Edisi September 2018

www.sinyalmagz.com

4 PERUSAHAAN ONLINE INDONESIA
SENILAI RP 14 TRILIUN

INDOSAT OOREDOO
TANGGAP BENCANA LOMBOK

REVIEW

SAMSUNG GALAXY

NOTE 9

9 U N G G U LA N N OTE 9
Hal 1

DAFTAR ISI:

DI009

EDITORIAL
JAYALAH OLAHRAGA INDONESIA.......................10
Asian Games 2018 bukan hanya sekadar sebuah perhelatan bagi bangsa Indonesia, namun juga sebuah
perekat penyemangat para atlet yang berlaga di banyak cabang. Ada yang kalah dan terhormat, tapi tak
sedikit yang berjaya suarakan Indonesia Raya, pun
kibarkan bendera pusaka.
DI011

DI011

KOLOM HENDROWIJONO

5G Menggiurkan Namun Butuh Modal Besar.......13
Penggelaran teknologi 5G membutuhkan lebar pita
yang sangat besar, minimal 100 MHz, sementara
jumlah frekuensi yang dimiliki rata-rata operator di
Indonesia masih kurang dari 100 MHz. Pemerintah
sendiri mengalokasikan spektrum 3,5 GHz untuk
layanan 5G.
Hal 2

DI017
DI015

KABAR OPERATOR
INDOSAT OOREDOO BANTU LOMBOK..................17
Aksi tanggap darurat digelar Indosat Ooredoo untuk
membantu korban bencana gempa bumi di Lombok.
Kondisi masyarakat yang hidup dalam situasi serba
darurat membuat kesehatan masyarakat menjadi
rentan terserang berbagai gangguan kesehatan.
DI018

DI022

DI025

DI029

DI003

INDOSAT OOREDOO BUSINESS - CISCO SIAPKAN
IoT.......................................................................20
XL AXIATA NOMOR 2 DI PASAR SELULER
NASIONAL ..........................................................23
XL AXIATA UJI 5G................................................26
AKSI TELKOMSEL DI ASIAN GAMES 2018...........29
PAKET BRONET 4G OWSEMAXIS TAMBAH
BENEFIT...............................................................32

Hal 3

DI033

REVIEW
SAMSUNG GALAXY NOTE 9.................................35
Keluarga Samsung Galaxy Note tahun ini masuk ke
generasi ke 9. Keindahannya tak hanya terletak pada
desain namun juga teknologi yang dikembangkan
Samsung.
DI043

DI052

DI061

SAMSUNG GALAXY A8 STAR...............................42
XIAOMI Mi8..........................................................51
ADVAN G2 PLUS..................................................59

HAL 68

POWER BANK ACMIC W10PRO............................68
Tren power bank belakangan ini tidak hanya unjuk
kekuatan pada kapasitas baterai. Malah sudah banyak yang meninggalkan adu kapasitas.
Hal 4

Hal 5

DI080

PROFILE
4 Perusahaan Online Tanah Air
Senilai 14 Triliun .................................................74
DI089

TOPIK LEPAS
Pelanggan dan Pendapatan Operator Turun........84
PASCA program registrasi, ketika pemerintah
melakukan blokir total pada awal Mei, operator mengalami penurunan kinerja, antara lain
karena jumlah pelanggan mereka menyusut.
DI092

DI094

HIGHLIGHT
PERAN PEREMPUAN INDONESIA DI E-COMMERCE
MASIH RENDAH...................................................91
Bahkan, partisipasi peran perempuan Indonesia sebagai pelaku e-commerce (sebagai
penjual) terpantau paling rendah di antara
negara anggota Asean.
5 PEKERJAAN PALING DICARI
DI ERA DIGITAL....................................................93
Hal 6

DI098

DI100

DI102

DI105

DI107

DI112

DI112

5 KEBIASAAN BURUK AKIBAT KECANDUAN
INTERNET..........................................................103
KECEPATAN AKSES INTERNET INDONESIA
URUTAN 93 SE-DUNIA.......................................101
GORILLA GLASS 5 BAKAL DIGANTI VERSI 6.....104
RISET SWEETRING TERHADAP PASANGAN
INDONESIA........................................................106

APPS
RUANG GURU....................................................109
Ruang guru menawarkan metode pembelajaran secara online melalui berbagai materi
termasuk video.
NAME ART PHOTO EDITOR................................112
MASUK PAK EKO!..............................................115

Hal 7

DI115

GADGET
SUBLUE WHITESHARK,
SKUTER UNDERWATER.....................................118
Seperti alat milik agen rahasia 007, James
Bond, skuter ini bikin menyelam jadi lebih
mudah. Alat ini mampu membawa Anda ke
kedalaman lebih dari 130 kaki.
DI123

DI125

LOFREE QTV, SPEAKER NIRKABEL....................120
UQIQUE, PEREKAM MINI...................................122

DI118

CHARGER SPY CAMERA....................................124
Kamera ini juga memiliki kemampuanmerekam cukup baik di ruang dengan cahaya
redup.
Hal 8

DI129

TIPS & TRIKS
8 KESALAHAN MEMBIARKAN BATERAI LEKAS
RUSAK...............................................................127
Baterai smartphone adalah komponen yang
paling lekas mengalami kerusakan. Celakanya, kerusakan tersebut biasanya adalah akibat ulah penggunanya sendiri.
DI133

DI136

DI142

4 LANGKAH HEMAT KUOTA WHATSAPP...........131
6 CARA MEMBEDAKAN BERITA
HOAX DAN ASLI.................................................136
4 RAWAT DARURAT LAYAR PONSEL PECAH.....140

Hal 9

HAL 10

EDITORIAL

JAYALAH OLAHRAGA
INDONESIA

Usai HUT Kemerdekaan, aura negeri ini membuncah oleh hiruknya semangat olahraga.
Tak hanya di gang-gang terpencil, bahkan di
perkantoran pun keramaian itu terjadi.
Asian Games 2018 bukan hanya sekadar
sebuah perhelatan bagi bangsa Indonesia,
namun juga sebuah perekat penyemangat
para atlet yang berlaga di banyak cabang.
Ada yang kalah dan terhormat, tapi tak sedikit yang berjaya suarakan Indonesia Raya, pun
kibarkan bendera pusaka.
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Di dunia media sosial juga sangat seru. Kreativitas muncul mencirikan bangsa Indonesia
yang gemar bikin tagar atau meme lucu yang
memancing tawa. Satu-dua memang terkesan nyinyir, tetapi lalu kalah oleh embusan
aura positif.
Jadi atlet-atlet kendati kalah bertarung, mereka tetap lah pahlawan yang harus dipuja. Olahraga Indonesia seperti bangkit. Yang semula
diam mendadak meledak. Yang dulunya tak
terdengar kabar, tiba-tiba tampil membanggakan.
Olahraga adalah jati diri bangsa. Semakin bagus dan berkibar prestasinya, semakin melambungkan nama negara itu sendiri. Dengan
kata lain olahraga menunjukkan bagaimana
kehidupan dan kemakmuran sebuah bangsa.
Peran industri telekomunikasi tak hanya
membuat orang jadi bergembira di media sosial. Namun juga membuat para duta bangsa
bisa terus berhalo-halo dengan keluarga dan
warganya di negerinya.
Komunikasi bagus akan memberi cerita bagus bagi duta olahraga. Jadi, kita bersyukur,
Asian Games 2018 sukses, prestasi pun lebih dari rencana, semua rakyat bersatu padu
bergembira.
Hal 11

Sungguh indah Indonesia selama dua minggu itu. (*)
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KOLOM HENDROWIJONO

5G Menggiurkan Namun
Butuh Modal Besar

SELULER generasi kelima, 5G, memang masih
jauh dari jangkauan, namun minat operator
maupun masyarakat sudah tampak menggebu. Persyaratan berat, antara lain prasarana berupa frekuensi maupun fisik, membuat
operator baru mencapai tahap uji coba, sementara calon sasaran layanan 5G melebar
tidak hanya ke korporasi melainkan juga ke
konsumen ritel.
Penggelaran teknologi 5G membutuhkan lebar pita yang sangat besar, minimal 100 MHz,
sementara jumlah frekuensi yang dimiliki raHal 13

ta-rata operator di Indonesia masih kurang
dari 100 MHz. Pemerintah sendiri mengalokasikan spektrum 3,5 GHz untuk layanan
5G, spektrum yang masih digunakan untuk
layanan satelit, yang akan segera digeser.
Kementerian Kominfo membuka kesempatan
operator melakukan uji coba dengan mengalokasikan spektrum frekuensi 15 GHz, 28 GHz
dan 60 GHz unlicence. Penggunaan spektrum
tinggi ini dimaksudkan untuk mendapatkan
kapasitas lebih besar dibanding menggunakan frekuensi lebih rendah. Pemerintah juga
akan membatasi pemakaian paling banyak
22MHz pada spektrum 60 GHz yang bebas
(unlicence) agar tidak saling ganggu.
Dua dari lima operator seluler, PT Telkomsel
dan PT XL Axiata Agustus lalu sudah melakukan uji coba penggelaran 5G, dengan sasaran yang berbeda. Telkomsel lebih ke kebutuhan industri dengan demonstrasi operasional
kendaraan tanpa sopir sementara XL Axiata
lebih ke layanan publik dan ritel, di kawasan
Kota Tua Jakarta Barat.
Direktur Teknologi PT XL Axiata, Yessie D Yosettya berharap pemerintah menyediakan
spektrum frekuensi 5G dengan harga Rp 0,
namun Menteri Kominfo Rudiantara menHal 14

gatakan hal itu tidak mungkin. Dalam lelang
frekuensi 2,3 GHz beberapa waktu lalu pita
selebar 30 MHz dihargai sedikit di atas Rp 1
triliun.
Menurut Yessie, harga perolehan frekuensi
akan menghambat operator memberi layanan
5G, karena untuk spektrum tinggi operator
harus membangun tiang BTS di setiap jarak
50 meter. Namun dengan layanan ini Yessie
yakin pihaknya akan dapat menyediakan internet satu gbps di tiap rumah di Jakarta hanya dengan Rp 100.000 per bulan.
Selain menjadi masalah belanja modal (capital expenditure) operator, pembangunan BTS
berjarak 50 meter juga akan menimbulkan
resistensi pemerintah daerah, karena akan
membuat estetika kota terganggu. Saat ini
saja di banyak bagian kota terlihat sampai 6-7
tiang kabel telepon berdesakan di satu tempat dengan kabel-kabel yang berurai.
Walaupun, penerapan 5G sangat membantu
pemerintah daerah dalam banyak hal, terutama dalam upaya membentuk kota cerdas
(smart city). Antara lain dalam pemantauan
kualitas air sungai dengan sistem pelaporan
otomatis, atau pengelolaan sampah, semuanya dengan menggunakan sistem yang terHal 15

hubung IoT (Internet of Things). Atau juga
mengoperasikan bus-bus kota tanpa sopir.
Jika ini semua terwujud, internet super cepat berteknologi WiGig (wifi gigabit) dengan
latensi sangat rendah dan layanan umum
terkendali lewat 5G, layanan telekomunikasi
Indonesia setara bahkan bisa lebih tinggi dibanding Singapura.
Masalahnya, apakah operator mampu memodali itu semua sementara pemerintah
masih menganggap pengadaan spektrum
frekuensi sebagai salah satu sumber PNBP
(penerimaan negara bukan pajak) yang potensial. ***
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KABAR OPERATOR

INDOSAT OOREDOO
BANTU LOMBOK
Aksi tanggap darurat digelar Indosat Ooredoo untuk membantu korban bencana gempa bumi di Lombok. Kondisi masyarakat
yang hidup dalam situasi serba darurat membuat kesehatan masyarakat menjadi rentan
terserang berbagai gangguan kesehatan.
Oleh karena itu, Indosat Ooredoo melalui program CSR di bidang kesehatan, menurunkan
armada Mobil Kliniknya untuk memberikan
pengobatan gratis kepada masyarakat di
Lombok yang menjadi korban gempa, guna
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memberikan pertolongan pertama terhadap
gangguan kesehatan selama masa-masa
pemulihan paska bencana. Selain memberikan pengobatan gratis, Mobil Klinik juga melayani tambahan makanan bergizi serta trauma healing untuk anak-anak.
“Kami turut menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas musibah bencana gempa bumi yang menimpa masyarakat Lombok. Sejak saat pertama usai gempa,
kami langsung turun melakukan pemulihan
jaringan dan layanan telekomunikasi, sekaligus menyiapkan bantuan sosial apa saja yang
dibutuhkan masyarakat, salah satunya adalah layanan pengobaan gratis melalui pengoperasian Mobil Klinik serta bantuan logistik
kebutuhan sehari-hari,” ujar Deva Rachman,
Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo.
“Kami berharap Mobil Klinik khususnya akan
bisa mendampingi masyarakat mengobati
dan menjaga kesehatan mereka selama melewati masa-masa pemulihan pascabencana,” lanjutnya.
Mobil Klinik dijadwalkan mengunjungi masyarakat baik yang berada di pengungsian
maupun yang masih berada di tempat tingHal 18

gal mereka, khususnya di wilayah-wilayah di
Lombok Timur dan Lombok Utara yang terdampak gempa paling serius, seperti Sembalun, Bayan dan Sambelia. Diperkirakan sebanyak 2500 orang akan dapat dilayani Mobil
Klinik di berbagai titik darurat tersebut.
Selain bantuan Mobil Klinik, Indosat Ooredoo
juga memberikan bantuan logistik berupa kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, yang
akan didistribusikan ke berbagai lokasi pengungsian. Bantuan logistik tersebut antara
lain berupa selimut, sembako, tikar, dan lainlain yang sangat dibutuhkan dalam kondisi
darurat khususnya di pengungsian.
Sementara itu, dari sisi jaringan dan layanan,
secara umum dalam kondisi aman, hanya
mengalami sedikit kendala karena masalah
pasokan listrik dari PLN. Indosat Ooredoo
berkomitmen untuk terus dapat melayani
masyarakat dalam kondisi bencana sekaligus
berkomitmen memberikan kepedulian untuk
membantu masyarakat yang menjadi korban
bencana. (*)
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KABAR OPERATOR

