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EDITORIAL
INDONESIA MENUJU 
INDONESIA 4.0 

Konsep Indonesia 4.0 yang berbasis dan ber-
sandar pada keberadaan teknologi (termasuk 
infrastrukturnya) menjadi pembicaraan me-
narik belakangan ini. Apalagi setelah Presi-
den Joko Widodo melakukan kunjungan ke 
Korea Selatan dan Vietnam yang salah satu 
agendanya membahas soal industri 4.0. 

Kemudian politikus Budiman Sudjatmiko pun 
memproklamirkan sebagai inovator dengan 
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artikel menarik yang dimuat di harian Kom-
pas. 

Maka, hampir semua lalu bergegas meny-
iapkan. Bagi operator hal ini merupakan pel-
uang besar mengingat beberapa persyaratan 
konsep Indonesia dan industri 4.0 sangat 
mengandalkan jaringan dan layanan mereka. 

Tetapi tidak hanya “mainan” operator, era ini 
tentu sangat pula bergantung pada kesia-
pan digitalisasi data. Maka, ketika Tiongkok 
menawarkan untuk mendigitalisasikan film-
film Indonesia sejak hadirnya film Tiga Dara 
puluhan tahun silam, maka kita kian mem-
buka mata bahwa banyak sekali aspek yang 
terlibat di dalam ekosistem ini. Termasuk in-
dustri hiburan. 

Di edisi ini kita bisa menyimak bagaimana In-
dosat Ooredoo, XL Axiata dan Telkomsel telah 
mengarahkan bisnis mereka ke era tersebut. 
Sejumlah vendor ponsel pun membekali pro-
duk mereka dengan berbagai aspek, misaln-
ya saja kehadiran Artificial Intelligence, walau 
baru sebatas pada fitur fotografi. 

Industri 4.0 yang amat mengandalkan big 
data dan jejaring (termasuk melalui media 
sosial) secara perlahan juga akan membuat 
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banyak perusahaan bergerak ke sana. Dan ini 
merupakan tantangan. (*) 
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KOLOM HENDROWIJONO

JOY WAHYUDI DAN 
BENCANA REGISTRASI

JALAN karier Joy Wahyudi di PT Indosat Oore-
doo tragis sekali, belum setahun ia duduk 
di kursi empuk direktur utama – barangkali 
tidak tahan – ia mengajukan surat pengun-
duran diri Agustus lalu dan akhir September 
dikabulkan. Namun Joy yang sebelumnya di-
rektur penjualan operator milik Ooredoo itu 
masih akan menjabat hingga rapat umum 
pemegang saham (RUPS) pada 17 Oktober 
ini.

Joy Wahyudi dan Indosat yang dipimpinnya 
terkena imbas kebijakan pendaftaran (reg-
istrasi) kartu SIM prabayar yang digalakkan 
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sejak Oktober 2017, dan masih membawa 
“bencana” hingga setidaknya semester per-
tama tahun 2018. Operator lain, Telkomsel, 
XL Axiata, SmartFren dan Tri juga terkena 
imbas, walau tidak separah Indosat, bahkan 
sekarang sudah hampir pulih. Sekaligus, XL 
Axiata pun mengklaim kenaikan peringkatn-
ya dari posisi ketiga setelah Indosat menjadi 
kedua setelah Telkomsel dan diikuti Indosat.

Suasana industri telko seluler memang se-
dang mendung yang suram yang dipicu oleh 
ulah operator sendiri yang melakukan perang 
tarif. Dari semua operator, yang paling men-
derita akibat perang tarif ya Indosat sendiri, 
yang bahkan sempat meminta pemerintah 
menetapkan tarif batas bawah untuk menolo-
ng industri, terutama Indosat.

Pemerintah bergeming, karena tarif batas 
bawah ditetapkan sebab ada unsur kese-
lamatan yang harus dipenuhi operator sep-
erti misalnya pada penerbangan yang tidak 
boleh menghemat di pemenuhan syarat kes-
elamatan. Di industri seluler tidak ada unsur 
keselamatan yang harus dijaga agar tidak 
berdampak serius pada layanan masyarakat.

Joy sebenarnya mewarisi perusahaan yang 
cukup sehat yang ditinggalkan pendahulun-
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ya, Alexander Rusli. Dari empat tahun masa 
kepemimpinan penyuka ayam pop itu – Alex  
mampu menghabiskan 20 potong ayam pop 
sekali makan – dua tahun terakhir menjadi 
tahun kebangkitan Indosat.

Tahun 2016 Alex membawa Indosat mendap-
at untung Rp 1,105 triliun dari pendapatan 
Rp 29,2 triliun, dan tahun berikutnya, 2017, 
untung Rp 1,135 triliun dari pendapatan Rp 
29,9 triliun. Terakhir Alex meninggalkan In-
dosat, jumlah pelanggan operator itu sekitar 
110 juta.

Tiba-tiba saja peruntungan Indosat jeblok se-
jeblok-jebloknya, pendapatannya pada triwu-
lan satu 2018 hanya Rp 5,692 triliun, turun 
21,9 persen dari periode sama tahun 2017 
yang Rp 7,289 triliun. Di triwulan itu Indosat 
merugi sampai RP 465,8 miliar dan jumlah 
pelanggan turun menjadi hanya 96,1 juta. 

Pendapatan di triwulan kedua juga tidak mem-
baik, hanya Rp 11 triliun, turun 26,8 persen 
dari periode sama tahun 2017 yang Rp 15,1 
triliun. Saat itu Indosat rugi Rp 435,948 mil-
iar mengiringi penurunan jumlah pelanggan 
yang tinggal 75 juta
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Salah langkah
Ada salah langkah yang dilakukan manaje-
men pimpinan Joy ketika program registra-
si dimulai oleh pemerintah. Saat itu, gudang 
para distributor semua operator penuh oleh 
puluhan bahkan ratusan juta kartu perdana 
yang belum laku, dan semua operator me-
merintahkan distributor mengaktifkan perda-
na yang terancam hangus tadi.

Telkomsel saja yang sebelum registrasi pun-
ya 177,8 juta pelanggan tiba-tiba kebanjiran 
196 juta pelanggan, kemudian turun pada se-
mester 1-2018 menjadi 175 juta lagi. Namun 
beda dengan operator lain, Indosat mengaktif-
kan jutaan kartu perdana lewat robot padahal 
peraturan pemerintah maksimal 1 KTP hanya 
boleh mengaktifkan tiga nomor tiap operator. 
Ketika pemerintah mengharuskan menghan-
guskan jutaan nomor yang diaktifkan robot 
tadi, pelanggan Indosat pun langsung mero-
sot, termasuk ARPU yang seharusnya didap-
at.

Pada akhir tahun 2017 dengan 110 juta pel-
anggan, Indosat mendapat penerimaan Rp 
29,9 triliun atau rata-rata pelanggan menyum-
bang sekitaran (ARPU – average revenue per 
user) Rp 23.000 sebulan. Namun pada triwu-
lan 1 tahun 2017, ARPU Indosat anjlok ke an-
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gka Rp 12.400 dan tidak berhasil meningkat 
kecuali hanya sampai angka Rp 14.300 pada 
akhir triwulan 2. 

Penurunan ARPU tidak semata kesalahan 
Joy, karena operator lain mengalami hal 
sama. ARPU Telkomsel pun menurun dari Rp 
44.000 pada semester 1-2017 menjadi Rp 
35.000 pada triwulan kedua tahun 2018 dan 
naik tipis menjadi Rp 36.000 pada triwulan 
2. Angka ARPU XL Axiata juga turun dari Rp 
31.000 menjadi Rp 30.000 lalu naik menjadi 
Rp 34.000 pada triwulan kedua.

