”.
Kemudian masukkan alamat email utama 
Google serta password-nya. Nantinya Google 
akan mengirim pesan ke email untuk meng-un-
lock lock-screen yang terkunci.

2. Android Device Manager
Untuk smartphone atau tablet Android 4.0 ke 
atas, kamu bisa memanfaatkan fitur “Android 
Device Manager”. Fitur ini merupakan cara 
terbaik yang bisa digunakan untuk melewati 
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lock-screen yang terkunci.

Selama perangkat tersebut log-in menggu-
nakan akun Google, pengguna bisa mengen-
dalikan dari perangkat lain seperti komputer 
atau laptop.

Namun untuk membuka smartphone yang 
terkunci, kunjungi dulu alamat: https://www.
google.com/android/devicemanager.

Setelahnya lakukan log-in menggunakan 
akun Google yang sama dengan ponsel yang 
terkunci tersebut, kamu akan diarahkan ke 
situs yang menampilkan informasi singkat 
akan ponsel tersebut.

Klik fungsi Lock pada halaman tersebut. 
Nantinya akan tampil kolom untuk mengisi 
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password baru yang akan mengganti PIN, 
pattern, ataupun password dari lock-screen 
yang terkunci.

Setelah selesai, klik “Lock”. Selanjutnya Goog-
le akan mengubah password lock-screen da-
lam waktu sekitar lima menit.

3. Find My Mobile
Bagi pengguna perangkat Android Samsung, 
ada layanan mirip dengan Android Device 
Manager dengan nama Find My Mobile.

Masuk ke link di bawah ini dari browser: 
https://findmymobile.samsung.com/login.
do.

Lalu log-in menggunakan akun Samsung. 
Jika sebelumnya kamu tidak memiliki akun 
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Samsung, maka cara ini tidak akan berhasil. 
Maka segera setelah ganti ponsel Samsung, 
segeralah membuat akun Samsung guna 
mencegah terjadinya hal yang tidak diingin-
kan ini.

Setelah berhasil log-in ke akun tersebut, klik 
tombol “Lock My Screen” yang terletak di kiri 
panel. Lalu masukkan empat PIN baru dan 
klik tombol Lock yang terletak di bagian pal-
ing bawah.

Dalam dua atau tiga menit ke depan, pass-
word lock-screen kamu akan tergantikan den-
gan PIN tersebut.

4. Hard Reset
Jika kamu tidak terlalu peduli pada data 
yang tersimpan di ponsel yang terkunci, ket-
ika kamu lupa lock-screen, maka salah satu 
cara paling mudah adalah dengan melakukan 
“Hard Reset”.

Prosesnya berbeda-beda pada tiap perang-
kat, namun sebagian besar ponsel Android 
menggunakan cara yang sama.

Dalam kondisi mati, nyalakan kembali ponsel 
dengan menekan dengan agak lama tombol 
“Volume Down” dan “Power” secara bersa-
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maan. Jika berhasil, aka akan tampil menu 
“Bootloader”.

Dari sini tekan tombol “Volume Down” dua kali 
untuk masuk ke pilihan “Recovery Mode”. Lalu 
tekan tombol “Power” untuk memilih mode 
ini.

Selanjutnya, tahan tombol “Power” dan te-
kan tombol “Volume Up” sekali. Jika berhasil, 
kamu akan masuk ke mode “Recovery”.

Gunakan tombol “Volume” untuk menyorot 
pilihan “Wipe Data/ Factory Reset”, lalu tekan 
tombol “Power” untuk memilihnya.

Setelah proses selesai, pilih “Reboot System 
Now”, dan sistem akan kembali ke kondisi 
semula. Selamat mencoba! (*)

BACK
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TIPS & TRIKS

SELFIE KEREN DI 
ALAM BEBAS 
Kegiatan di alam bebas belakangan makin 
naik daun. Seiring dengan makin bertambah-
nya destinasi petualangan atau sekedar kem-
ping. Nah, untuk mendukung aktivitas selfie 
kamu agar bisa dipastikan hasilnya akan ba-
gus, berikut ini adalah tips untuk foto selfie, 
khususnya di alam terbuka atau outdoor. 

1. Perhatikan cahaya
Pencahayaan alami seperti sinar matahari 
sangat penting untuk mendapatkan foto self-
ie saat berfoto di area outdoor seperti taman, 
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pantai, jalanan, dan lain sebagainya. Begitu 
pula dengan arahnya. 

Nah, agar mendapatkan pencahayaan alami 
yang sempurna, maka memotretlah antara 
pukul 07.00 – 11.00, atau antara pukul 15.30 
– 17.30.

2.	Jangan	pakai	flash
Lampu Flash hanya akan membuat foto terli-
hat flat, dan tampak tidak natural. Belum lagi 
dengan adanya efek red-eye.

Maka dari itu, usahakan untuk tidak meng-
gunakan Flash saat berfoto, terutama jika 
mengambil foto close-up.

3. Ambil gambar secara horizontal
Foto selfie yang bagus itu tidak hanya sep-
utar wajah di seluruh bagian foto saja. Pikir-
kan juga pemandangan sekitar yang kira-kira 
bagus untuk menjadi latar belakang.

Nah, untuk mengambil latar belakang, kamu 
tidak perlu mengandalkan zoom. Aturlah po-
sisi untuk mengambil objek secara horizon-
tal, dan hindari pengambilan foto secara ver-
tikal.
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4. Lebih banyak, lebih baik
Ambillah foto sebanyak mungkin, sehingga 
kamu bisa memilih mana yang paling bagus 
dan layak dipamerkan di sosial media atau 
untuk dicetak.

Jangan sampai kamu menyesal, karena foto 
yang diambil terlalu sedikit dan ternyata hasil-
nya tidak ada yang memuaskan!

5. Kreatif
Jangan takut berpose jelek dan konyol! Kamu 
juga bisa bereksperimen misalnya bergaya 
konyol seolah berinteraksi dengan patung, 
lukisan, atau benda-benda lainnya.

Foto dengan kekonyolan dan pose yang tidak 
biasa akan menonjolkan sisi jiwa petualang 
kamu, dan tidak terlalu serius.

6. Jauhkan dari bahaya
Makin keren spot foto biasanya juga makin 
berisiko. Pastikan ada titik untuk berfoto yang 
cukup aman dan nyaman. 

Hindari dari kemungkinan yang mengundang 
bahaya. Seperti pinggir jurang dan sebagain-
ya. (*) 

BACK
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