INDOSAT OOREDOO
BUSINESS - CISCO SIAPKAN
IoT
Untuk memenuhi kebutuhan para pelaku
bisnis Indosat Ooredoo dan Cisco menjalin
sebuah kerjasama, dimana Indosat Ooredoo
memilih Cisco Control Center, sebuah automated IoT Connectivity Management Platform,yang memungkinkan pelanggan dapat
meluncurkan, mengelola dan memonetisasi
layanan IoT secara global dalam hal penggunaan Industry 4.0.
“Kolaborasi Indosat Ooredoo bersama Cisco
Hal 20

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internet yang lebih luas dan memperkuat platform
IoT Hub Indosa tOoredoo yaitu IoT Connect.
Melalui kolaborasi ini, kami juga ingin mendorong para pelanggan kami, mitra dan juga
komunitas pengembang aplikasi di setiap
industri di Indonesia untuk terus berinovasi,
memberikan layanan baru, serta dan mendapatkan aliran pendapatan baru,” ujar Director &
Chief Business Officer Indosat Ooredoo, Herfini Haryono.
Kolaborasi ini akan menggabungkan jaringan seluler Indosat Ooredoo dengan platform
IoT Cisco Control Center, yang memudahkan
pelaku bisnis menghadirkan layanan koneksi baru yang lebih efektif dan efisien. Dengan
Control Center, pelanggan Indosat Ooredoo
dapat mengontrol biaya saat meningkatkan
layanan IoT mereka secara global dengan
keandalan yang mumpuni.
Indosat Ooredoo telah melihat permintaan
yang banyak untuk layanan IoT di industri-industri berikut:
• Manufaktur & Industry4.0– IoT memiliki
peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan profit pabrik-pabrik yang ada saat
ini. Produsen memanfaatkan platform IoT
Hal 21

Cisco untuk memantau dan secara proaktif mengidentifikasi potensi masalah denganmesinnya, sehingga mesin tersebut bisa
diperbaiki sebelum mereka dapat menyebabkandowntime.
• Transportasi& Logistik– Dengan tampilan
lokasi real-time dan riwayat data yangkomprehensif, platform Control Center membantu perusahaan meningkatkan kinerjaarmada dan memungkinkan efisiensi bisnis yang
maksimum pada titik keberangkatan,selama
pengangkutan dan pada saat kedatangan.
• Smart Meters–Gabungan infrastruktur Indosat Ooredoo dan platform IoT Cisco akan
membantu menghadirkan layanan smartmeter dan penyebaran smartgrid ke pasar
lebih cepat.
• Smart Cities– Kota-kota menyambut
kekuatan IoT untuk membuat hidup perkotaan lebih aman dan lebih nyaman dengan
pengelolaan limbah, sistem transportasi cerdas, solusi parkir yang terhubung, jaringan
pasokan air, penegakan hukum, dan layanan
masyarakat lainnya. (*)
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XL AXIATA NOMOR 2 DI
PASAR SELULER NASIONAL
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengklaim bahwa pihaknya kini telah kembali ke posisi runner-up dalam klasemen pasar seluler nasional di semester pertama 2018 pasca tergusur
dari Indosat tiga tahun lalu.
“Saya berani bilang sekarang kami kembali ke
nomor dua di pasar seluler nasional.”, klaim
Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswarini,
kala meresmikan pusat monitoring layanan
belum lama ini.
Dian merujuk kepada kinerja dari XL hingga
semester pertama tahun 2018 atau selesainya masa registrasi ulang pra-bayar berbasis
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu
Keluarga (KK).
Hal 23

XL Axiata hingga semester pertama tahun
2018 memiliki 52,9 juta pelanggan dengan
Average Revenue Per User (ARPU) campuran
Rp 34 ribu.
XL meraih pendapatan sebesar Rp 11,06 triliun sepanjang semester I tahun 2018, atau
naik 1% dibandingkan periode sama tahun
lalu sebesar Rp 10,95 triliun.
Pertumbuhan layanan data terus mendorong pencapaian pendapatan di semester 1
tahun 2018 ini (H1-2018). Tercatat, pendapatan layanan data meningkat sebesar 19% dibandingkan periode yang sama di tahun 2017
lalu.
Sedangkan Indosat yang berhasil menyalip
XL pada tahun 2015 lalu menang dari sisi jumlah pelanggan, yakni memiliki 75,3 juta pelanggan. Tetapi dari sisi Average Revenue Per
User (ARPU) campuran hanya Rp 14,3 ribu.
Bahkan, dari sisi pendapatan, Indosat terpukul
karena registrasi pra-bayar, dimana layanan
seluler hanya berhasil meraih pendapatan
sebesar Rp 8,6 triliun di semester I tahun 2018
anjlok 31,3% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 12,5 triliun.
Sementara itu, posisi pertama hingga semesHal 24

ter I tahun 2018 masih dipegang Telkomsel
dengan memiliki 177,9 juta pelanggan di semester pertama tahun 2018 ditopang APRU
campuran sebesar Rp 36 ribu.
“Saat ini pelanggan dan trafik data XL sudah
80% dari total layanan. Kontribusinya terhadap pendapatan dari layanan data juga 80%.
Tak heran kami menjadi Mobile Data Service
Provider of the Year 2018 di ajang Frost &
Sullivan’s 2018 ICT Awards,”, pungkasnya.
Sebelumnya, XL Axiata kembali meraih 4
penghargaan bergengsi dari ajang internasional. Tiga kategori penghargaan diraih dari
Lembaga konsultan bisnis terkemuka dunia,
Frost & Sullivan di ajang 2018 Asia Pacific ICT
Awards. (*)
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KABAR OPERATOR

XL AXIATA UJI 5G
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar
uji coba layanan berbasis 5G dan WiGig (Wireless Gigabit).
Teknologi 5G dan WiGig ini diterapkan pada
sejumlah aktivitas pengelolaan lingkungan
perkotaan di seputaran Kota Tua, Jakarta
Barat.
Demo yang dilakukan mencakup penerapan
5G pada pengelolaan sampah, pengelolaan
taman, peliharaan kebersihan sungai, serta
WiGig untuk kamera surveillance (CCTV) dan
layanan internet berkecepatan tinggi melalui
Wi-Fi yang juga langsung bisa dinikmati seHal 26

cara gratis oleh pengunjung di sekitar area
demo.
Menkominfo Rudiantara menuturkan bahwa
Kemenkominfo mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan digital tercanggih saat
ini untuk bisa diterapkan sebagai solusi pada
berbagai bidang, termasuk pengelolaan fasilitas publik.
“Kami harap (uji coba) ini bisa memberikan
gambaran yang lebih jelas mengenai kemungkinan penerapan 5G ini dalam sistem SmartCity di DKI Jakarta. Saya melihat teknologi 5G
bisa diterapkan di banyak hal untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif
dan efisien, tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi
juga di kota-kota lain manakala nanti jaringan
5G sudah tersedia.”, ujar Rudiantara
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris
Daerah Pemprov DKI, Saefullah, mengatakan bahwa uji coba ini menjadi langkah serius dari Kementerian Kominfo, Pemprov DKI
Jakarta, serta XL Axiata untuk bisa membawa teknologi 5G dan menerapkannya secara
tepat guna pada aktivitas layanan publik.
“Teknologi 5G akan menjadi sarana penunjang yang tepat mengingat berbagai keungHal 27

gulan teknis yang dimilikinya, yang sangat
bisa diadopsikan dalam berbagai aktivitas
rutin yang selama ini masih mengandalkan
penanganan secara manual,” ungkap Setiaji.
Sementara itu, selaku Dian Siswarini Direktur Utama XL Axiata mengatakan, uji coba ini
menjadi sarana bagi XL Axiata untuk mempelajari lebih jauh terkait penerapannnya di
lapangan dan hal-hal lainnya yang bersifat
teknis.
Selain itu, ujicoba ini akan bisa menunjukkan
kepada masyarakat luas mengenai seperti
apa teknologi 5G dan kegunaannya bisa untuk apa saja. (*)
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KABAR OPERATOR

AKSI TELKOMSEL DI ASIAN
GAMES 2018
Dalam rangka menyiapkan akses telekomunikasi untuk mendukung program Making Indonesia 4.0, Telkomsel menghadirkan
pengalaman teknologi revolusioner 5G di
‘Telkomsel 5G Experience Center’ .
Dengan menghadirkan pengalaman teknologi 5G pertama kali bagi masyarakat Indonesia
selama Asian Games 2018, Telkomsel siap
memimpin bangsa Indonesia menuju masa
depan. Dibangun di atas fondasi teknologi
sebelumnya, teknologi seluler generasi kelima ini akan menghadirkan berbagai macam
Hal 29

serta peluang baru bagi kehidupan.
Di sela-sela peluncuran Telkomsel 5G Experience Center, Direktur Utama Telkomsel Ririek
Adriansyah mengatakan, “Sebagai pemimpin dalam bisnis nirkabel dan digital, Telkomsel akan terus berupaya tanpa henti untuk
membangun Indonesia dengan berinvestasi menghadirkan teknologi 5G demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi bangsa
sejalan dengan upaya pemerintah menuju Indonesia 4.0. Melalui teknologi 5G, Telkomsel
akan menghadirkan berbagai revolusi industri yang akan memperkuat Indonesia dalam
berbagai bidang.”
Kemajuan teknologi 5G akan merubah cara
kerja dengan tidak menggunakan manusia
sebagai komponen utama. Implementasi teknologi 5G akan lebih optimal bila digunakan mesin dalam menghadirkan layanan IoT.
Kemajuan teknologi 5G akan memunculkan
berbagai macam teknologi revolusioner. Sektor industri nasional memerlukan inovasi
terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di
era Industri 4.0. Adapun lima teknologi utama yang menopang pembangunan sistem
Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human–Machine Interface,
Hal 30

teknologi robotik dan sensor, serta teknologi
3D Printing.
Adapun contoh yang merupakan bentuk di
berbagai industri yang dapat diciptakan seperti remote surgery dalam bidang medis, autonomous car dalam bidang transportasi,
serta robotic manufacturing dalam bidang
manufaktur. (*)
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KABAR OPERATOR

PAKET BRONET 4G OWSEM
AXIS TAMBAH BENEFIT
Jaringan data yang berkualitas dan internet
cepat dari PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah
berhasil memberikan kenyamanan bagi para
pelanggan AXIS. Berbagai ragam aktivitas
bisa dilakukan dengan lebih maksimal karena
mendapatkan dukungan akses data/internet
yang cepat dan stabil.
Untuk menambah kepuasan pelanggan, AXIS
meluncurkan paket Bronet 4G OWSEM dengan tambahan benefit yang akan memanjakan pelanggan, terutama para penggemar
games dan musik karena ada benefit khusus
untuk mengakses kedua jenis layanan data
tersebut.
Hal 32

Group Head Youth Segment XL Axiata, Robert E. Langton mengatakan, “Bermain games
dan mendengarkan musik streaming melalui
smartphone merupakan dua dari aktivitas digital yang paling banyak dilakukan oleh anakanak muda di seluruh penjuru dunia, termasuk
Indonesia. Siapa saja menggemarinya, dari
mulai anak-anak remaja yang masih duduk
di bangku sekolah hingga mahasiswa. Kedua
aktivitas rekreasional tersebut bisa dilakukan
di sela-sela aktivitas utama dalam keseharian. Karena itu, paket Bronet 4G OWSEM ini
sekaligus menjadi cara AXIS dalam memuaskan pelanggannya.”
Robert melanjutkan, melalui paket Bronet 4G
OWSEM, AXIS memberikan benefit yang lebih banyak, yaitu dengan menambahkan kuota untuk akses ke aplikasi games dan musik.
Kuota tersebut tidak ada pada paket yang
sebelumnya. Dengan kuota games ini, pelanggan bisa bebas bermain games AOV dan Free
Fire. Sementara itu, untuk akses ke layanan
musik berlaku hanya melalui aplikasi JOOX.
Selain kuota tambahan untuk games dan
musik itu, pelanggan juga akan mendapatkan
kuota utama 2G/3G/4G serta kuota khusus
4G. Pelanggan bisa mulai mendapatkan paHal 33
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ket Bronet OWSEM 4G mulai 14 Agustus 2018
dengan harga mulai dari 23rban melalui UMB
*123#, AXISnet, dan toko pulsa. Untuk info
lebih lanjut kunjungi www.axisnet.id. (*)
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY NOTE 9
Ini Dia 9 Unggulan Generasi Note 9