Penurunan jumlah pelanggan dan angka 
ARPU berlanjut sejak Januari hingga Juni 
2018 membuat posisi Joy tidak nyaman. 
Padahal sama dengan operator papan atas 
lainnya, Joy sudah berusaha menaikkan pen-
dapatan dengan menaikkan tarif paket data 
freedom dengan 4 persen,  paket unlimited 
naik sampai 25 persen dan paket Yellow naik 
antara 40 persen sampai 100 persen. 

Sayangnya kenaikan harga paket ini tidak serta 
merta terasa dalam sistem keuangan, apala-
gi program-program peningkatan layanan ke 
luar Jawa – Lampung, Kalimantan Selatan 
dan Sulawesi Selatan – tidak semanis teori, 
karena  dana selalu terlambat. Apalagi sejak 
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beberapa waktu lalu perusahaan induk, Oore-
doo, tidak lagi mengucurkan dana ke Indosat.

Namun umumnya pemilik perusahaan siapa 
pun akan mahal mengapresiasi kalau peru-
sahaan mendapat laba, tetapi teguran tidak 
putus-putusnya, yang mungkin dibarengi 
sumpah serapah akibat pemilik kecewa kare-
na perusahaan merugi. Bisa jadi Joy tidak ta-
han yang terakhir ini, sementara kondisi naik-
turun adalah wajar dalam dunia usaha.

Di sejarah PT Indosat, pernah ada direktur 
yang mengajukan pengunduran diri sebelum 
waktunya akibat disumpah-serapahi para 
pemilik saham terbanyak. Masalahnya sepe-
le, direktur tadi membagikan bonus kepada 
karyawannya dan pemegang saham kecewa 
berat.

Hal-hal psikologis selain terutama teknis pe-
rusahaan akan menjadi tantangan berat bagi 
Chris Kanter yang dikabarkan akan menggan-
ti Joy Wahyudi. Komisaris PT Indosat itu di-
harapkan bisa membawa Indosat lebih baik, 
karena ia mengenal perusahaan itu sejak jauh 
hari sebelumnya. ***

BACK
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KABAR OPERATOR

INDOSAT OOREDOO 
LUASKAN JARINGAN 4G 
DI SULAWESI SELATAN  
Indosat Ooredoo membuktikan komitmen 
untuk terus meningkatkan kualitas jaringan 
dan pelayanan dalam mendukung kegiatan 
digital di Sulawesi Selatan dengan menam-
bah dan memodernisasi semua jaringan ke 
jaringan 4G Plus. Perluasan jaringan 4G Plus 
di wilayah Sulawesi Selatan adalah kelanju-
tan dari ekspansi yang dilakukan oleh Indo-
sat Ooredoo dalam pemerataan jaringan 4G 
Plus di luar Pulau Jawa.
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Hingga saat ini, Indosat Ooredoo telah mem-
bangun jaringan 4G Plus di hampir seluruh 
wilayah Sulawesi Selatan. Area yang sudah 
ter-cover jaringan terbaru 4G Plus Indosat 
Ooredoo tersebar di 21 Kabupaten dan 138 
Kecamatan meliputi wilayah Makassar, Gowa, 
Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, 
Selayar, Maros, Barru, Pare-Pare, Sidrap, Bone, 
Sinjai, Sopeng, dan Sengkangto. Perluasan ja-
ringan baru ini terdiri dari sites untuk jaringan 
4G Plus baru dan sites untuk jaringan 3G yang 
dimodernisasi menjadi jaringan 4G Plus.

Penambahan dan perluasan jaringan baru 
4G Plus di wilayah Sulawesi Selatan memiliki 
keunggulan di kecepatan dan stabilitas jarin-
gan, sehingga pelanggan dapat menikmati 
internetan lebih cepat, lebih stabil, dan den-
gan jaringan yang terbaik.

Joy Wahjudi, President Director & CEO Indo-
sat Ooredoo mengatakan, “Kami mengerti 
masyarakat Sulawesi Selatan saat ini senang 
mengobrol lewat video call dan menonton 
video online dari smartphone mereka, na-
mun tidak suka jika jaringan lambat dan ha-
rus menunggu buffering video. Oleh karena 
itu kami mempercepat pengembangan dan 
perluasan jaringan baru 4G Plus ini di Sulaw-
esi Selatan meliputi 21 kabupaten, sehingga 
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kecepatan internet dari jaringan 4G Plus In-
dosat Ooredoo dapat dirasakan oleh seluruh 
pelanggan.”

Meningkatnya pengguna internet di Sulawe-
si dari 8,46 juta orang di tahun 2016 menjadi 
9,64 juta orang pada akhir 2017 juga mem-
buat aktivitas digital dan popularitas tren kont-
en berbasis video meningkat. Tren berbasis 
video ini dapat banyak membantu pengguna 
dalam kehidupan sehari-hari. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

INDOSAT OOREDOO 
EKSPANSI JARINGAN 4G 
DI KALIMANTAN   
Indosat Ooredoo membuktikan komitmen 
untuk terus meningkatkan kualitas jaringan 
dan pelayanan dalam mendukung kegiatan 
digital di Kalimantan Selatan dengan menam-
bah dan memodernisasi semua jaringan ke 
jaringan 4G Plus. Perluasan jaringan 4G Plus 
di wilayah Kalimantan Selatan adalah kelan-
jutan dari ekspansi yang dilakukan oleh Indo-
sat Ooredoo dalam pemerataan jaringan 4G 
Plus di luar Pulau Jawa. 
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Hingga saat ini Indosat Ooredoo telah mem-
bangun jaringan 4G Plus di hampir seluruh 
wilayah Kalimantan Selatan. Daerah yang su-
dah ter-cover jaringan baru 4G Plus Indosat 
Ooredoo sebanyak 15 kabupaten/kotamadya 
(Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Ka-
bupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sun-
gai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten 
Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten 
Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabu-
paten Tapin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten 
Kapuas, Kotamadya Banjarbaru, Kotamadya 
Banjarmasin) , dan 75 kecamatan yang terse-
bar mulai dari Tanjung, Barabai, Amuntai, 
Rantau, Kandangan, Martapura, Banjarbaru,  
Banjarmasin, Marabahan, Alalak, Pelaihari, 
Sungai Danau, Pagatan, Batulicin, Kotabaru. 
Perluasan jaringan baru ini terdiri dari sites 
untuk jaringan 4G Plus baru dan sites untuk 
jaringan 3G yang dimodernisasi menjadi ja-
ringan 4G Plus.

Meningkatnya pengguna internet di Kaliman-
tan dari 7,6 juta orang di tahun 2016 men-
jadi 11,4 juta orang pada akhir 2017 juga 
membuat aktivitas digital dan popularitas 
tren konten berbasis video meningkat. Tren 
berbasis video ini dapat banyak membantu 
pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Sep-
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erti contohnya dengan video call, masyarakat 
kini mempunyai cara baru untuk menghabis-
kan waktu bersama meskipun mereka tidak 
benar-benar bersama. 

Kemudian YouTube membantu masyarakat 
mempelajari banyak hal baru dengan menon-
ton video tutorial, cara memasak, tips fashion 
& kecantikan, otomotif, hingga melihat video 
klip musik. Semua aktivitas digital ini dapat 
mudah terwujud dengan didukung oleh jarin-
gan terbaru 4G Plus dan Paket Internet dari 
IM3 Ooredoo yang memberikan pengalaman 
internetan terbaik serta cara baru untuk men-
dukung aktivitas digital bagi masyarakat di 
wilayah Kalimantan Selatan.

“Sekarang masyarakat di seluruh Kaliman-
tan Selatan dapat menikmati dan merasakan 
langsung hasil dari perluasan jaringan 4G 
Plus saat beraktivitas di sosial media, main 
game online, video call maupun grup video 
call, streaming film, YouTube tanpa buffering, 
serta lebih mudah ketika melakukan down-
load atau upload photo dan video sehari-hari 
bahkan saat sedang liburan di wilayah Kali-
mantan Selatan sekitarnya,” ujar Joy Wahju-
di, President Director & CEO Indosat Ooredoo. 
(*)

BACK
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KABAR OPERATOR

JELANG INDUSTRI 4.0, 
INDOSAT OOREDOO GELAR 
EDU CONNECT  
Melanjutkan inisiasi untuk mendukung In-
donesia menuju revolusi industri 4.0, Indos-
at Ooredoo mengadakan ajang Edu Connect 
Gathering dengan tema Empower Facilities 
towards Edu 4.0. Acara yang dihadiri oleh 
45 perguruan tinggi nasional ini, merupakan 
kelanjutan dari kerjasama Indosat Ooredoo 
dengan Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Repub-
lik Indonesia dalam penyediaan fasilitas tele-
komunikasi untuk Indonesia Research & Ed-
ucation Network (IdREN).

Implementasi Edukasi 4.0 di sektor pendidi-
kan menjadi keharusan untuk mengimban-
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gi kebutuhan sumber daya di atas. Edukasi 
4.0 berfokus kepada pengembangan IPTEK 
dan Inovasi. Hybrid/ Blended learning meru-
pakan model pembelajaran Edukasi 4.0 yang 
memadukan penggunaan online digital me-
dia dan ruang kelas dengan memanfaatkan 
teknologi ICT.

Director & Chief Business Officer Indos-
at Ooredoo, Herfini Haryono, mengatakan, 
“Kami menyadari pentingnya menyiapkan 
generasi muda Indonesia dalam menghada-
pi revolusi industri 4.0, sebuah era teknolo-
gi dimana pekerjaan rutin dapat digantikan 
oleh teknologi. Lewat pemanfaatan teknologi 
digital, kami akan membantu perguruan ting-
gi mendapatkan akses teknologi terbaru un-
tuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah 
satunya melalui pemanfaatan IdREN. Kami 
berharap, Indosat Ooredoo bisa menjadi mi-
tra yang tepat bagi perguruan tinggi dalam 
penyediaan solusi infrastruktur ICT dan solu-
si digital yang dibutuhkan setiap kampus.”

Sebelumnya, pada awal Agustus 2018, Indo-
sat Ooredoo menjalin kerja sama dengan Ke-
menristekdikti RI dalam penandatangan Nota 
Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan 
fasilitas telekomunikasi untuk Indonesia Re-
search & Education Network (IdREN). IdREN 
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merupakan suatu network tertutup (nation-
al closed user) bagi research sharing antar 
perguruan tinggi dengan kolaborasi bersama 
pihak pemerintah, industri, dan lembaga pe-
nelitian.

Pada kerjasama tersebut, Indosat Ooredoo 
akan menyiapkan koneksi antar universitas 
untuk dapat digunakan bersama-sama, se-
bagai sarana akses ke gate IdREN dan me-
dia saling berbagi resource serta hasil riset 
antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri. 
Tersedianya jaringan inter university dapat 
memberikan dampak positif terhadap kual-
itas pendidikan, kemudahan akses data an-
tar lembaga Penelitian baik antar universitas, 
pemerintah, dan industri guna meningkatkan 
daya saing nasional dalam persaingan glob-
al.

IdREN juga terintegrasi dengan Network REN 
International seperti Singapore (SingaREN), 
Malaysia (MYREN), Australia (AARNet), dan 
lainnya. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

TELKOMSEL SIAPKAN 
PAKET BUNDLING 
TAU DYNAMIC PLAN
 
Dalam rangka mengakselerasi perkembangan 
ekosistem digital di Indonesia yang berbasis 
pilar  Device, Network, and Application (DNA), 
Telkomsel meluncurkan paket bundling “TAU 
Dynamic Plan” yang dapat diperoleh pelang-
gan baru dengan pembelian berbagai pilihan  
smartphone 4G. Paket ini berisi kuota data 
besar hingga 13 GB per bulan,  dengan masa 
aktif panjang hingga 6 (enam) bulan. Paket 
ini juga  dihadirkan untuk memberikan pen-
galaman digital lifestyle terbaik pagi pelang-
gan sesuai dengan minat dan hobinya. 

Hal 25
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Vice President Prepaid Marketing Telkomsel, 
Riny Novitriyanti mengatakan, “Paket bundling 
‘TAU Dynamic Plan’ merupakan perwujudan 
komitmen kami dalam membangun ekosis-
tem digital yang lengkap. Tidak hanya terus 
menggelar jaringan broadband berkualitas 
hingga pelosok nusantara, kami juga mem-
perluas penetrasi smartphone, serta beragam 
aplikasi dan layanan digital berkualitas. Mel-
alui kolaborasi dengan beberapa mitra dis-
tributor sebagai penyedia berbagai perangkat 
seluler yang canggih dan berkualitas, pelang-
gan memiliki banyak pilihan perangkat yang 
sesuai dengan kebutuhan mereka.”

Paket bundling ini tersedia dalam  tiga pilihan 
yaitu TAU Dynamic 3 bulan dan 6 bulan. Pa-
ket TAU Dynamic 3 bulan dan 6 bulan mas-
ing-masing menyediakan kuota data 13 GB 
per bulan, atau total sebesar 39 GB untuk 3 
bulan, dan 78 GB untuk 6 bulan. Paket ‘TAU Dy-
namic Plan’ juga memberikan bonus telepon 
hingga 900 menit untuk 6 bulan. Pelanggan 
dapat mengaktifkan paket bundling “TAU Dy-
namic Plan” dengan mudah melalui aplikasi 
MyTelkomsel setelah melakukan pembelian 
smartphone pilihan di berbagai mitra distrib-
utor Telkomsel.

Paket data TAU Dynamic Plan sendiri terdiri 
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dari  kuota all network, kuota VideoMAX un-
tuk mengakses konten video on demand dari  
Hooq, Viu, CatchPlay, Tribe, Nickeledeon Jr. 
serta siaran langsung liga sepakbola dunia 
di saluran beIN SPORTS di MAXstream, ser-
ta kuota GamesMAX untuk mengakses berb-
agai konten games favorit  seperti Garena, 
Mobile Legend, Point Blank, AOV, dan Line 
Gets Rich. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

XL AXIATA KERJASAMA 
DENGAN KEMENTERIAN 
KELAUTAN 
 
Kolaborasi antara Balai Riset dan Observasi 
Laut (BROL), Badan Riset dan SDM Kelautan 
dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan dengan PT XL Axiata Tbk (XL Axi-
ata) telah berhasil melahirkan suatu aplikasi 
digital yang akan bisa membantu meningkat-
kan produktivitas dan keamanan kerja mas-
yarakat nelayan Indonesia.

Aplikasi yang dibangun di atas sistem opera-
si Android ini 100% buatan Indonesia, dengan 
mendapatkan dukungan penuh dari BROL un-

HAL 29
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tuk data kelautan yang dibutuhkan oleh nel-
ayan. Informasi yang terdapat di Aplikasi Laut 
Nusantara mencakup aspek-aspek yang pal-
ing dibutuhkan oleh nelayan kecil, baik men-
genai wilayah tangkapan, informasi sebaran 
ikan di pelabuhan, hingga kondisi cuaca di 
laut.