Keluarga Samsung Galaxy Note tahun ini
masuk ke generasi ke 9 sejak pertama kali
dikenalkan pada 2012. Keindahannya tak hanya terletak pada desain namun juga teknologi yang dikembangkan Samsung.
Samsung Galaxy Note 9 yang dirilis tempo hari mewarisi tradisi keluarga, sekaligus
mengusung teknologi terbaru sekalipun dibandingkan flagship Samsung Galaxy S9. SINYALMAGGZ menemukan 9 keunggulan pada
generasi Note ke-9 ini. Apa saja?
Hal 35

#1. LAYAR LEBIH LEBAR

Dimensi layar diagonal dinaikkan, meskipun
hanya 1 inci. Kali ini Samsung Galaxy Note 9
memiliki ukuran 6,4 inci. Siap mengakomodasi video atau image dengan rasio aspek 18,5 :
9. Sementara layar memenuhi sekitar 83 persen penampang depan, jenis Super AMOLED.
#2. PROSESOR BARU

Untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy Note
9 memakai prosesor yang juga digunakan
Samsung Galaxy S9 dan S9+. Yaitu Exynos
9810 Octa. Alias prosesor terbaru, sementara Galaxy Note 8 tidak. Adapun konfigurasi
Hal 36

prosesor delapan inti ini adalah 4×2.7 GHz
dan 4×1.8 GHz Cortex-A55.
#3. MEMORI BESAR

Untuk pertama kalinya Samsung menggunakan memori ROM berukuran 512 GB. Bahkan
Samsung Galaxy S9+ pun belum. Ini adalah
varian tertinggi yang juga memakai RAM 8
GB. Sedangkan varian lainnya dengan ROM
128 GB dan RAM 6 GB.
#4. UP GRADE STYLUS

Untuk meningkatkan peran stylus pen yang
merupakan ciri khas keluarga Galaxy Note,
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Samsung menambahkan aspek konektivitas berupa Bluetooth. Dengan tambahan ini
pengguna dapat melakukan lebih beragam
perintah dengan stylus pen tersebut.
#5. IRIS SCANNER

Moda sekuriti advance ini sebelumnya tak
ada di Galaxy Note 8. Tapi bukan hal baru, sebab di Galaxy S9+ sudah tersedia. Maka untuk pertama kalinya, keluarga Note menambahkan opsi sekuriti perangkat.
#6. KAPASITAS BATERAI

Samsung jarang mengenakan pasukannya
Hal 38

dengan kapasitas baterai 4.000 mAh. Lihat
saja Galaxy S9+ yang hanya bermodal 3.500
mAh. Untuk kali ini, Anda boleh berterima
kasih kepada Samsung. Jika ingin beli, faktor
ini bisa jadi rujukan utama.
#7. APERTURE KAMERA

Sebenarnya tak banyak pembaruan kamera
utama ganda dengan resolusi masing-masing 12 MP. Namun salah satu kamera utama
kali ini memiliki aperture yang lebih variatif,
yaitu f/1.5 – f/2.4.
#8. SENSOR SIDIK JARI

Hal 39

Letak sensor sidik jari dipisahkan dengan
perangkat pemotretan (kamera dan flash).
Lokasi tetap di punggung. Dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 8 menjadi lebih
nyaman bagi jemari ketika akan meng-unlock
layar.
#9. HARGA KEJUTAN

Samsung Galaxy Note 9+ paling murah dilego sekitar Rp 12 jutaan. Samsung Galaxy
Note 8 pada awalnya dijual sama dengan Galaxy Note 9+. Artinya masih di bawah Rp 15
jutaan. Sedangkan Samsung Galaxy Note 9
paling murah ditawarkan sekitar Rp 16,6 jutaan. Makin terkini, makin mahal. (*)
SPESIFIKASI
• Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors; 6,4 inch; 1440 x 2960
pixel
• Kamera Belakang: Dual 12MP dan 12 MP
serta LED flash
Hal 40

• Kamera Depan: 8 MP
• Chipset: Exynos 9810 Octa
• Memory: 2 varian (512 GB, 8 GB RAM dan
128 GB, 6 GB RAM), microSD 512 GB
• Baterai: 4000 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
5.0, A2DP, NFC
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY A8 STAR
The Best of Galaxy A Family

Samsung Galaxy keluarga A8 tahun 2018
sudah keluar setidaknya tiga varian. Masing-masing Galaxy A8, Galaxy A8+, keduanya dirilis akhir Desember 2017 dan keluar di
Indonesia Januari 2018. Satu lagi keluar di
pertengahan tahun, Samsung Galaxy A8 Star
dan di Tanah Air sudah tersedia saat ini.
Spesifikasinya lebih tinggi ketimbang dua
“kakak”-nya itu, namun harganya berada di
bawah Galaxy A8+ dan di atas Galaxy A8.
Hal 42

Tentu saja ini jadi bagian menarik. Apalagi
juga menampilkan performa yang lebih tinggi ketimbang Samsung Galaxy A8+.
Dan, Samsung sengaja tidak bikin varian lain.
Cukup dengan satu yang memiliki memori
ROM 64 GB dan RAM 4 GB. Seri ini juga merupakan anggota keluarga Galaxy A yang pertama memakai Android Oreo.
BODI
Postur Samsung Galaxy A8 Star terbilang
cukup besar. Yaitu 162,4 x 77 mm. Namun
dengan bodi yang tipis (7,6 mm). Postur besar itu lantaran mengusung layar yang lebih
lebar ketimbang Galaxy A8 dan A8+. Pemilihan materi plastik untuk punggung juga merupakan pembeda dengan Galaxy A8+. Karena itu tak heran jika harganya dapat ditekan.
Template desainnya masih mengacu pada
keluarga A8, dengan sudut rounded. Namun
layout kamera utama dibuat berbeda. Kedua
kamera dipasang di ujung kiri atas. Sebelumnya kamera berada di tengah.
Kedua kamera ditata secara vertikal dengan
sebuah LED flash di bawahnya. Sedangkan
sensor finger print berada di tengah atau persis di titik lokasi kamera pada Galaxy A8+.
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Hal 43

Sementara di bagian samping kanan, selain
terdapat tombol power juga slot kartu memori dan nano SIM. Tray SIM 2 juga dapat digunakan untuk meletakkan memorycard yang
maksimal sebesar 512 GB.

Baki microSD dan nano SIM card

Lalu di samping kiri ditempatkan tombol kontrol volume (volume rock) stu tombol. Ada
satu tombol lagi yang didedikasikan untuk
fungsi Bixby. Jadi jika layar dalam keadaan
off, fungsi Bixby bisa diaktivasi melalui tombol konvensional.
LAYAR
Bagi pasukan Samsung, dimensi layar Galaxy
A8 Star terhitung paling lebar alias setara dengan Galaxy Note 8. Layar tersebut memenuhi bagian depan dengan rasio mencapai 81
persen. Sayang tidak dilapis oleh Gorilla Glass
sebagaimana pula seri A lainnya.
Layar mengakomodir tampilan video dan image dengan rasio aspek 18,5:9. Ini merupa-
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kan sebuah standar masa kini.
Ketika memutar video YouTube aksi Jokowi
menaiki sepeda motor jelang upacara pembukaan Asian Games, video terlihat sangat
jernih. Di bawah matahari, layar tak redup.
KAMERA
Tampak menu-menu andalan seperti mode
Otomatis, Pro, Panorama, Gerak Lambat, Fokus Live, Hyperlapse, Kecantikan dan Stiker.
Setingan kamera terletak di bawah (kebanyakan Galaxy di atas). Opsi kamera utama antara lain Sementara untuk ukuran foto terdiri
dari tujuh opsi. Antara lain 16 MP (rasio foto
4:3), 12 MP (16:9), 8 MP (4:3), 6 MP (16:9), 12
MP (1:1), 6 MP (1:1), serta satu lagi yang seukuran layar Samsung Galaxy A6 Plus yaitu 10
MP (18,5:9).

Dua Kamera 24 MP dan 16 MP dengan Flash LED

Sementara untuk perekaman video terdiri dari delapan opsi. Mulai UHD (resolusi
3840×2160 pixel) hingga yang paling rendah
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HD (1280×720 pixel).

Fitur Fotografi

Kali ini Mode HDR tak dijadikan satu dengan
menu utama pemotretan. Ia dimasukkan ke
menu Settings, sehingga ketika diaktifkan,
mode HDR dapat digunakan untuk berbagai
keperluan, termasuk foto selfie.
Mode Pro menawarkan setelan ISO (100-800)
dan White Balance. Tak sebanyak Mode Pre
pada seri-seri highend lainnya.
Sementara penggemar foto kreatif dan fun,
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manfaatkan menu Sticker. Ada beberapa kategori disiapkan. Misalnya saja stamps yang
membuat foto kelihatan seperti poster, atau
yang fun berupa rangkaian wajah-wajah binatang. Bixby juga hadir melengkapi.
Nah, keunggulan tertinggi di seri ini adalah
kamera selfie. Kamera depan ini memiliki
enam pilihan ukurna gambar, mulai 24 MP
(4:3) hingga 9,1 MP (1:1).
Mode HDR juga melengkapi pemotretan selfie. Bahkan wide selfie yang cara pengambilan gambarnya mirip mode panorama.
KINERJA
Samsung kali ini memilih menggunakan SoC
buatan Qualcomm, dengan begitu menanggalkan Exynos yang sebenarnya cukup memiliki kinerja yang baik. Kali ini menggunakan
Snapdragon 660. Padahal Galaxy A8+ memakai milik sendiri yaitu Exynos 7885 Octa.
Meskipun demikian, kinerja Samsung Galaxy
A8 Star boleh diacungi jempol. Hasil uji Antutu menunjukkan angka di atas Galaxy A8+,
termasuk tes dengan aplikasi GeekBench. Di
antara keluarga Galaxy A seri ini punya performa terbaik.
Hal 47

AnTuTu 259393
GeekBench (Single Core)

39475
1192

GeekBench (Multi Core)

4780

Fitur Browser Internet

Fitur Equalizer Audio

BATERAI
Untuk Galaxy A8 Star, Samsung menyediakan
kapasitas baterai yang besar. Walaupun terpaut sedikit (3.700 mAh) namun hal ini memberikan nilai lebih.
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Pada pemakaian dengan intensitas sedang,
kapasitas sebesar 40 persen masih mampu
digunakan untuk 20 jam ke depan. Sedangkan jika lebih sering Anda letakkan, mampu
bersiaga hingga 70 jam ke depan.
Bagusnya Samsung, jika Anda punya rencana hendak bepergian dan tak ingin baterai
terkuras, Anda bisa mematikan beberapa aplikasi yang sedang “on”. Mode Hemat Daya
akan mematikan beberapa aplikasi yang mengurasi baterai.
Untuk melakukan pengisian baterai secara
cepat, Anda bisa mengaktifkan Mode Pengisian Daya Kabel Cepat. Untuk pengisian hingga 50 persen hanya membutuhkan waktu sekitar 60 menit.(*)
SPESIFIKASI
• Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors; 6,3 inch; 1080×2220 pixel
• Kamera Belakang: Dual 24 MP dan 16 MP
serta LED flash
• Kamera Depan: 24 MP
• Chipset: Qualcomm Snapdragon 660
• Memory: 64 GB ROM, 4 GB RAM, microSD
512 GB
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• Baterai: 3700 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
5.0, A2DP, NFC
BOKS
PLUS :
• Kamera selfie 24 MP dengan opsi selfie wide.
• Kapasitas baterai sedikit lebih besar ketimbang kompetitor.
• Layar cukup lebar dan lega.
• Kamera utama termasuk paling highres.
MINUS :
• Material punggung dari plastik.
• Layar tanpa lapisan Gorilla Glass.
HARGA
Sekitar Rp 6.600.000,-

BACK
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REVIEW

XIAOMI Mi8

Bodi Aluminium, Kamera Depan 20 MP
Pada usianya ke delapan di blantika smartphone dunia, Xiaomi telah merilis tujuh seri
keluarga Xiaomi Mi. Namun, lantaran usia
tersebut, angka “7” yang seharusnya menjadi bilangan selanjutnya pun dilewati. Sebagai
gantinya angka “8”.
Semacam hendak melakukan momentum
perayaan, Xiaomi membekali seri ini dengan
berbagai keunggulan. Tidak ada slot microSD
yang disajikan. Namun Xiaomi mengemas
dalam beberapa varian.
Produk ini di beberapa toko online Indonesia
sudah tersedia. Seperti apa generasi terbaru
keluarga Mi ini?
Hal 51

BODI
Semakin sulit bagi pembuat ponsel dengan
desain menonjol dan Mi 8 memang terlihat
sangat mirip dengan desain ponsel sebelumnya. Di bagian belakang Xiaomi memamerkan logonya, selain itu juga sensor sidik jari.
Sensor ini sedikit tersembunyi sehingga tak
terlalu menonjol.
Kamera utama ganda terletak di belakang,
tepatnya di kanan atas. Lay out-nya cukup elegan dengan bingkai yang cukup tebal. Kedua
kamera mengapit LED flash.

Baki microSD dan nano SIM card

Bagian punggung ini juga dilapis oleh Gorilla
Glass 5. Meskipun begitu tak kelihatan kesat.
Bingkai terbuat dari aluminium. Tombol power ada di sebelah kanan, sedikit di atas titik tengah dan mudah dijangkau baik untuk jempol
kanan dan operasi jari telunjuk kiri. Di atasnya adalah tombol kontrol volume. Keduanya
berukuran cukup dan nyaman untuk ditekan.
Port USB-C dipusatkan di bagian bawah, loud-
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speaker berada di kanan dan di belakang gril
lainnya adalah mikrofon utama. Ada mikrofon
ekstra di atas dan Xiaomi meniadakan port
audio 3,5 mm.
LAYAR
Layar seri ini memakai model notch. Mi 8
hadir dengan resolusi 1080p pada layar 6,21
inci. Kemudian mengadopsi rasio 18,7: 9
(2248x1080 pixel) dan kerapatan pixel sekitar 400 ppi.

Fitur Homescreen

Performa layar sangat baik, menunjukkan
kelasnya sebagai flagship. Sejumlah pembeHal 53

nahan dilakukan di layar, terutama dalam hal
memperkuat agar tampilan tetap terlihat ketika ditimpa cahaya matahari langsung.
Reproduksi warna memiliki tingkat akurasi
tinggi. Karena itu ketika menampilkan video
(apalagi dalam format HD) Andabenar-benar
dimanjakan.
KAMERA
Mi 8 dilengkapi dengan dua kamera di punggungnya. Ini adalah konfigurasi zoom 2x telefoto + normal yang sama yang dapat Anda
temukan pada Mi Mix 2S.

Kamera ganda 12 MP dan 12 MP

Kamera memiliki mode yang diatur berdampingan untuk Anda ubah dengan menggesek ke
kiri dan ke kanan. Sayangnya, swiping atas
/ bawah tidak mengalihkan perpindahan antara kamera depan dan belakang. Ada tombol
didedikasikan untuk itu. Tombol 1x / 2x beralih antara kamera utama dan telefoto. Ada
toggles untuk mode flash, HDR, dan AI.
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Mode manual juga tersedia untuk. Dan di sini
Anda dapat menyesuaikan white balance
(preset dan suhu cahaya), memilih kecepatan
rana (1 / 1000s to 16s) dan ISO (100-1600).
Anda juga dapat mengatur fokus Anda sendiri (dalam 1-100 ‘unit’ antara close-up dan infinity) dan ada fokus untuk membantu Anda.
Pemilih ‘lensa’ dengan opsi ‘lebar’ dan ‘tele’
telah menggantikan tombol 1x / 2x.
Gambar dari kamera utama cukup tajam dan
detail, tetapi tampak beberapa noise bahkan
pada ISO rendah. Warna sudah bagus dan
hidup.
Pada cahaya rendah Mi 8 mempertahankan
kinerja mengagumkan yang memberikan foto
tajam dengan warna yang natural.
Mi 8 memiliki kamera selfie 20MP dengan
aperture f / 2.0 dan fokus tetap. Hanya saja,
jangan terkecoh dengan ukuran pixel 1.8μm.
KINERJA
Walaupun menggunakan Snapdragon 845
namun hasil uji Antutu menunjukkan performanya tak terlalu gemilang. Jika dibandingkan dengan beberapa flagship kompetitor
seperti OnePlus 6, Samsung Galaxy S9 Plus
maupun LG G Thinq.
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AnTuTu
GeekBench (Single Core)

217298
2431

GeekBench (Multi Core)

8494

BATERAI
Xiaomi Mi8 menggunakan kapasitas baterai
seperti yang digunakan Mi Mix S2 (jagoan
Xiaomi lainnya). Namun hasil uji menunjukkan performa baterai Mi 8 sedikit lebih baik.
Dengan kapasitas penuh, seri ini bisa memutar video dengan durasi hingga 14 jam. Kemudian menjelajahi web untuk penggunaan hingga 10-11 jam.
Seri ini juga dilengkapi dnegan pengisian
ulang cepat memakai software Quick Charge
versi 3.0. Untuk mendapatkan baterai dalam
posisi 100 persen (dihitung mulai 0 persen
alias kosong) membutuhkan waktu 1,5 jam.
Untuk waktu 30 menit saja bisa mencapai 45
persen.
Dengan begitu memang kemampuan pasokan baterai Xiaomi Mi 8 layak diacungi jempol. (*)
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Fitur Fotografi

Fitur Sekuriti

SPESIFIKASI
• Display: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors; 6,2 inch; 1080 x 2248
pixel
• Kamera Belakang: Dual 12 MP dan 12 MP
serta LED flash
• Kamera Depan: 20 MP
• Chipset: Qualcomm Snapdragon 845
• Memory: 4 Varian (64/128/256 GB, 6 GB
RAM atau 128 GB, 8 GB RAM)
• Baterai: 3400 mAh
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• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
5.0, A2DP
BOKS
PLUS :
• Kamera depan 20 MP.
• Performa baterai baik.
• Layar cukup lebar untuk kelasnya.
MINUS :
• Desain tidak terdapat pembaharuan.
• Tidak tersedia slot microSD.
HARGA
Mulai sekitar Rp 4.500.000,- (versi 64 GB)

BACK
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REVIEW

ADVAN G2 PLUS

Pesona Pembawa Baterai Mewah
Advan Indonesia meneruskan perjalanan penjualan dengan menghadirkan seri yang merupakan sekuel Advan G2. Kali ini adalah Advan
G2 Plus.
Selintas pandang, Advan tampaknya ingin lebih meraup konsumen dengan kocek budget
di bawah Rp 2 jutaan. Walaupun kemudian,
ada beberapa hal yang harus dikurangi dari
spesifikasi seri sebelumnya.
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Namun, dari sisi pasokan energi dari baterai
Advan justru ingin mempertahankan. Pada
akhirnya, seri ini memenuhi kebutuhan cek
list calon konsumen dengan anggaran pembelian terjangkau serta peduli dengan daya
tahan baterai.
BODI
Simple, rapi dan nyaman digenggam. Terbuat
dari material polikarbonat dengan desain unibody. Bodi berukuran 154 x 73,4 x 8,4 mm. Seri
ini lebih mengutamakan layar sebagai panel
utama di depan. Sehingga tidak ada lagi tiga
tombol konvensional di bawah layar. Namun
ketiga tombol berada di layar (virtual button).

Baki microSD dan nano SIM card

Meski mencoba menjadi bezeless, namun
masih ada space untuk kamera depan serta
sebuah earpiece untuk telefoni.
Di punggung ditempatkan modul kamera utama yang dibalut seperti style dual camera.
Namun sesungguhnya hanya tersedia satu
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kamera yang disertai oleh flash LED.
Sementara itu, sensor sidik jari berbentuk bulat ditempatkan pula di punggung.
Port audio 3,5 mm diletakkan di atas, sendirian agar kabel earphone tak bertautan dengan kabel USB. Sedangkan port microUSB
diteruh di bawah yang diapit oleh dua grill
speaker.
Sementara dua tombol (power dan kontrol
volume) berjajar di samping kanan. Karena
unibody maka peletakan slot kartu memori
dan dua SIM card jenis nano ada di samping
kiri.
LAYAR
Advan G2 Plus menggunakan layar jenis IPS
LCD. Layar yang memenuhi bagian depan itu
berukuran diagonal 5,7 inci. Pada keempat
ujungnya terlihat curvie. Layar ini disiapkan
agar mampu mengakomodir tampilan video
atau image dengan rasio aspek 16:9. Pikselitasnya sendiri sebesar 720 x 1440.
Karena tak menggunakan pelapis macam Gorilla Glass, Advan mengakali dengan menggunakan screen protector 2D. Protektor ini bahkan melapis lebih dari ukuran layar itu sendiri.
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Fitur Theme

Ketika memutar video high resolution, layar
sanggup menampilkan proporsi kontras dan
brightness yang bagus.
KAMERA
IDOS juga mengembangkan menu kamera.
Untuk pilihan utama tersedia Panorama, Pro,
Watermark, format GIF, hingga QR Code Reader. Sementara rasio aspek hanya tersedia dalam dua pilihan 4:3 dan 16:9. Mode HDR juga
ditawarkan dan ini juga bisa berlaku untuk
pemotretan panorama.
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Kamera 13 MP dengan Flash LED

Sayang mode HDR dan Panorama tidak dapat digunakan pada pemotretan selfie.
Mode Pro yang disediakan menawarkan
penyetelan kustom. Sebanyak lima setingan
antara lain: White Balance (empat pilihan),
ISO (hingga 1600), Pencahayaan (-3 sampai
3), Saturasi (-1 sampai 1), Kontras (-1 sampai
1), dan Brightness (-1 sampai 1).
Kamera utama dengan resolusi 13 MP mampu menghasilkan gambar dengan piksel 4160
x 3120, sedangkan kamera depan resolusi 8
MP (3264 x 2448 pixel).
Untuk memotret bokeh tersedia opsi Blur. Di
opsi ini Anda bisa mengatur aperture mulai
F/1.0 hingga F/16.0.
Sedikit tips untuk pemotretan selfie, jika ingin memotret wefie sebaiknya gunakan rasio
aspek 16:9. Memang tidak terlalu optimal,
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namun setidaknya cukup mampu mengakomodir.
Ada beberapa persoalan yang perlu di-update
Advan, salah satunya adalah kecepatan rendering pada mode Panorama yang kurang
cepat. Untuk pemotretan 180 derajat panorama, proses rendering foto perlu waktu sekitar 6-7 detik. Begitu pula dengan pemotretan
normal yang kurang gegas.
Untuk penyimpanan foto, Advan sangat mengandalkan aplikasi pasokan Google. Tidak
soal, namun Anda harus melepas aplikasi ini
dari folder Google agar lebih mudah mengoperasikan.
KINERJA
Berbekal prosesor keluaran Mediatek, MTK
6737 dengan clock speed sebesar 1,3 GHz
sebenarnya agak di bawah ekspektasi. Maka
tak heran jika seri ini sebenarnya berada di
kelas mid to low end.
Hasil pengujian dengan dua aplikasi tes
menunjukkan performanya tak berbeda jauh
dengan saudaranya, Advan i6 yang dirilis sekitar tiga bulan silam.
Bahkan dibandingkan dengan seri mid to lowHal 64

nya Asus terbaru, Zenfone Live L1 masih berada di bawahnya.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

39962
602

GeekBench (Multi Core)

1557

BATERAI
Meski kurang cukup top performance di kinerja, namun Advan membalasnya dengan
menyertakan baterai berkapasitas besar. Tercatat 4.000 mAh yang merupakan terobosan
baru bagi Advan itu sendiri.
Dalam kondisi stand by dengan penggunaan
tidak intens, seri ini sanggup bertahan selama
empat hari. Namun jika Anda pengguna sibuk
di mana saban jam selalu membuka aplikasi,
selama 12 jam indikator baterai menyisakan
60 persen.
Jika baterai tersisa sekitar 25 persen, ia masih
sanggup bertahan sampai sekitar 7-8 jam.
Dan jangan khawatir, karena tersedia opsi hemat baterai.
Sayangnya Advan tak menambahkan kemampuan pengisian daya cepat. Untuk mengisi
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ulang sampai penuh dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam.(*)

Fitur Fotografi

Fitur Play Music

SPESIFIKASI
• Display: IPS LCD capacitive touchscreen,
16M colors; 5,7 inch; 720 x 1440 pixel
• Kamera Belakang: 13 MP serta LED flash
• Kamera Depan: 8 MP
• Chipset: Mediatek MT6737H
• Memory: 32 GB ROM, 3 GB RAM, microSD
32 GB
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• Baterai: 4000 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
4.2, A2DP
BOKS
PLUS :
• Kapasitas baterai 4.000 mAh.
• Desain mengikuti style keterkinian.
• Layar cukup lebar untuk kelasnya.
MINUS :
• Rendering pemotretan panorama agak lama.
• Tidak tersedia menu Gallery.
HARGA
Sekitar Rp 1.800.000,-
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REVIEW

POWER BANK ACMIC
W10PRO

Mengenal 7 Andalan Super Power Bank
Tren power bank belakangan ini tidak hanya
unjuk kekuatan pada kapasitas baterai. Malah
sudah banyak yang meninggalkan adu kapasitas. Sejumlah vendor menambahkan fitur
baru yaitu wireless charging yang memang
sudah mulai digunakan di beberapa seri
smartphone terbaru.
Adalah ACMIC W10PRO yang diproduksi daHal 68

lam rangka memenuhi kebutuhan tersebut.
Hasil uji SINYALMAGZ menemukan setidaknya ada tujuh andalan dari power bank berkapasitas 10.000 mAH ini.
Apa saja?
KAPASITAS BESAR
Adalah ACMIC, local brand untuk produk power bank premium, yang tempo hari merilis
seri ACMIC W10PRO. Power Bank premium
berkapasitas 10.000 mAh. Dengan kapasitas
seperti ini menjamin pasokan tenaga melimpah tak hanya hitungan harian.
MULTI OPSI PENGISIAN

Setidaknya ada tiga opsi, seperti yang dibilang Heri Hertanto, CEO PT Satu Pro Global
Niaga selaku distributor tunggal ACMIC di Indonesia.
“ACMIC W10PRO hadir untuk memberikan
lebih banyak pilihan dalam melakukan pengisian baterai. Bisa melalui USB Fast ChargHal 69

ing, USB Type-C, dan juga wireless charging.
Dan yang paling penting, W10PRO diproduksi menggunakan standar keamanan internasional dan mengantongi sertifikasi CE, FCC
dan RoHS. Sehingga aman digunakan kapan
dan dimanapun, termasuk saat digunakan
dalam kabin pesawat,” jelasnya.
AMAN UNTUK ISI ULANG
Teknologi wireless charging yang dibenamkan ke dalam ACMIC W10PRO bisa menghantarkan daya hingga 5W dan aman digunakan untuk melakukan pengisian baterai pada
perangkat yang support wireless charging
seperti Samsung Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy Note 8, iPhone 8, dan iPhone X. Tentu juga
semua perangkat lainnya.
ISI ULANG CEPAT