Direktur Teknologi XL Axiata, Yessie D Yoset-
ya mengatakan, “XL Axiata tetap memegang 
komitmen untuk memberikan perhatian 
khusus bagi kaum nelayan. Kami selalu in-
gin bisa membangun suatu sarana digital 
yang bisa membantu para nelayan. Dasar pe-
mikirannya sederhana, kita negara kepulauan 
dengan wilayah laut sangat luas, belasan ribu 
pulau, serta garis pantai terpanjang di dunia.”

Yessie memaparkan, aplikasi “Laut Nusan-
tara” ini dibangun selama kurang lebih 5 bu-
lan. Ini adalah aplikasi untuk nelayan yang 
kedua diluncurkan oleh XL Axiata, setelah 
sebelumnya disebut aplikasi “mFish”. Yang 
membedakan aplikasi “Laut Nusantara” den-
gan aplikasi sebelumnya adalah basis infor-
masi yang lebih lengkap dan real time, serta 
sumber data sepenuhnya disuplai oleh data 
resmi dari BROL.

Aplikasi “Laut Nusantara” bisa dimanfaatkan 
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mulai 30 Agustus 2018. Masyarakat nelayan 
di seluruh Indonesia bisa mengunduhnya di 
Play Store secara gratis melalui smartphone 
Android dengan menggunakan operator 
layanan data. Aplikasi ini bisa dipergunakan 
oleh nelayan saat melaut sejauh smartphone 
mereka masih bisa menangkap sinyal data 
dari operator. Berdasarkan ujicoba di sejum-
lah daerah, aplikasi masih bisa dibuka hingga 
jarak 10 mil dari pantai. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

XL AXIATA SIAPKAN IoT 
UNTUK INDUSTRI 4.0  
 
Seiring dengan meningkatnya permintaan 
atas layanan solusi bisnis yang efektif, PT 
XL Axiata Tbk (XL Axiata) telah menghadir-
kan beberapa solusi Internet of Things (IoT) 
terbaru kepada para pelaku usaha. XL Axia-
ta menawarkan solusi IoT yang lengkap, mu-
lai dari IoT Platform sampai solusi siap pakai 
misalnya “Fleet Management Services”, “Hajj 
Tracker”, dan juga beberapa solusi untuk agri-
kultur, manajemen bangunan, dan sebagain-
ya. .

Chief Enterprise & SME Officer untuk XL Busi-
ness Solutions XL Axiata , Kirill Mankovski, 

HAL 32
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mengatakan, “IoT merupakan salah satu pi-
lar penting bagi pelaku bisnis di  Indonesia 
dalam menghadapi era industri 4.0. Kami 
hadir untuk membantu memberikan solusi 
bagi para pelaku bisnis dan dunia usaha un-
tuk mendukung ‘Connecting things, connect-
ing economy’. Kami percaya bahwa layanan 
IoT akan memiliki banyak manfaat ke depan. 
Kami siap untuk menyediakan solusi-solusi 
bisnis berbasis IoT secara menyeluruh se-
hingga dapat mendukung terwujudnya kes-
iapan para pelaku bisnis di Indonesia dalam 
menyambut kehadiran revolusi industri 4.0. 
Inilah visi XL IoT.”

XL Axiata sudah memiliki beberapa solusi ber-
basis IoT, yakni “Fleetech”, “FlexIOT” dan XL 
Hajj. Fleetech adalah solusi untuk mengontrol 
kendaraan milik perusahaan yang tersebar 
di berbagai lokasi. Solusi ini juga bisa men-
ingkatkan kepercayaan pelanggan dengan 
kemampuan melaporkan lokasi secara real-
time, bahkan kemampuan memantau suhu 
kargo. Selain itu, perilaku pengemudi, kon-
sumsi BBM, hingga analisa tingkat utilitas ar-
mada bisa dikontrol sehingga meningkatkan 
efisiensi.

FlexIOT adalah platform untuk menghubung-
kan perangkat IoT ke internet, dari mana saja 
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dan kapan saja. Saat ini, solusi ini digratis-
kan bagi para developer IoT di Indonesia un-
tuk menstimulasi perkembangan ekosistem 
IoT di Indonesia. XL Hajj adalah solusi untuk 
memantau lokasi para pengguna layanan ini 
ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. 
Selain untuk melacak posisi, solusi ini juga 
dilengkapi dengan panic button untuk mel-
akukan panggilan ke tanah air dalam kondisi 
darurat. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

TELKOMSEL KERJASAMA 
DENGAN ONE CHAMPION-
SHIP   
 
Platform media olahraga terbesar di Asia, 
ONE Championship ™ (ONE), mengumumkan 
kemitraan strategisnya dengan Telkomsel, 
operator seluler terbesar di Indonesia dengan 
lebih dari 178 juta pelanggan. Melalui kemi-
traan strategis ini, Telkomsel dan ONE Cham-
pionship akan berkolaborasi dalam beberapa 
program yang bertujuan untuk menghadirkan 
pertunjukan seni bela diri otentik yang paling 
menarik dan unik kepada jutaan penggemar 
olahraga ini di seluruh Asia, terutama di Indo-
nesia.

HAL 32
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Chief Financial Officer ONE Championship, 
Teh Hua Fung mengatakan, “ONE Champi-
onship sangat gembira untuk mengumum-
kan tentang kemitraan strategis ini dengan 
Telkomsel. Kemitraan ini bertujuan untuk dap-
at memanfaatkan basis pengguna layanan 
ONE Championship dan Telkomsel untuk 
mempromosikan seni bela diri otentik di Asia, 
terutama di Indonesia dimana kami memiliki 
penggemar yang sangat  antusias.”

Direktur Marketing Telkomsel, Alistair John-
son mengatakan, “Kami sangat antusias un-
tuk dapat berkolaborasi dengan ONE Cham-
pionship, dan menghadirkan bela diri, sebagai 
konten hiburan digital baru bagi kepada pel-
anggan kami. Indonesia memiliki sejarah pan-
jang seni bela diri dalam budayanya, seper-
ti misalnya Pencak Silat. Melalui kolaborasi 
ini kami berharap dapat meningkatkan profil 
dan nilai-nilai sejati dari komunitas seni bela 
diri di Indonesia.”

Melalui kemitraan ini, ONE Championship akan 
hadir dalam aplikasi digital online streaming 
Telkomsel, yaitu MAXstream, sebagai sebuah 
saluran yang khusus menghadirkan acara si-
aran langsung seni bela diri dengan menggu-
nakan paket VideoMAX.
MAXstream adalah one stop video portal 
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Telkomsel yang menghadirkan ribuan konten 
video premium seperti film, acara TV, kartun, 
dan siaran langsung olahraga dari HOOQ, VIU, 
CATCHPLAY, Nickelodeon Play, TRIBE, beIN 
Sports, termasuk ONE Championship, serta 
berbagai penawaran paket VideoMAX yang 
menarik. MAXstream juga menawarkan 22 
saluran TV langsung, baik lokal maupun inter-
nasional. Aplikasi MAXstream tersedia untuk 
diunduh di platform Android OS dan iOS.(*)

BACK
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REVIEW

OPPO F9
Melanjutkan Tradisi Ahlinya Selfie

Oppo F9 merupakan lanjutan seri mid-range 
Oppo yang sangat populer. Seri tersebut ada-
lah ponsel pertama di keluarga ini dengan du-
al-kamera di bagian belakang. 