ACMIC W10PRO juga membawa serta teknologi Triple Fast Charging System, yang
meliputi 2,4A Fast Charge, Qualcomm Quick
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Charge 3.0 dan support USB PD (Power Delivery) yang menjadi standar universal untuk
fast charging dengan kemampuan mengalirkan daya hingga maksimum 5A.
Ketiga teknologi ini akan membuat ACMIC
W10PRO dapat melakukan pengisian daya ke
hampir semua perangkat, mulai dari smartphone hingga perangkat digital lainnya yang
mendukung USB Type-C seperti Nintendo
Switch, Apple iPad Pro, ataupun MacBook
Pro generasi terbaru. Dengan kecepatan 4
kali lebih baik dari Power Bank Standar.
“Dengan semua teknologi yang dibenamkan
di dalamnya, ACMIC W10PRO diharapkan
dapat menjadi power bank yang dapat diandalkan para pengguna gadget,” terang Heri.
PUNYA 9 PERLINDUNGAN
Power bank adalah perangkat amat penting
untuk memasok listrik. Tanpa spesifikasi perlindungan superaman, perangkat Anda bisa
jadi korban. Sudah banyak cerita power bank
abal-abal. Maka ACMIC W10PRO dilengkapi
9 perlindungan pintar meliputi Smart Temperature Protection, Smart Over-Charge Protection, Smart Over-Discharge Protection,
Smart Short-Circuit Protection, Smart Input Over-Voltage Protection, Smart Output
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Over-Voltage Protection, Smart Recovery Protection, Smart Output Over-Current Protection dan Smart PTC Cell Protection. Semua
perlindungan pintar itu ditanamkan demi
mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang
mungkin dilakukan saat melakukan pengisian baterai.
HARGA TERJANGKAU

ACMIC W10PRO akan tersedia secara eksklusif di Tokopedia dengan harga Rp 549.000.
“Di Tokopedia, sama halnya dengan kategori
produk lain, kategori produk elektronik salah
satunya gadget mengalami pertumbuhan
yang sangat positif. Melihat animo pengguna begitu tinggi, Tokopedia selalu berkomitmen memberikan banyak pilihan produk demi
memenuhi kebutuhan pengguna. Saat ini di
Tokopedia sudah ada lebih dari 100 juta jenis
produk yang siap dibeli dengan harga terbaik
dan transparan, salah satunya berkaitan dengan kebutuhan elektronik yang eksklusif, seperti ACMIC W10PRO,” jelas Category Lead HP/
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Gadgets category, Willy Pawitra.
GARANSI
Sebagai produk yang punya reputasi ACMIC
tentu menjaga kepercayaan pelanggannya. Garansi jadi penting sebagai bagian dari
layanan. ACMIC juga memberikan garansi 18
Bulan Rusak Ganti Baru Tanpa Batas untuk
para konsumen. (*)
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PROFILE

4 Perusahaan Online
Tanah Air Senilai 14 Triliun
BUKALAPAK

Dua sekawan Achmad Zaky dan Nugroho
Herucahyono menggagas Bukalapak sebagai
sebuah situs di mana penjual dan konsumen
dapat saling bersua. Dengan begitu memudahkan penjual yang ingin memasarkan produknya juga menggampangkan konsumen
yang ingin berburu barang.
Pada perjalanannya banyak UMKM baik perseorangan maupun perusahaan yang memanfaatkan Bukalapak sebagai marketplace.
Bediri sejak 2009, Bukalapak yang mulanya
hanya meresensi produk elektronik kemudian berkembang pesat.
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Setahun kemudian, pada 2010 mendapatkan
pendanaan dari Investasi Batavia Incubator.
Disusul dua tahun kemudian investasi dari
Gree Ventures.
Bukalapak semakin melaju, apalagi di tahun
2014 pertumbuhan bisnis online juga tengah
mendaki. Suntikan dana berikutnya diperoleh
selain Gree Ventures juga Aucfan, IREP dan
500 Startups.

Achmad Zaky

Hingga saat ini situs Bukalapak per bulan
dikunjungi oleh rata-rata 93 juta akun. Dengan jumlah karyawan lebih dari 1.200 orang
Bukalapak semakin mapan. Jumlah pelapak
di situs ini sendiri mencapai 3 juta UMKM.
Bukalapak semakin bervariasi layanan yang
ditawarkan. Di antaranya voucher elektronik,
tiket, hingga ke produk lain yang punya nama
khas BukaReksa, BukaMobil, BukaIKlan, BuHal 75

kaEmas, hingga BukaNonton.
Nilai perusahaan Bukalapak sendiri sejak November 2017 telah mencapai 1 miliar dolar alias unicorn. Tak berhenti sampai di situ Bukalapak terus menggurita hingga menyalurkan
pinjaman kepada sekitar 5.000 UMKM. Ke
depan Bukalapak akan melakukan ekspansi
ke bisnis media. (*)
GO-JEK

Geregetan melihat sulitnya sarana transportasi di Jakarta, serta melihat peluang transportasi roda dua, Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran melontarkan ide ojek dengan
pemesanan secara online. Sebuah hal yang
dianggap ajaib, bahkan berisiko tinggi.
Namun perlahan justru membuat para driver
alias pengojek online dalam jaringannya merasa betah. Prinsipnya, kalau mau memperoleh
pendapatan tinggi maka seorang driver harHal 76

us aktif mengejar bola alias penumpang.
Hal ini lalu merubah paradigma seorang driver ojek. Serentak kemudian berates ribu dan
berjuta orang mendaftar dan bergabung dengan Go-jek. Sebagai pelopor, Go-jek memberi
inspirasi.
Pendanaan diperoleh sebanyak enam putaran. Pengembangan bisnis lalu dilakukan.
Mulai pengantaran makanan, transport mobil, pengiriman barang, pijat, salon, hingga
cleaning service.

Nadiem Makarim

Bisnis ini secara teknis adalah receh. Namun
nilainya sangat luar biasa. Perputaran uangnya pun amat besar. Terbayang bagaimana
repotnya konsumen ketika membayar dengan uang receh. Maka terbersit mode pembayaran online yang dijuluki GoPay.
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GoPay menyenangkan dan kerap dapat
layanan plus. Membuat konsumen yang
amat tergantung dengan layanan Go-jek perlu menyimpan uang di sana. GoPay dapat digunakan untuk membayar berbagai keperluan layanan Go-jek bahkan lalu berkembang
ke pembayaran untuk layanan lainnya.
Pesatnya Go-jek memantapkan diri sebagai
perusahaan online pertama yang bernilai 1
miliar dolar. Bahkan majalah Forbes memilih
sebagai salah satu dari 50 perusahaan berpengaruh, di urutan 17.
Ekspansi Go-jek semakin menggila. Delapan perusahaan teknologi diakuisisi. Tujuannya tidak lain untuk mengembangkan pangsa
pasar. Beberapa di antaranya Loket, Kartuku,
dan MidTrans.(*)
TOKOPEDIA

Seperti Bukalapak, tahun 2009 berdiri TokopeHal 78

dia. Pendirinya William Tanuwijaya dan Leonardus Alpha Edison. Hadir melihat sulitnya
orang mencari barang yang diinginkan, juga
repotnya para penjual yang pasarnya terbatas. Tokopedia lalu jadi marketplace.
Awalnya gencar mengajak para UMKM untuk
ambil bagian. Bahkan untuk hal itu, Tokopedia harus berkeliling memberikan pemahaman tentang berbisnis dan memanfaatkan
jalur online sebagai sebuah toko yang gratis.
Tokopedia lalu dilirik oleh berbagai investor.
Ada Softbank Telecom Corp., East Ventures,
CyberAgent Ventures dan yang paling menghebohkan adalah AliBaba. Total ada delapan
venture yang andil memberikan investasi.
Dengan pendanaan yang besar, Tokopedia
bisa melakukan promosi dan iklan ke berbagai media. Jor-joran kampanye Tokopedia
membuat namanya tertanam di kepala publik. Di tengah gairah iklan yang redup, Tokopedia justru meramaikan beragam fasilitas
media tradisional maupun elektronik.
Hingga kini, rata-rata jumlah pengunjung bulanan ke Tokopedia mencapai 117 juta akun.
Hal ini menempatkan Tokopedia sebagai perusahaan online asli Indonesia yang memiliki
pengunjung terbanyak (kendati sejajar denHal 79

gan Lazada). Jumlah karyawannya menembus 1.600 orang.

William Tanuwijaya

Berbagai keperluan barang dan jasa ditawarkan di Tokopedia. Pemerataan ekonomi
dan memajukan pengusaha baru adalah salah satu harapan Tokopedia. Nyatanya jumlah pebisnis baru di Tokopedia mencapai 70
persen.
Tokopedia berlari kencang. Tahun 2015 valuasi perusahaan ini telah mencapai 1 miliar
dolar alias berstatus unicorn. Selanjutnya di
era financial technology, Tokopedia pun turut
berkecimpung. (*)
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TRAVELOKA

Kendati produk yang ditawarkan oleh Traveloka pada tahun 2012 (awal berdiri) hanya melulu tiket pesawat namun siapa sangka justru
bisnis ini sangat besar. Adalah Ferry Unardi
yang terheran-heran ketika hendak mencari
tiket pesawat dari Jakarta ke Padang. Lebih
gampang mencari tiket pesawat Jakarta ke
Amerika. Ini karena sudah online.
Traveloka pada dua tahun kemudian di 2014
menambah layanan reservasi hotel. Setahun
kemudian menggabungkan antara tiket pesawat dan reservasi hotel, lantaran banyak
orang ketika bepergian melakukan pembelian
kedua kebutuhan tersebut.
Ketika tiket kereta api di Indonesia kian modern dan mulai merambah online, Traveloka
pun menyikat. Berkembang kemudian ke tiket
lainnya termasuk bioskop atau konser.
Setahun setelah berdiri, Traveloka disuntik oleh Investasi Global Founders Capital.
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Pasar kemudian tercipta. Alasan yang dialami oleh Ferry tampaknya sama dengan
yang dirasakan kebanyakan orang. Traveloka
memangkas segala kesulitan, hingga konsumen bisa mencari dan mencek jadawal perjalanan atau kamar hotel hari saat mereka
hendak berangkat.

Ferry Unardi

Serunya, kemudian perusahaan penerbangan
maupun perhotelan mengikuti model bisnis
yang dibuat oleh Traveloka.
Tahun 2017. Traveloka mendapat tambahan investasi mencapai 150 juta dolar dari
JD.com, East Venturesm Sequioa Capital dan
Hillhouse Capital Group. Bahkan di tahun yang
sama, raksasa penjualan tiket online Expedia
pun menyntik 350 juta dolar.
Dalam sebulan sebanyak 30 juta orang mondar-mandir ke situs Traveloka. Aplikasi moHal 82

bile-nya sendiri telah diunduh oleh lebih dari
40 juta orang. Traveloka pada 2017 telah menjadi perusahaan unicorn. (*)
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TOPIK LEPAS

Pelanggan dan Pendapatan
Operator Turun
PASCA program registrasi, ketika pemerintah
melakukan blokir total pada awal Mei, operator mengalami penurunan kinerja, antara lain
karena jumlah pelanggan mereka menyusut.
Telkomsel yang pada akhir Desember 2017
melaporkan jumlah pelanggan mereka 195
juta, Juli lalu mengaku hanya punya 178 juta,
hal yang juga dialami XL Axiata yang turun
dari 54,5 juta menjadi 52 juta dan Indosat
Ooredoo punya 96 juta pelanggan pada Januari lalu, kini hanya 75 juta.
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Penurunan tidak hanya terjadi di jumlah pelanggan, tetapi juga pendapatan dan keuntungan mereka. Bahkan Indosat melaporkan
kerugian sampai sekitaran 21 persen dari tahunn sebelumnya yang untung lebih dari satu
triliun rupiah. Laba Telkomsel turun dari dua
digit menjadi tinggal satu digit, turun dengan
28,14 persen menjadi Rp 8,69 triliun.
Demikian pula XL Axiata, yang pendapatan
dari data mereka menurun walau percaya
ke depannya pertumbuhan trafik data akan
lebih sehat sejalan dengan perubahan perilaku konsumen yang sebelumnya gemar ganti
kartu SIM. Sebanyak 77 persen di antaranya
atau sejumlah 40 juta pelanggan XL sudah
menggunakan ponsel pintar.
Dampaknya trafik data mereka tumbuh dengan 76 persen – tertinggi di antara semua
operator – dari 543.690 terrabyte (TB) menjadi sebesar 957.742 TB. XL Axiata mengklaim
triwulan kedua tahun ini 79 persen pendapatan perusahaan disumbang oleh bisnis data,
naik dari 67 persen dibanding tahun lalu.
Dengan 178 juta pelanggan, pendapatan
Telkomsel dari bisnis data naik dari 56 persen tahun 2017 menjadi 63 persen pada akhir
triwulan kedua 2018, trafik data naik sebesar
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134,8 persen menjadi sebesar 1.943 Petabyte
(PB). Jika XL Axiata memiliki 111 ribu lebih
BTS di 421 kota, Telkomsel mengoperasikan
175.683 BTS, sebanyak 125.368 di antara BTS
3G/4G tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Menurut PT Indosat 70 persen di antara 75
juta pelanggan adalah pengguna data, dengan dukungan 64.465 BTS.
Menaikkan Tarif Data

Ketika operator mengaku ada sebanyak 372
juta nomor pelanggan aktif (unique mobile
user) di Indonesia, data Kementerian Kominfo justru hanya 245 juta. Jika berpatokan
pada hitungan internasional jumlah pelanggan sebenarnya hanya sekitaran 67 persen
dari nomor yang aktif, maka pelanggan seluler Indonesia sebenarnya kurang dari 180
juta.
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Acapkali jumlah pelanggan operator sebenarnya tidak sebesar yang diumumkan, sehingga akhirnya berdampak pada hitungan
ARPU (average revenue per user – pendapatan rata-rata dari tiap pelanggan) menjadi kecil.
Pendapatan berdasarkan rilis operator, ARPU
PT Telkomsel turun dari Rp 44.000 pada paruh
pertama 2017 menjadi Rp 35.000 pada triwulan pertama 2018 dan naik jadi Rp 36.000
pada paruh pertama tahun ini. PT XL Axiata
melaporkan angka Rp 31.000, Rp 30.000 dan
Rp 34.000 pada periode sama. Sementara PT
Indosat Ooredoo berturut-turut Rp 22.500, Rp
12.400 dan Rp 14.300.
Penurunan pendapatan setahun terakhir
disikapi operator dengan mulai menaikkan
tarif data setelah tidak tahan dengan kebijakan promosi mereka sendiri yang membuat
data di Indonesia termurah di dunia. Operator berharap kenaikan tarif akan mendongkrak pendapatan, seperti Indosat yang tahun
2017 bisa mendapat Rp 25 triliun, akan mencoba meraih kembali dengan menaikkan tarif
bervariasi untuk macam-macam layananannya.
Namun demikian operator tampak belum perHal 87

caya diri untuk menaikkan tarif. Mereka tidak
mengumumkan secara terbuka kenaikan tarif
yang dilakukan bertahap sampai akhir tahun.
Bundel dengan Ponsel

Sulit menaikkan tarif pada era sebelum registrasi, karena begitu satu operator menaikkan
tarif, pelanggan berbondong-bondong pindah operator yang sedang memberikan tarif
promosi. Masa lalu paket data diselipkan dalam kartu perdana, dan masyarakat mengaktifkannya hanya sekadar sampai paketnya
habis lalu membuang kartunya.
Registrasi yang menggunakan data NIK dan
KK akhirnya mengubah tata niaga seluler
dan operator menjual kartu perdana “kosong
data”. Ini membuat pelanggan tak punya pilihan selain mempertahankan kartu SIM lamanya dan mengisi data sesuai paket yang
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dibutuhkan walau harga paket data kemudian dinaikkan.
Banyak pelanggan tidak sadar bahwa sebenarnya sudah ada kenaikan tarif data mulai
Ramadhan dan lebaran lalu, yang akan terus
berlanjut pelahan-lahan. Operator punya target menyentuh tarif pada angka yang dapat membuat ARPU setidaknya kembali pada
masa sebelum registrasi, bahkan sampai ke
10 persen di atasnya.
Program registrasi juga menyulitkan operator menjaring pelanggan baru, dan mereka
menggunakan cara baru, bekerja sama dengan vendor ponsel. PT Telkomsel dan PT XL
Axiata, misalnya, sudah bekerja sama dengan
Evercoss, Luna dan Advan.
Menurut informasi dari Telkomsel, hingga
Juli 2018, bersama Advan mereka telah menjual kartu perdana secara bundel (bundling)
sebanyak 4,7 juta ponsel Advan yang di dalamnya sudah ada paket data dan berbagai
layanan Telkomsel. Luna, misalnya, bekerja
sama dengan XL Axiata menjual ponsel pintar
4G Luna Xtream Ultima yang dilengkapi kartu
perdana berisi akses youtube HD unlimited
24 jam plus 12 giga kuota internet dan konten-konten lain selama setahun yang dapat diHal 89
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gunakan di 10 negara tanpa biaya tambahan.
Ponsel Luna Xtream Ultima ini dijual dengan
harga sama dengan yang tanpa kartu perdana
sebesar Rp 4 juta, padahal nilai akses youtube,
internet dan konten-konten lain diperkirakan
sebesar satu juta rupiah.
Secara ekonomi, vendor ponsel memang rugi
dengan program bundling. Namun secara
pemasaran mereka beruntung, karena mendompleng nama besar operator, yang diharapkan akan mendongkrak penjualan produk
mereka. ***
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HIGHLITE

PERAN PEREMPUAN
INDONESIA DI E-COMMERCE MASIH RENDAH
Di era digital ini, tidak sedikit orang yang
dimudahkan dengan berbagai teknologi. Salah satu kemajuan teknologi adalah dengan
adanya e-commerce alias transaksi jual-beli
secara elektronik.
Sebagian besar e-commerce yang ada di Indonesia didominasi oleh barang-barang keperluan perempuan seperti make-up, fashion,
rumah tangga, hobi, anak, dan lainnya.
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Namun sayangnya, perempuan hanya berperan sebagai penikmat dari e-commerce saja,
dan tidak terlalu berperan untuk mengembangkan e-commerce di Indonesia.
Bahkan, partisipasi peran perempuan Indonesia sebagai pelaku e-commerce (sebagai
penjual) terpantau paling rendah di antara
negara anggota Asean. Pasalnya, peran perempuan dipercaya dapat meningkatkan laba
perusahaan hingga 2,7%.
Menurut, Indah Mustikasari, selaku Senior
Content Marketer iPrice Group, partisipasi perempuan dalam dewan direksi perusahaan-perusahaan dagang-el RI baru mencapai
31%, lebih rendah dari Filipina (55%), Malaysia (42%), Thailand (40%), Vietnam (37%), dan
Singapura (34%). (*)
FILIPINA
MALAYSIA
THAILAND
VIETNAM
SINGAPURA
INDONESIA

PEREMPUAN
55 %
42 %
40 %
37 %
34 %
31 %

LAKI-LAKI
45 %
58 %
60 %
63 %
66 %
69 %
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HIGHLITE

5 PEKERJAAN PALING
DICARI DI ERA DIGITAL
Jika dulu orang bekerja hanya mengenal profesi-profesi mainstream seperti dokter, insinyur, atau polisi, maka kini ada banyak sekali jenis pekerjaan baru yang bermunculan
karena internet.
Dengan berkembangnya internet, kini hobi
yang biasa kamu lakukan di waktu senggang,
atau bahkan sekadar iseng ketika tidak punya
pekerjaan, bisa menjadi satu pekerjaan yang
menjanjikan.
Inilah beberapa jenis pekerjaan yang paling
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diminati di era digital sekarang ini.
1. SEO Specialist
Semakin pesatnya perkembangan dunia digital, menjadikan perusahaan banyak membutuhkan pekerja untuk kanal digital ini.
Nah, tahun 2018 merupakan era digital, dimana semua perusahaan akan memasarkan dan
mempromosikan produknya melalui digital.
Sementara untuk mencapai target pemasaran
pada sebuah brand, seseorang yang memiliki keahlian dalam mengoptimalkan mesin
pencari atau Search Engine Optimation (SEO)
Special akan sangat dibutuhkan di berbagai
macam perusahaan.
Karena orang yang memiliki keahlian ini terhitung masih langka, maka otomatis ini akan
menjadi peluang bagi kamu yang memiliki
keahlian di bidang ini untuk mendapatkan gaji
hingga puluhan juta rupiah.
2. Digital Marketer
Masih di dunia digital, kehadiran seorang pemasar digital atau Digital Marketer akan semakin dibutuhkan oleh perusahaan.
Selain wajib menguasai SEO, seorang Digital
Marketer juga harus menguasai copy writing
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dan dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial.
Gaji yang ditawarkan untuk jenis pekerjaan ini
juga cukup menjanjikan, dengan nominal di
atas dua digit angka per bulannya. Bagaimana, tertarik?
3. Creative Designer
Di era milenial seperti saat ini, orang lebih
cenderung tertarik dengan informasi yang
menampilkan gambar atau video dibandingkan tulisan. Dari sinilah keahlian Anda akan semakin diburu oleh perusahaan-perusahaan.
Soal gaji tak perlu diragukan lagi! Dijamin, perusahaan berani membayar Anda dengan gaji
di atas dua digit setiap bulannya.
4. Web Developer
Profesi sebagai Web Developer masih terhitung sangat langka. Untuk itu, orang-orang
yang berkompetensi di bidang ini masih sangat dibutuhkan untuk tampil di garda depan
sebuah perusahaan.
Banyak perusahaan yang berani memberikan gaji di atas Rp 20 juta untuk seseorang
yang memiliki kemampuan mengembangkan
sebuah web.
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5. Data Scientist
Semakin hari, semakin banyak aplikasi baru
yang bermunculan di dunia maya. Data-data
dari para pengguna internet yang melimpah
akan menjadi Big Data yang sangat berharga
jika kamu bisa mengolahnya dengan baik.
Anda bisa menggunakan data-data itu untuk
membantu strategi pemasaran produk dari
sebuah perusahaan.
Lagi-lagi soal gaji tak perlu khawatir! Karena kamu bisa mendapatkan angka hingga di
atas dua digit setiap bulannya. (*)
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HIGHLITE

5 KEBIASAAN BURUK
AKIBAT KECANDUAN
INTERNET
Berselancar di dunia internet dalam bentuk
dan format apapun bak sebuah mata uang.
Bisa baik, bisa pula buruk.
Kebiasaan buruk muncul sebagai akibat daya
kreativitas tumpul ditambah dengan ketidakmampuan melakukan pengembangan terhadap berbagai perangkat elektronik itu sendiri.
Ada lima kebiasaan yang menjadi akibat buHal 97

ruk gara-gara keranjingan internetan. Apa
saja?
1. Stalking (memantau dengan sembunyi-sembunyi)
Stalking merupakan kegiatan yang umum
dilakukan siapa saja, terlebih seorang jomblo.
Biasanya, saat sedang sendiri, orang tersebut
lebih sering melihat akun sosial media orang
lain, terutama yang disukai.
Tak hanya itu saja, seseorang yang masih
menaruh hati dengan sang mantan juga akan
sering melakukan kegiatan ini.
Sering stalking justru akan membuat sakit
hati, dan juga mengganggu privasi orang lain.
2. Kecanduan game online
Biasanya, orang yang suka menyendiri akan
memilih untuk bermain game agar dirinya terhibur.
Akan tetapi, ini justru berbahaya bagi kesehatan. Selain membuat mata lelah, kecanduan game juga bisa menurunkan kesehatan
tubuh. Karena biasanya, akan menjadi lupa
makan dan lupa berkegiatan.
Tak hanya itu saja, banyak kasus tentang
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anak-anak yang mencuri uang hanya untuk
bermain game.
3. Membuat kontroversi di dunia maya
Saat di dunia nyata, seseorang yang menyendiri menjadi semakin tidak memiliki teman. Hal
ini menjadikan dirinya suka mencari perhatian dari dunia maya, seperti melalui berbagai
macam sosial media.
Maksud dari kontroversi dan mencari perhatian di sini adalah, suka menyebarkan berita
hoax, mengunggah postingan yang tak senonoh, dan lainnya.
4. Menjadi psikopat
Tak sedikit orang yang mengalami gangguan
psikis sering melampiaskan diri dengan cara
bersosial media.
Melalui sosial media, mereka dapat dengan
mudah mendapat teman yang berujung pada
pertemuan.
Namun, tidak jarang orang-orang yang
psikopat dapat mengancam seseorang dengan tindakan-tindakan buruk yang mungkin
dilakukannya.
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5. Ikut challenge yang membahayakan
Karena seringnya menyendiri, biasanya seseorang akan lebih sering melihat dan melakukan apa yang ia lihat.
Dan salah satu hal yang sering dilakukannya adalah, ikut-ikutan challenge yang sedang
menjadi tren, meskipun challenge tersebut
membahayakan dirinya sendiri. (*)

BACK
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HIGHLITE

KECEPATAN AKSES
INTERNET INDONESIA
URUTAN 93 SE-DUNIA
Tak bisa dipungkiri, konektivitas internet saat
ini sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar
bagi sebagian masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun sayangnya, dengan kebutuhan yang begitu besar dari masyarakat, sepertinya konektivitas internet di
Indonesia masih dikelola ala kadarnya dan
kerap terjadi kendala.
Bahkan menurut laporan dari Ookla, perusahaan penyedia layanan uji kecepatan interHal 101

net Speedtest, menyatakan bahwa Indonesia
masih memiliki kecepatan konektivitas internet yang bisa dikatakan sangat lamban.
Sementara dari data yang dirilis Ookla, Indonesia menempati urutan ke 93 untuk kecepatan internet fixed broadband dunia dengan
mencatat angka download 13,38 Mbps.
Sedangkan untuk kecepatan internet mobile
global, Indonesia menempati urutan ke 106
dengan kecepatan 9,73 Mbps.
Bahkan untuk di kawasan Asia Pasifik, kecepatan internet Indonesia masih kalah dengan
kecepatan internet negara Filipina. Dikatakan, konektivitas internet di Indonesia hanya
sedikit lebih cepat dari koneksi yang dimiliki
oleh negara Myanmar dan Laos.
Sementara itu, negara tetangga Singapura
menempati urutan pertama sebagai negara
dengan internet tercepat, diikuti oleh Islandia
dan Hongkong.
Sebagai salah satu negara dengan pengguna
internet terbesar, Indonesia memang masih
terkendala dengan berbagai infrastruktur
pendukung kecepatan jaringan. Hal inilah
yang kerap dikeluhkan oleh banyak warganet,
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khususnya yang masih tinggal di daerah-daerah pedesaan.
Di sisi lain, Malaysia juga tampaknya memiliki kecepatan internet yang lebih cepat dari
Indonesia. Bahkan koneksi internet yang dimiliki Vietnam lebih cepat dari yang dimiliki
Indonesia, Thailand, dan juga Malaysia.
Sementara itu, pada urutan terakhir diketahui
ada Irak yang menjadi negara dengan internet paling lamban.
Saat ini para operator seluler memang sedang mempersiapkan teknologi jaringan baru,
yakni 5G, yang direncanakan akan siap untuk digunakan pada tahun 2019 mendatang.
Meski untuk sekarang ini jaringan paling cepat memang masih dipegang oleh 4G LTE. (*)