Oppo F9 sebenarnya adalah ponsel yang san-
gat menarik yang hadir dengan warna  gradi-
en trendi serta berpola bintang atau berlian.
Seri ini juga salah satu yang pertama datang 
dengan pelapis Gorilla Glass 6. Kaca baru ini 
tahan pecah jika ponsel jatuh dari ketinggian 
satu meter.
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BODI 

Jika Anda menginginkan smartphone mid-
range yang indah dan cantik serta eye-catch-
ing, Oppo F9 adalah jawabannya. Cobalah liat 
lebih dekat ke kamera selfie 25MP, Anda dap-
at melihat lubang kecil untuk sensor jarak.

Kisi-kisi earpiece hampir tidak terlihat di ba-
gian atas yang terletak di antara bingkai dan 
tampilan itu sendiri. 

Pemindai sidik jari dan dual-kamera adalah 
satu-satunya hal yang menarik di belakang. 
Oppo F9 memiliki segala fitur konektivitas 
- ada port audio 3.5mm dan fitur slot kartu 
triple. Yang terakhir ini mengakomodasi dua 
nanoSIM dan slot kartu microSD, jadi Anda 
tidak perlu memilih antara fungsi dualSIM 
dan ekspansi memori.

Tray tiga kartu
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LAYAR

Oppo F9 memiliki layar IPS LCD 6,3 inci den-
gan resolusi 1080p dengan kepadatan piksel 
yang sangat lumayan yaitu 409ppi. 

Layar Oppo F9  terbukti dengan tampilan kon-
tras yang luar biasa dari 1800: 1. Tingkat ke-
cerahan minimum 3,4 nits juga bagus, yang 
berarti Anda dapat dengan nyaman menggu-
nakannya dalam kegelapan. 

Pilihan Theme
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Resolusi asli adalah 1.080 x 2.340 pixel dan 
mengakomodir rasio aspek 19,5: 9 - salah satu 
yang tertinggi di antara smartphone terbaru.

KAMERA

Aplikasi kamera menawarkan apa yang dise-
but AI-boost, yang merupakan nama untuk 
pengenalan adegan. Anda akan melihat ikon 
kecil ketika suatu adegan berhasil dikena-
li, dan perangkat lunak akan menyesuaikan 
semua pengaturan yang sesuai. Antara lain 
makanan, salju, hewan peliharaan (anjing dan 
kucing), matahari terbenam, rumput, dan lain-
lain, sebagian besar diidentifikasi dengan be-
nar.

Sebagian besar pengaturan berada di sebelah 
kiri atas, sementara mode yang berbeda dipi-

Kamera utama 16 MP dan 2 MP
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lih di sebelah kanan (atau bawah) di samping 
tombol rana.

Aplikasi ini menawarkan dua mode trendi - 
zoom telefoto 2x dan latar belakang buram. 
Anda dapat memilih rasio aspek, antara stan-
dar 4: 3, 1: 1 dan 16: 9.

Oppo F9 mendukung apa yang disebut te-
knologi 3-HDR untuk kamera selfie. Ini ada-
lah kombinasi trik yang menghasilkan selfie 
HDR yang lebih baik dengan efek HDR dan 
diterapkan secara real-time.

KINERJA
Oppo F9 menggunakan chipset yang sama 
dengan Oppo F7 dan R15 yaitu Helio P60. 
Prosesor octa-core dengan inti 4x 2.0GHz 
dan 4x 2.0GHz core.  Ada GPU Mali-G72 tri-
ple-core untuk menangani grafis. 

Prosesor ini bukan yang terbaik, namun juga 
jarang menimbulkan masalah.

AnTuTu 259393 140100
GeekBench (Single Core) 1497
GeekBench (Multi Core) 5673
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BATERAI
Oppo F9 ini didukung oleh baterai 3.500 mAh. 
Seri ini menawarkan solusi pengisian ulang 
cepat VOOC Flash Charging dan membutuh-
kan menggunakan pengisi daya 20W.  Adap-
tor 20W dapat mempercepat pengisian dari 
0% hingga sekitar 57% dalam sekitar 30 men-
it.

Radio FM
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SPESIFIKASI
•	Display: LTPS LCD 6.3” 2,340 x 1,080px 
(19.5:9)
•	Kamera Belakang: 16 MP + 2 MP
•	Kamera Depan: 25 MP 
•	Chipset: MediaTek MT6771 Helio P60
•	Memory: 64 GB, 4 GB RAM; microSD hingga 
256 GB
•	Baterai: 3500 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n,  Bluetooth 
4.2, A2DP

BOKS

PLUS : 
•	Kamera	selfie	25	MP.	
•	Layar	lebar	dan	lega.	
•	Fast	charging	baterai	cukup	cepat.
•	Sudah	memakai	Gorilla	Glass	6.	

MINUS : 
•	Chipset-nya	belum	terlalu	optimal.	
•	Kamera	utama	sekunder	hanya	2	MP.	
• 

HARGA
Sekitar Rp 5 Juta

BACK
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY TAB S4 
10.1  
Tablet Rasa Laptop

Tablet tidak pernah membunuh PC, teta-
pi belakangan mulai mengubah cara Anda 
menggunakan laptop. Pengoperasian den-
gan menggunakan keyboard dan stylus, be-
nar-benar membuat Anda semakin nyaman 
mengunakan tablet.

Samsung Galaxy Tab S4 10.5 dibundel den-
gan S Pen dan Anda bisa mendapatkan key-
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board Cover Buku jika Anda mengetik lebih 
sering daripada Anda membuat sketsa.

Tablet ini adalah yang pertama menambah-
kan dukungan Samsung DeX. Artinya Anda 
dapat memasang monitor eksternal melalui 
HDMI dan menggunakan keduanya dan layar 
tablet itu sendiri.

BODI 

Antara tiga perangkat (tablet, keyboard dan 
stylus) merupakan satu kesatuan. Desainnya 
begitu ramping, seperti sebuah buku agenda 
yang nyaman Anda bawa. Konsep keyboard 
yang mampu mendukung layar agar tetap 
berdiri tegak, serta tombol yang reaktif sea-
kan hendak memanjakan Anda bekerja den-
gan mengetik cepat.
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Di bagian luar, penutup keyboard memiliki tek-
stur yang terasa di antara kain dan karet. Ba-
gian dalamnya memiliki sentuhan akhir yang 
lembut yang akan menjaga kaca tablet tak 
tergores.

Penutup memiliki magnet yang menyematkan 
tablet ke pin pogo (ada notch untuk memban-
tu memandunya ke tempat yang tepat). Ada 
magnet lain untuk menahan keyboard tertu-
tup sehingga tidak akan terbuka ketika Anda 
mengambilnya. Penutupnya sedikit melebar 
di luar tablet itu sendiri, memberi Anda cukup 
ruang untuk meletakkan jempol di sana dan 
mendorong penutupnya terbuka.

LAYAR 

Seperti namanya, Galaxy Tab S4 10.5 hadir 
dengan layar 10,5 inci. Samsung menyimpan 
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jumlah bezel minimal untuk saat-saat ketika 
Anda menggunakan tablet genggam (yaitu 
tidak di keyboard dock). Ini tentang ukuran 
notebook Anda dapat membawa ransel Anda.

Layar Super AMOLED mampu mengakomo-
dir menonton film dan bahkan video. Resolu-
si 2560 x 1600px membuat tampilan terlihat 
tajam.

Untuk menonton video dengan rasio aspek 
16:9, cukup nyaman pada layar. Selain itu, 
ketika berada di bawah cahaya matahari, la-
yar tidak tampak memperoleh pantulan yang 
kuat.

KAMERA
Kamera Samsung Galaxy Tab S4 memiliki res-
olusi 13 MP. Namun tak seperti halnya smart-
phone atau tablet Samsung Galaxy Tab A8, di 
mana memiliki pengaturan pemotretan. Den-
gan kata lain Anda hanya bisa mengoperasi-
kan fungsi capture.

Hal sama juga berlaku bagi penggunaan kam-
era depan 8 MP.

Namun, foto yang dihasilkan dari pemotretan 
kamera utama tak mengecewakan. Kendati 
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Anda tak punya opsi memotret ala profesion-
al.

KINERJA 
Tablet ini memilih Snapdragon sebagai 
pemacu kerja. Kali ini Snapdragon 835 yang 
didedikasikan untuk perangkat tablet. Semen-
tara memori sistemnya sebesar 4 GB. Dengan 
konfigurasi seperti ini performanya memang 
cukup terngginas.

Dibandingkan dengan tablet kelas menengah 
pun tak kalah.

BATERAI 
Dengan spesifikasi yang lebih tinggi diband-
ingkan pendahulunya, Samsung menambah-
kan kapasitas baterai. Semula hanya 6000 
mAH, kali ini 7300 mAH. Dengan kapasitas 
sebesar ini harus diakui daya tahan baterai 
menjadi lebih lama.

Uji coba SINYALMAGZ menunjukkan ketika 
tidak terpakai, kapasitas baterai tersisa 25 

AnTuTu 259393 192179
GeekBench (Single Core) 1896
GeekBench (Multi Core) 6177
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persen masih dapat bertahan hingga lima 
hari.(*)

SPESIFIKASI
•	Display: SSuper AMOLED, 16M colors; 10.5 
inch; 1600 x 2560 pixels; ~287 ppi; Multi-
touch 10 
•	Kamera Belakang: 13 MP
•	Kamera Depan: 8 MP 
•	Chipset: Qualcomm  Snapdragon 835
•	Memory: 64 GB ROM, 4 GB RAM, microSD 
512 GB
•	Baterai: 7300 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n,  Bluetooth 
5.0, A2DP

BOKS
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PLUS : 
• Baterai berkapasitas besar, durasi operasi 
lebih lama.

• Kamera depan 8 MP untuk selfie.
• Menggunakan iris scanner pengganti sen-
sor sidik jari.

MINUS : 
• Harga lumayan mahal.
• Tidak tersedia pengaturan pemotretan.
• 

HARGA
Sekitar Rp 11,5 Juta (tanpa keyboard)

BACK
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REVIEW

ADVAN G3
Ada Harman/Kardon, Ada JBL 

Belum ada produsen lokal yang menggan-
deng produsen audiophile kelas dunia untuk 
menambah nilai produk khususnya di audio 
engine maupun software sound-nya. Maka, 
ketika Advan merilis Advan G3 berjabat den-
gan Harman/kardon tentu kita patut memberi 
apresiasi.

Harman/kardon sendiri sudah beberapa ta-
hun silam memiliki portfolio eudio engine dan 
audio software untuk perangkat mobile.

BODI 
Rancang bangun Advan G3 seolah hendak 
melepas template dari seri-seri sebelumn-
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ya misalnya Advan G2. Tampil gagah, tipikal 
smartphone masa kini yang elegan. Cend-
erung minimalis dan modern. Logo Advan 
diletakkan di bawah, merupakan pembeda 
lainnya. Umumnya kalau tak di atas, ya di 
punggung.

Tampak depan bening, pun bagian belakang. 
Bodi ramping, tercatat 7,6 mm (termasuk ja-
jaran ponsel tipis), dengan dimensi 159,9 x 
76,9 mm. Advan G2 Plus tebalnya mencapai 
8,4, jadi Advan G3 merupakan perubahan di-
mensi yang signifikan.

Dua speaker mengapit bentang layar beruku-
ran diagonal 5,9 inci. Keduanya menyembur 
demi melahirkan audio surround dan stereo.

LAYAR 
Advan G3 menggunakan layar jenis IPS LCD. 
Layar yang memenuhi bagian depan itu be-
rukuran diagonal 5,9 inci. Layar ini disiapkan 

Logo Harman/kardon di punggung
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agar mampu mengakomodir tampilan video 
atau image dengan rasio aspek 18:9. Pikseli-
tasnya sendiri sebesar 720 x 1440.

Karena tak menggunakan pelapis macam Go-
rilla Glass, Advan mengakali dengan meng-
gunakan screen protector 2D. Proteksi layar 
ini sudah merupakan satu paket pembelian.

Layar hadir dengan tingkat kontras dan ke-
jernihan yang baik. Oleh sebab itu, banyak 
theme dan wallpaper ditawarkan agar peng-
guna dapat mengkustom.

KAMERA
UI IDOS juga mengembangkan menu kam-
era. Termasuk mode Artificial Intelligence 

Fitur Theme
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(AI). Resolusi kamera utama tersedia dalam 
empat pilihan; 16 MP (4:3), 12 MP (16:9), 11 
MP (18:9) dan 12 MP (1:1). Selain itu taka da 
pilihan untuk opsi resolusi kecil.

Ada beberapa persoalan yang perlu di-update 
Advan, salah satunya adalah kecepatan ren-
dering pada mode Panorama yang kurang 
cepat. Untuk pemotretan 180 derajat pano-
rama, proses rendering foto perlu waktu seki-
tar 6-7 detik. Begitu pula dengan pemotretan 
normal yang kurang gegas.

Sedangkan pilihan resolusi untuk kamera self-
ie antara lain 8 MP (4:3), 7 MP (16:9), 5 MP 
(18:9) dan 6 MP (1;1).

KINERJA 
Berbekal prosesor keluaran Mediatek, MTK 
6750 dengan clock speed sebesar 1,5 GHz 
merupakan pembaruan dari Advan G2 Plus. 
Harapannya tentu agar lebih trengginas men-

Kamera Utama 16 MP
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drive berbagai fungsi multimedia dan audio.
Hasil pengujian dengan dua aplikasi tes 
menunjukkan performanya yang berbeda be-
nar dan lebih tinggi dibandingkan Advan G2 
Plus.

Bahkan dibandingkan dengan seri mid to low-
nya Asus terbaru, Zenfone Live L1 masih jauh 
lebih baik.

BATERAI 
Dengan kapasitas baterai 3.500 mAh plus fitur 
pengisian cepat (fast charging) masih layak 
untuk memasok tenaga untuk penggunaan 
seharian. Bahkan jika dalam kondisi stand by, 
baterai Advan G3 masih bisa bertahan hing-
ga empat hari.

Untuk memutar video musik HD dengan dur-
asi video 1,5 jam, hanya menghabiskan seki-
tar 10 persen saja.

Pengisian baterai dengan fast charging mem-
butuhkan waktu 30 menit untuk memperoleh 
kapasitas 50 persen.(*)

AnTuTu 53850
GeekBench (Single Core) 619
GeekBench (Multi Core) 2648
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SPESIFIKASI
•	Display: IPS LCD capacitive touchscreen, 
16M colors; 5,9 inch; HD+ 1440×720 pixel
•	Kamera Belakang: 16 MP 
•	Kamera Depan: 8 MP 
•	Chipset: Mediatek MT6750T 
•	Memory: 64 GB, 4 GB RAM; microSD hingga 
512 GB
•	Baterai: 3500 mAh 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n,  Bluetooth 

Artificial Intelligence di Kamera UC Browser
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4.2, A2DP

BOKS

PLUS : 
• Audio engine dan software Harman/kardon.
• Desain mengikuti style keterkinian. 
• Dual speaker dan earphone JBL.