BACK
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HIGHLITE

GORILLA GLASS 5 BAKAL
DIGANTI VERSI 6
Sebuah studi pada konsumen di seluruh dunia
baru-baru ini mengungkapkan bahwa, rata-rata orang-orang menjatuhkan ponsel mereka
tujuh kali dalam setahun. Rinciannya, lebih
dari 50 persen menjatuhkan kurang dari satu
meter. Artinya, semakin tinggi kemungkinan
ponsel terjatuh belakangan ini.
“Ketika konsumen lebih bergantung pada
smartphone mereka, peluang untuk jatuh dan
berpotensi merusak juga meningkat. Sekarang lebih dari sebelumnya, sangat penting
kaca penutup memberikan perlindungan yang
luar biasa, ”kata John Bayne, wakil presiden
dan manajer umum, Corning Gorilla Glass.
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Hal inilah yang memicu para ilmuwan di Corning untuk mengembangkan pelapis layar yang
terakhir adalah Gorilla Glass versi 5. Untuk
meningkatkan kinerja kaca penutup mereka mengembangkan dan merekayasa bahan
yang sama sekali baru untuk mengatasi tantangan beberapa kali penjatuhan. Hasilnya
adalah produk versi 6. Rata-rata dalam tes
laboratorium, Gorilla Glass 6 dapat bertahan
15 kali jatuh dari 1 meter ke permukaan kasar,
dan artinya dua kali lebih baik daripada Gorilla Glass 5.
Gorilla Glass versi 6 juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan layar smartphone masa
kini, seperti bezeless dan model notch. Di
mana rata-rata layar memenuhi sekitar 85
persen permukaan ponsel.
Sementara jumlah ponsel yang telah menggunakan produk pelapis jagoan Corning ini
mencapai 6 miliar unit. Sebanyak 45 brand
sudah memakainya.
Sedangkan Corning Gorilla Glass 6 ini sendiri
baru akan diproduksi secara masal pada beberapa bulan ke depan. (*)

BACK
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HIGHLITE

RISET SWEETRING
TERHADAP PASANGAN
INDONESIA
Aplikasi kencan SweetRing baru-baru ini melakukan sebuah studi mengenai “Apa yang
dibenci pria dan wanita Indonesia di dalam
sebuah hubungan”.
SweetRing mengklaim bahwa survei yang
dilakukannya kali ini berbeda dari survei sejenis yang pernah ada. Karena SweetRing
melaksanakan survei dengan lebih seksama
dan menemukan fakta-fakta unik yang hanya ada di Indonesia, dengan membandingkan
antara perspektif user wanita dan pria.
Menariknya, menurut hasil studi menunjukan
bahwa 47% dari pria dan wanita di Indonesia sama-sama tidak suka apabila pasangan
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mereka sibuk dengan handphone ketika bertemu dengan pasangan mereka.
Tentu saja hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena ternyata, baik pria atau wanita,
sama-sama tidak senang melihat pasangan
mereka bermain handphone ketika bersama
dengan mereka.
Dan dari survei ini juga diketahui ternyata banyak kesamaan antara pria dan wanita di Indonesia. Dimana pria (43%) dan wanita (51%)
Indonesia sangat benci apabila dibandingkan
dengan mantan mereka.
Hal yang mengejutkan lainnya adalah, ternyata pria dan wanita Indonesia tidak keberatan
ketika pasangan mereka tidak mencantumkan hubungan mereka di Facebook.
Mereka merasa bahwa hubungan mereka
tidak perlu menjadi konsumsi publik, dan hanya teman dan keluarga dekat saja yang perlu tahu. SweetRing juga menemukan bahwa
ada beberapa perbedaan di antara pengguna
wanita dan pria.
Akan tetapi, hal-hal yang mereka benci di
pasangannya rata-rata pasangan mereka
juga membenci hal tersebut.
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Hal yang paling dibenci oleh wanita adalah ketika pasangannya senang berjudi (50%) dan
diikuti dengan minum alkohol (29%).
Sedangkan buat para pria, hal yang paling
mereka benci adalah ketika pasangan mereka minum alkohol (36%) di ikuti dengan ketika pasangannya membutuhkan waktu terlalu lama ketika berdandan (30%).
Hasil survei ini menunjukan bahwa pasangan
di Indonesia sama-sama tidak suka melihat
pasangan mereka minum alkohol.
Hanya saja, wanita lebih bisa mentolerir apabila pasangan mereka minum alkohol di bandingkan dengan para pria. (*)
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APPS

RUANG GURU

• Developer : Ruangguru.com
• Update		: 28 Agustus 2018
• Android		 : Minimal Android 4.1
• Instal			: Lebih dari 1.000.000
Ruang guru menawarkan metode pembelajaran secara online melalui berbagai materi
termasuk video. Diharapkan generasi milenial yang gandrung gadget kian terbantu membahas berbagai mata pelajaran.
Tak hanya itu, Ruang Guru juga menyediakan
berbagai ujian untuk menghadapi tes perguruan tinggi, ujian akhir dan sejenisnya.
Lebih dari 70 ribu tutor telah menyumbangkan materi, ini jumlah yang amat banyak. Di
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segmen ruanguji, Anda dapat mengikuti sejumlah ujian online, termasuk ujian simulasi
untuk UAS, UN, SBMPTN, dan UKG. Anda tidak
hanya akan menerima nilai prediksi dan diskusi lengkap tentang pertanyaan, Anda juga
akan menerima analisis pribadi dari hasil tes
Anda, termasuk perincian manajemen waktu
Anda dan pemahaman Anda tentang pertanyaan.

Selanjutnya pengguna dapat mengunduh
dan simpan ringkasan bantuan visual untuk
membantu Anda mengingat materi penting
dan formula dari kelas.
Aplikasi Ruang Guru menjadi penting ketika
metode pengajaran di sekolah dianggap tidak
cukup lantaran banyak materi yang diburu
waktu. Lewat aplikasi Anda atau anak Anda
bisa kapan pun belajar dengan tidak meningHal 110

galkan gadget kesayangannya.
Untuk mengikuti materi yang tersedia di
Ruang Guru, pengguna harus menjadi pelanggan. Tarif berlangganannya cukup terjangkau
dan jauh lebih murah ketimbang Anda mengikuti les konvensional. (*)
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APPS

NAME ART PHOTO EDITOR
• Developer : AppTrends
• Update		: 23 Agustus 2018
• Android		 : Minimal Android 4.0
• Instal			: Lebih dari 1.000.000

Kreativitas digital lewat gadget semakin beragam jenisnya. Apalagi belakangan tren
posting nama personal dengan sentuhan seni
banyak menghias di berbagai media sosial.
Membuat ragam karya seni dengan peralatan lukis atau gambar manual tentu lah tak
praktis.
Maka kehadiran aplikasi Name Art Photo Editor dapat menjadi pelengkap smartphone
Anda. Aplikasi ini mengajak Anda untuk berkarya dengan mengolah tipografi atau teks.
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Tulis nama Anda di foto dengan gaya font
yang unik, tambahkan stiker atau emoji cantik, atur latar belakang yang bagus, buat pola
yang bagus dan buat Nama Anda berbeda
dan bergaya.

Tampilannya telah diatur sesuai foto profil di media sosial seperti Facebook, twitter,
WhatsApp, Instagram, dan banyak lagi.
Aplikasi ini menyediakan banyak sekali jenis
font. Anda bisa mengatur ukuran font, bahkan menambahkan bingkai juga background.
Untuk mengunduh aplikasi ini cukup dengan
menyisakan ruang memori 12 MB. Sang developer juga terus meng-update dengan koleksi baru.
Jika terjadi kesalahan penulisan atau ingin
mengganti dengan ikon baru, dengan mudah
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Anda tinggal menghapus. Selanjutnya pilih
font atau background yang disukai. Setiap
hasil torehan dapat disimpan dan tak membutuhkan banyak ruang memori.
Aplikasi ini juga mendapat sambutan yang
cukup tinggi dari penggung. Sebanyak 9.200
orang memberikan nilai, dan aplikasi ini
mendapat poin 4,4 dari total poin 5. Artinya,
sangat baik. (*)

BACK
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APPS

MASUK PAK EKO!

• Developer : Gambir Game Studio
• Update		: 29 Agustus 2018
• Android		 : Minimal Android 4.2
• Instal			: Lebih dari 10.000
Aksi polisi bernama Eko melempar beberapa
peralatan ke sasaran yang lalu disambut teriakan, “Masuk Pak Eko!” jadi viral akhir Agustus silam. Video unggahan ini lalu menginspirasi developer game Gambir Game Studio
mengemas dalam bentuk aplikasi game.
Ketika Anda buka game, Anda akan diantarkan untuk melihat peralatan yang akan dilempar. Tersedia obeng, pisau, sendok, pensil,
garpu, cutter, gunting, dan bnayak lagi. Tetapi
untuk babak awal Anda hanya diperbolehkan
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menggunakan obeng.
Setelah itu di layarakan muncul potongan
pohon sebagai sasaran lemparan. Potongan
pohon ini akan berputar, dan Anda tinggal tap
layar untuk melempar alat yang telah dipilih.
Tersedia enam kali lemparan. Silakan lempar secepatnya tanpa mengenai obeng yang
telah tertancap. Makin cepat dan sukses
maka nilai Anda makin bertambah.

Level berikutnya akan muncul sasaran dalam bentuk lain. Dan jumlah obeng pun bertambah. Jika mengenai sasaran dan sukses
menamatkan level, akan keluar sambutan
dari anak-anak.
Tetapi bila gagal, Anda bisa mengulang permainan. Game ini cukup seru dengan tampilan gambar yang lumayan apik. Memang sih
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pengunduhnya masih sedikit, ini karena game
baru diunggah di Play Store.
Game ini memang mirip dengan game Throwing Knife, tapi dibuat dengan mengambil tokoh Pak Eko Polisi. So, kalau tertarik Anda bisa
mengunduh gratis dan siapkan ruang memori 22 MB saja. (*)
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GADGET

SUBLUE WHITESHARK,
SKUTER UNDERWATER
Seperti alat milik agen rahasia 007, James
Bond, skuter ini bikin menyelam jadi lebih
mudah. Alat ini mampu membawa Anda ke
kedalaman lebih dari 130 kaki. Whiteshark
menawarkan cara yang benar-benar baru dan
menggembirakan untuk menjelajahi lautan.
Baik Anda menyelam bebas, snorkeling, atau
menyelam, propeler ganda skuter ini akan
melakukan perjalanan di bawah air dengan
kecepatan hingga 3,35 mil per jam.
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Anda tidak memerlukan pengalaman
menyelam apa pun sebelumnya untuk mengoperasikan skuter intuitif ini. Dan sepenuhnya
kompatibel dengan berbagai kamera — artinya Anda akan dapat merekam petualangan bawah laut Anda dalam kejelasan yang
menakjubkan. Tepat di bagian bawah terdapat bracket untuk meletakkan kamera aksi.

Whiteshark juga cukup ringkas dan ringan
untuk dibawa bersama Anda dalam perjalanan panjang. Dilengkapi dengan perangkat
pengapung yang disertakan yang memungkinkan Anda menavigasi lingkungan akuatik
Anda dengan daya apung nol.
Untuk sebuah Sublue Whiteshark dijual seharga 650 dolar. (*)

BACK
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GADGET

LOFREE QTV, SPEAKER
NIRKABEL
Corak dan desain speaker kini kian beragam.
Bahkan mulai unik dan beberapa mencoba
mengangkat desain vintage. Seperti halnya
speaker nirkabel bertajuk Lofree QTV berikut.
Mengambil style dan bentuk televisi tahun
50-an, dengan layar tabung.
Speaker ini tentulah amat matching dengan
desain rumah Anda yang memilih ala vintage.
Kualitas audio yang ditawarkan berkualitas
HD (high definition). Dayanya sebesar 5 Watt
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dengan sebuah speaker mono. Kendati begitu komposisi bass yang dihadirkan cukup
kuat.