MINUS : 
• Rendering pemotretan panorama agak lama.
• Masih menggunakan Android Nougat. 

HARGA
Sekitar Rp 2.900.000 

BACK
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REVIEW

IP CAMERA D-LINK DCS 
2630L
Satu “Mata” Lihat Semua

Internet Protocol (IP) Camera dapat diopti-
malkan untuk fungsi mata-mata. Adalah pro-
duk D-Link DCS 2630l, yang siap membantu 
Anda untuk memata-matai demi keamanan 
di sekitar rumah. 

Yang paling penting, Anda bisa remote pereka-
man dari jarak jauh. Sehingga ke mana pun 
Anda perlu, rumah senantiasa terpantau. 



Hal 62

BODI 
IP Camera satu ini terlihat kokoh dengan 
dudukan fleksibel. Anda bisa memasang da-
lam posisi berdiri, juga menggantung (baik 
vertikal maupun horizontal) di dinding atau 
atap rumah. Kamera juga dapat diputar jika 
dipasang dalam posisi dengan bagian kaki di 
atap/dinding. Pada bagian kaki dilengkapi em-
pat lubang yang digunakan untuk memasang 
baut ke dinding atau kayu.

Dengan dimensi 85,6 x 85,6 x 140 mm tak ter-
lalu besar, sehingga tak memakan space jika 
hendak Anda letakkan di tempat terbatas.

Bobotnya pun tak sampai setengah kg (han-
ya 0,345 gram). Artinya jika dipasang di dind-
ing masih cukup aman.

KAMERA
Seri ini dilengkapi kamera dengan resolusi 3 
MP (f/2.0) dengan kemampuan pengambilan 
sudut mencapai 180 derajat. Kamera ini siap 
melakukan zooming digital sampai delapan 
kali. Anda bisa me-remote dari smartphone 
Anda jika ingin melakukan pembesaran.

Selain itu juga menggunakan sensor  CMOS 
1/2.7″ 1-megapixel progressive. Untuk video 
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yang dapat ditangkap menggunakan format 
H.264/MJPEG, sedangkan foto format JPEG. 
Kualitas video 1080p HD (High Definition)

Dengan infrared (IR) memungkinkan merekam 
di suasana gelap hingga jarak sekitar 5 me-
ter. Selain itu juga dapat mendeteksi gerakan 
yang berada di depannya.

APLIKASI D-LINK LITE
Agar dapat memonitor rekaman kamera, Anda 
perlu mengunduh aplikasi MyDLink di smart-
phone atau tablet. Aplikasi ini sudah tersedia 
di PlayStore, AppStore maupun Windows.

Silakan klik di https://www.mydlink.com/
apps. 

Setelah tertancap di gadget, lakukan aktiva-
si. Namun pastikan bahwa smartphone Anda 
sudah terhubung ke internet. Langkah selan-
jutnya;

1. Tekan New User untuk pengguna baru.
2. Tancapkan adapter listrik ke kamera.
3. Scan QR Code yang terdapat di kartu yang 
tersedia dalam satu paket. Atau juga bisa 
memilih satu dari daftar kamera yang sudah 
terinventory di aplikasi.

4. Tekan Set Up untuk melakukan proses beri-
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kutnya. Terakhir Anda harus memasukkan 
user name dan password.

FITUR
Fungsi utama DCS 2630L adalah untuk mel-
akukan pemantauan suasana. Fitur pereka-
man video dan pemotretan yang dapat dioper-
asikan secara wireless tersedia. Sehingga 
Anda tidak perlu harus merekam sepanjang 
hari. Misalnya Anda berada di kantor, saat 

Aplikasi D-Link Tampilan remote
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Slot microSD

kemudian melihat sesuatu yang Anda curigai, 
barulah Anda bisa aktifkan perekaman video 
atau capture foto.

Selain itu, seri ini juga dapat difungsikan se-
bagai web cam, di mana dapat dilakukan un-
tuk melakukan percakapan karena tersedia 
speaker dan mikrofon. Fitur ini dapat digu-
nakan untuk Anda yang tinggal di apartemen 
misalnya.

SPESIFIKASI
•	Jaringan: Wifi
•	Dimensi: 85,6 x 85,6 x 140 mm
•	Berat: 0,345 gram
•	Kamera: resolusi 3 MP (1920×1080 pixel), 
1/3″ Progressive CMOS, 8X Digital Zoom,
•	File Video/Foto: H.264/Jpeg 
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•	Memory: 32 GB ROM, 3 GB RAM, microSD 
32 GB
•	Baterai: 5,65 Watt 
•	Konektivitas: Wi-Fi 802.11ac/n/g/b dengan 
enkripsi WPA,

BOKS

PLUS : 
• Wide View mencapai 180 Derajat.
• Bobot ringan dan dapat diletakkan ke ma-
na-mana

• Proses setingan sangat mudah dan cepat.
MINUS : 
• Pasokan tenaga membutuhkan battery 
charger dan kabel.

HARGA
Sekitar Rp 3.600.000,- 

BACK
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PROFILE

RIP PATH

Kompetisi antaraplikasi berbasis mobile akh-
irnya terjadi. Awal September lalu, Path men-
gumumkan akan segera tutup. Path gugur 
di antara kencangnya Snapchat, Instagram, 
YouTube, Facebook, dan media sosial lainn-
ya. 

Tanda-tanda ini sebenarnya sudah bisa dien-
dus sejak lama. Faktor pengelolaan dan mod-
al memang jadi kunci besarnya sebuah ap-
likasi. Instagram beruntung setelah dibeli oleh 
Facebook. YouTube meningkat pesat ketika 
dikelola oleh Google. 

Namun tidak seperti Path. Walaupun secara 

HAL 74
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konten dan fitur sebenarnya banyak tero-
bosan dilakukan oleh Path. Bahkan kemudi-
an “dijiplak” oleh pesaing-pesaingnya yang 
lalu membesar. Hukum tiru-meniru memang 
mahfum di dunia aplikasi. Tetapi ketika tak 
cukup kuat dalam pengembangan, maka ia 
memang harus mundur. 

Path pada akhirnya mengalami terminasi 
pada 17 Oktober. Banyak pengguna (lebih 
tepatnya mantan pengguna) yang memberi 
simpati. Tetapi mereka sudah tidak lagi men-
gaktifkan Path-nya dan kemudian lebih aktif 
di Instagram. 

Path hanya berumur delapan tahun saja. Usia 
yang terbilang pendek untuk sebuah aplikasi 
yang sempat digandrungi dan justru pernah 
membuat Facebook kalang-kabut. 

Path didirikan oleh tiga sekawan. Ada Dave 
Morin, Shawn Fanning dan Dustin Mierau. Ap-
likasi ini muncul pertama kali pada November 
2010. 

Awalnya mendapat pasokan modal dari man-
tan pengelola Facebook, seperti Marc Bodnick 
yang percaya benar dengan kemampuan dan 
charisma Dave Morin. 
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Bahkan kemudian sempat mendapat sunti-
kan dana sebesar 2,5 juta dolar dari beberapa 
investor lembaga maupun perorangan. Salah 
satunya bintang Hollywood Ashton Kutcher. 

Hanya empat bulan berselang, bertambah 
lagi pasokan investasi berkali lipat sebe-
sar 8,5 juta dolar. Path melenggang bahkan 
menampik tawaran modal dari Google yang 
kala itu mengiming-imingi modal sebesar 100 
juta dolar. 