Anda bisa menggunakan koneksi Bluetooth
untuk menyemburkan musik favorit. Dengan
harga 99 dolar, sebenarnya speaker ini tak
terlalu mahal, apalagi desainnya harus diakui
memang apik.
Lofree sendiri menawarkan dalam empat pilihan warna, mulai hijau, biru, merah dan putih.
Daya tahan baterainya lumayan untuk memutar lagu selama lima jam penuh. (*)

BACK
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GADGET

UQIQUE, PEREKAM MINI
Merekam sebenarnya kini sudah bisa digantikan oleh smartphone dengan fitur recording. Tetapi seringkali kurang peka merekam.
Kebutuhan alat rekam tetap diperlukan, dan
tidak hanya bagi jurnalis. Melainkan pula bagi
pekerja lain yang membutuhkan pencatatan
dan perekaman.
Uqique hadir untuk itu. Uqique USB Recorder
With Playback memungkinkan Anda menangkap audio, mentransfer data melalui kabel
USB yang disertakan, dan bahkan memutar
musik. Cukup siapkan kocek seharga 22 dolar.
Anda dapat merekam ceramah bertele-tele di
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barisan belakang. Anda dapat merekam audio sebening kristal danmenghilangkan kebisingan latar belakang yang tidak diinginkan.

Anda akan dapat menyimpan hingga 8GB
data (atau 96 jam rekaman), yang membuatnya ideal untuk merekam yang tidak ingin
menggunakan seluruh kapasitas penyimpanan smartphone. Dan perekam berlangsung
hingga sepuluh jam dengan sekali pengisian,
jadi Anda tidak perlu khawatir kehabisan baterai selama sesi panjang.
Anda bahkan dapat menyimpan dan memutar musik dengan sepasang earbud yang disertakan untuk menghemat baterai ponsel
Anda.(*)

BACK
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GADGET

CHARGER SPY CAMERA
Tren kombinasi atau integrasi fungsi melahirkan perangkat baru. Kali ini gabungan antara
charger smartphone maupun gadget dengan kamera video. Jadi ketika pengguna sedang mengisiulang ponselnya, charger yang
menancap ke sumber listrik sekaligus bertugas melakukan perekaman.
Kendatipun tidak digunakan men-charge,
asal masih menancap di stop kontak, fungsi
perekaman pun masih bisa dilakukan.
Modul kamera dengan kemampuan rekam
1080p itu ditempatkan di atas port USB (unHal 124

tuk akses kabel USB ke gadget), selain itu juga
terdapat slot microSD untuk menyimpan file.
Sementara kartu microSD yang diperkenankan maksimal sampai 32 GB. Dengan ukuran charger sebesar 6 x 3,5 x 4 cm itu jelas
tak terlihat sebagai sebuah kamera yang terus mengintai. Bahkan seorang pencuri pun
mungkin melihatnya sekadar sebagai charger ponsel belaka. Padahal ia tengah direkam.

Kamera ini juga memiliki kemampuan
merekam cukup baik di ruang dengan cahaya
redup. Fungsi kamera selain untuk merekam
(cycling recording) juga mendeteksi gerakan (motion detection). Anda tinggal memilih fungsinya dengan memindahkan switcher
yang ada di dalam.
Namun karena letak kamera yang ada di punggung, maka untuk memasang charger kamera ini harus di stop kontak yang terletak di
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dinding.
Sementara itu juga tersedia mikrofon yang
ditempatkan di dekat colokan. Harga sebuah
charger kamera ini di angka Rp 600 ribuan.
Sayang belum terintegrasi dengan Wi-Fi dan
software yang dapat mengirimkan data ke
smartphone. Artinya, file mentok tersimpan
di microSD. (*)
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TIPS & TRIKS

8 KESALAHAN
MEMBIARKAN BATERAI
LEKAS RUSAK
Baterai smartphone adalah komponen yang
paling lekas mengalami kerusakan. Celakanya, kerusakan tersebut biasanya adalah akibat ulah penggunanya sendiri.
Baterai adalah perangkat vital, karena ia
menyuplai daya ke seluruh bagian smartphone. Jika baterai rusak, maka kerusakannya bisa menjalar ke bagian komponen yang
lain.
Berikut ini 8 kesalahan yang kerap dilakukan
oleh pengguna terhadap baterai.
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1. Membiarkan smartphone tercolok ke
listrik, meskipun indikator baterai sudah
menyentuh angka 100%
Tak perlu khawatir bila indikator baterai belum sampai 100%. Bahkan, lebih baik Anda
mencabut colokan baterai ketika belum
menyentuh angka 100%.
2. Menggunakan smartphone hingga baterai terkuras habis
Baterai smartphone menggunakan jenis
Lithium Ion. Baterai jenis ini akan mengalami kerusakan bila tidak terisi listrik sama sekali. Ketika indikator baterai sudah berada di
bawah 10%, lebih baik segera mencari colokan listrik.
3. Membiarkan smartphone terekspos oleh
suhu panas atau dingin
Smartphone Anda akan terasa sedikit berbeda ketika berada di tempat dengan suhu
panas atau dingin. Pasalnya, suhu yang terlalu
panas atau dingin adalah musuh dari semua
benda elektronik. Carilah tempat yang bersuhu normal, yang berada di rentang 32 – 80
derajat Celcius, agar smartphone dapat bekerja lancar.
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4. Menggunakan smartphone ketika sedang
di-charge
Panas dari tubuh dapat mengalir ke smartphone saat tangan Anda menggenggamnya. Penyebabnya adalah casing iPhone yang
menggunakan bahan aluminium, dan bukannya plastik seperti ponsel biasa.
5. Membiarkan smartphone memasuki kondisi Deep Discharge
Smartphone yang dibiarkan mati terlalu lama
akan memasuki kondisi deep discharge. Kondisi deep discharge ini adalah kondisi dimana
baterai tidak dapat menampung listrik sesuai
kapasitas awal.
6. Menggunakan kepala charger palsu
Masing-masing pabrikan gadget telah menyusun produknya dengan spesifikasi tersendiri. Jadi, lebih baik menggunakan perangkat
dan aksesoris original, yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan smartphone.
7. Tidak matikan fungsi yang tidak terpakai
saat proses charging
Ketika proses charging, lebih baik nonaktifHal 129
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kan fungsi-fungsi smartphone yang tidak terpakai. Contohnya, lampu layar yang terlalu
terang, GPS, dan lain sebagainya. Tujuannya
agar arus listrik yang masuk ke baterai dapat
lebih optimal.
8. Membiarkan fungsi Auto-Update selalu
nyala
Auto-update membuat smartphone kamu
selalu terkoneksi dengan internet, sehingga memboroskan baterai. Meskipun update
perangkat lunak itu penting, namun ketahanan baterai jauh lebih penting. Matikan fitur auto-update, dan lakukan update perangkat lunak dengan cara manual saja. (*)
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TIPS & TRIKS

4 LANGKAH HEMAT KUOTA
WHATSAPP
Semakin banyak jenis file data yang keluar-masuk di WhatsApp, maka semakin tinggi
pula pemakaian kuota data. Artinya penggunaan pulsa juga kian boros.
Bahkan termasuk ketika melakukan call maupun video call. Ini sama dengan menguras
kuota data. Biasanya tanpa sadar tiba-tiba
muncul notifikasi kuota Anda sudah habis.
Berikut ini empat langkah agar hemat kuota
ketika menggunakan WhatsApp.
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STEP 1

Buka aplikasi WhatsApp, lalu ketuk ikon tiga
titik di pojok kanan atas.
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STEP 2

Buka menu ‘Settings’ atau ‘Setelan’.
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STEP 3

Di menu Settings atau Setelan, pilih ‘Data and
Storage Usage’ atau ‘Penggunaan Data dan
Penyimpanan’. Pada bagian “Unduh Otomatis Media” (Media Auto-Download), klik menu
‘Saat Menggunakan Data Seluler’ (When Using Mobile Data).
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STEP 4

Lalu di bagian bawah ada menu ‘Low Data
Usage’ atau ‘Penggunaan Data Minimum’.
Ketuk bagian kotak check-list, dan sekarang
panggilan suara WhatsApp-mu sudah akan
lebih hemat dalam menyedot kuota data internet.

BACK
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TIPS & TRIKS

6 CARA MEMBEDAKAN
BERITA HOAX DAN ASLI
Suhu politik kian memanas, biasanya diiringi dengan sejumlah hoax. Penyebaran berita
hoax sendiri bisa lewat apa saja, baik itu lewat
situs online maupun blog. Setelah itu, baru
kemudian disebarkan secara membabi-buta
lewat sebuah sosial media seperti Facebook,
Twitter, Instagram, dan lainnya.
Bahkan, aplikasi chatting seperti WhatsApp,
BBM, dan, Line pun sering menjadi alat pertama dalam penyebaran berita hoax dan gosip.
Lalu bagaimana mengetahui sebuah berita
atau materi merupakan asli atau hoax? Berikut ini caranya.
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1. Pembuat informasi tidak jelas
Biasanya, pengirim awal berita hoax ini tidak
diketahui identitasnya, termasuk link sumber
ilmiah dari pesan yang disebar. Kalaupun ada
nama dalam berita, biasanya dicatut begitu
saja tanpa ijin.
Pesan pun dikirim melalui WhatsApp, Email,
dan Twitter, yang penyebarannya juga sangat
cepat, mudah, dan gratis.
2. Isi berita penuh sensasi dan provokatif
Biasanya, isi berita hoax bertentangan dengan logika umum dan ilmu pengetahuan. Isinya juga membuat orang jadi cemas dan panik, diakhiri himbauan agar pembaca segera
meneruskan (forward) ke teman atau forum
yang lebih luas.
Misalnya, “Jika kamu tidak meneruskan informasi ini, maka akan ada kesialan yang menimpa esok hari”.
3. Cek nama domain
Biasanya, media resmi tidak akan memakai
blog gratisan seperti WordPress atau Blogspot.
Sementara saat ini, penyebar hoax seringkali
memakai blog gratisan untuk melakukan penHal 137

ipuan online, menyebar berita palsu, memuat
pornografi, atau menjual obat ilegal.
4. Cek alamat dan kontak
Cek pula alamat dan nomor telepon yang tercantum di situsnya. Biasanya ada kanal “Contact Us”.
Sebagaimana kita tahu, biasanya sumber
hoax tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon yang benar, agar tidak terlacak
keberadaannya.
Bahkan parahnya lagi, seringkali alamat yang
dicantumkan adalah palsu atau memakai alamat kantor orang lain.
5. Cek identitas pendaftar
Domain yang benar pasti akan menyertakan
pihak yang mendaftar pertama kali dan bisa
dicek lewat https://www.whois.net. Bisa berupa nama perusahaan atau pribadi, lengkap
dengan alamat dan terkadang nomor telepon.
Situs hoax atau penipuan biasanya menampilkan “Who is Privacy Protection Services”.
6. Cek foto
Jika ada sebuah foto yang tampak menyulut
emosi atau tidak masuk di akal, cek dulu kebenarannya lewat Google.
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Caranya, kamu bisa copy alamat foto tersebut atau download foto yang dicurigai sebagai
latar belakang berita hoax dengan menggunakan Images Google.
Buka https://images.google.com/, lalu masukkan ke kolom pencarian dengan meng-klik
ikon kamera. Maka akan muncul penjelasan
foto tersebut, termasuk situs yang pertama
memuatnya.
Cara lebih mudah adalah dengan klik kanan
di atas foto, lalu pilih “Search Google for Image”.
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TIPS & TRIKS

4 RAWAT DARURAT LAYAR
PONSEL PECAH
Marah, sebal, campur aduk, begitulah respon
ketika melihat layar smartphone Anda retak
atau pecah akibat terjatuh pun mungkin karena tertimpa benda berat. Sebagian orang
kemudian melakukan upaya dengan menyalakan untuk memastikan ponsel tersebut
masih menyala. Tetapi ada pula yang buru-buru menyimpan atau menyakukan karena merasa mustahil hidup.
Tanpa sadar kedua cara di atas sesungguhnya juga berisiko. Lantas, apa dan bagaimana
langkah terbaik menghadapi bencana ini?
Hal 140

1. Tetap tenang dan berhati-hati.

Reaksi marah, panik dan seterusnya memang
wajar. Namun hal ini malah mendorong Anda
untuk melakukan hal-hal berbahaya. Misalnya tergores retakan atau pecahan kaca layar.
Mungkin saja partikel tersebut amat kecil.
Langkah amannya adalah segera memidahkan ponsel ke atas tisu atau kertas dan segera
simpan agar aman. Atau tempel layar retak tadi dengan selotip transparan. Lakukan
lokalisir pecahan kaca.
2. Gunakan earphone.
Jika smartphone masih menyala dan dapat dioperasikan, ketika ada panggilan masuk
sebaiknya gunakan earphone. Ini cara aman,
agar layar tidak terkontak dengan kulit Anda.
Boleh saja dengan Bluetooth earphone
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namun biasanya Anda harus aktifkan dulu
bluetooth, pairing dan seterusnya. Lebih lama
dan Anda tetap mengoperasikan layar sentuh. Ini berbahaya.
3. Cek tingkat kerusakan smartphone.

Setelah aman Anda selotip, cobalah untuk
mencek beberapa komponen yang terdapat
di luar, seperti kamera, tombol, port, dll. Bila
semua masih bisa bekerja artinya walaupun
layar dalam keadaan retak namun masih bisa
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“memerintah” (tasking). Artinya kemungkinan
hanya layar yang rusak.
4. Segera lakukan perbaikan.

Layar retak atau pecah kendati masih dapat
mengirimkan “perintah” menjalankan smartphone, namun tidak dalam kondisi optimal.
Bila diteruskan potensi layar rusak kian tinggi. Sebab, begitu tipisnya layar meskipun ada
beberapa layer namun sulit menentukan level kerusakannya. Mengganti layar adalah satu-satunya solusi.
Harga suku cadang layar smartphone bervariasi, mulai ratusan ribu hingga di atas Rp 1
jutaan. (*)
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