Tahun 2011 boleh disebut era gemilang Path 
yang masih berusia setahun. Sampai Novem-
ber meraih 30 ribu pengguna, tetapi dalam 
waktu kurang dari sebulan menggelembung 
hingga 10 kali lipat, alias 300 ribu. 

Setelah itu, Path bak ratu yang diincar ban-

Dave Morin
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yak investor angel. Aliran dana masuk den-
gan nilai sudah tak lagi di bawah 10 juta dolar. 
Melainkan 25 juta dolar sampai 30 juta dolar. 
Path boleh lahir di California, namun penggu-
nanya justru datang lebih banyak dari negara 
lain. Dan, pengguna yang paling tinggi jum-
lahnya adalah Indonesia. Tercatat pengguna 
Indonesia mencapai 4 juta orang. 

Karena itulah, Bakrie Group tertarik untuk men-
yuntikan dana. Selain itu, Path juga memasuk-
kan bahasa Indonesia sebagai salah satu opsi 
dari sekitar 15 bahasa yang dapat dipilih. 

Path memang berbeda dan memiliki ciri pada 
model jejaringnya. Faktor ini lah yang lantas 
disukai oleh pengguna. Hingga 2014 saja su-
dah mencapai 23 juta pengguna, sementara 
pengguna aktifnya sebanyak lima jutaan. 

Selama delapan tahun Path tak lepas dari per-
soalan. Beberapa di antaranya tahun 2012 
disebut-sebut melakukan penyimpanan no-
mor kontak pelanggan tanpa izin. Di tahun 
yang sama, dikabarkan data-data penggu-
nanya diminta oleh sebuah lembaga dan 33 
pengembang aplikasi untuk dimanfaatkan. 

Setahun kemudian bahkan sempat didakwa 
menyimpan data pengguna di bawah umur 
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serta harus membayar denda sebesar 800 
ribu dolar. 

Path meski telah mendunia, namun perusa-
haan ini sangat efektif. Tenaga kerja Path 
sendiri hanya berjumlah 25 orang. 

Path tumbang dan menjadi kisah nostalgia, 
sekaligus korban kerasnya persaingan indus-
try aplikasi digital. Anda yang pernah menjadi 
pengguna aktif tentulah pernah punya kenan-
gan di platform ini. (*) 

BACK



Hal 72

PROFILE

BYE..BYE…KEVIN DAN MIKE

Mengagetkan! Tiba-tiba founder dan co-found-
er Instagram, Kevin Systrom dan Mike Krieg-
er mengundurkan diri akhir September. Art-
inya mereka telah melahirkan dan mengelola 
aplikasi berbasis foto itu hanya dalam tempo 
delapan tahun.

Keputusan ini tentulah mengejutkan. Apalagi 
di bawah Facebook, sesungguhnya aplikasi 
Instagram lah yang paling melaju pesat. Bah-
kan tidak adalan khusus atas keluarnya duo 
yang oleh Mike Zuckerberg disebut sebagai 
pemimpin yang amat luar biasa.

Sejak diakuisisi Facebook pada 2012 dengan 
nilai fantastis 1 miliar dolar, Instagram diran-

Instagram

Profile 2
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cang sedemikian rupa sehingga mampu men-
gatasi kompetisi antaraplikasi media sosial. 
Boleh jadi Instagram pula yang andil mem-
buat Path hanya berumur delapan tahun.

Statistia menyebutkan sampai Juni 2018 
jumlah pengguna Instagram telah mencapai 
1 miliar. Separuhnya merupakan pengguna 
dengan usia antara 18 hingga 29 tahun. Mere-
ka yang disebut sebagai generasi milenial. 
Padahal ketika dibeli Facebook, jumlah peng-
guna Instagram baru mencapai 50 juta akun. 
Rekor terbanyak yang pernah dibuat media 
sosial satu ini adalah sebanyak satu juta akun 
baru dalam tempo 24 jam. 

Di tangan Facebook, Instagram mendaki 
sangat cepat. Rata-rata saban tahun jumlah 
penggunannya bertambah hingga 100 juta 
akun. Tak heran jika Instgaram merupakan 
“mesin” bisnis Facebook yang paling monc-
er selain Facebook itu sendiri. Bahkan Mark 
Zuckerberg mengakui dua sekawan ini meru-
pakan sosok pemimpin yang luar biasa. 

Bagi Kevin dan Mike, Instagram merupakan 
lompatan hidup yang menakjubkan. Kevin bi-
lang, tadinya mereka hanya bekerja dengan 
13 orang, kini sudah ribuan orang di seluruh 
dunia. 
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Instagram memulai pengembangan di San 
Francisco, ketika Kevin Systrom dan Mike 
Krieger memilih untuk memfokuskan proyek 
check-in HTML5 multi-fitur mereka bernama 
Burbn. Burbn menjadi terlalu mirip dengan 
Foursquare, namun proyek ini sudah berjalan 
terlalu jauh. Burbn kemudian diputar untuk 
menjadi lebih fokus pada berbagi foto. Kata 
Instagram dipilih yang merupakan akronim 
dari “kamera instan” dan “telegram”. 

Pada tanggal 5 Maret 2010, Systrom meraup 
pendanaan 500.000 dolar dari Baseline Ven-
tures dan Andreessen Horowitz saat menger-
jakan Burbn. Kevin Systrom memposting foto 
pertama ke Instagram pada 16 Juli 2010. Foto 
itu menunjukkan seekor anjing di kaki pacar-
nya. Foto itu juga terlihat menggunakan fitur 
filter X-PRO2 Instagram. 

Kevin Systrom
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Instagram meluncur lebih dulu di iOS lewat 
AppStore pada 2010. Sementara di OS An-
droid hadir dua tahun kemudian. Berlanjut 
dengan hadir di OS Windows Mobile pada 
2013 khususnya di smartphone Nokia. 

Instagram menjadi aplikasi berbagi foto (kini 
video) yang paling populer sejagad. Kenda-
ti tidak lepas dari tiru-meniru. Salah satunya 
InstaStory yang secara ide digagas lebih dulu 
oleh SnapChat. 

Lantas apa yang akan dilakukan Systrom dan 
Krieger selanjutnya?

“Kami berencana meluangkan waktu untuk 
menjelajahi rasa ingin tahu dan kreativitas 
kami lagi,” kata Systrom.

“Membangun hal-hal baru menuntut kita 

Mike Krieger 
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mundur, memahami apa yang mengilhami 
kita dan mencocokkan dengan apa yang dib-
utuhkan dunia; itulah yang kami rencanakan,” 
lanjutnya.

Haus ide dan melihat peluang di luar sana 
adalah ciri dari seorang inventor. Jika mere-
ka berada di ruang bernama Facebook, be-
lum tentu keduanya bebas meliarkan gaga-
san. Kalau pun iya, belum tentu kemudian 
temuan-temuan itu menjadi hak miliknya.

Ketika Facebook membeli Instagram sesung-
guhnya juga “mengikat” Systrom dan Krieger. 
Kini, Instagram melangkah tanpa sang pem-
buat. (*)

BACK
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NEWCOMER

SAMSUNG GALAXY A7 
(2018)
Menjelang kuartal akhir tahun 2018, setelah 
meluncurkan seri S dan Note, Samsung mem-
fokuskan pada seri A. Salah satu yang Sep-
tember silam dirilis adalah Samsung Galaxy 
A7 dengan kode tahun 2018.

Faktor yang paling diunggulkan dari seri ini 
adalah kamera yang untuk pertama kalinya 
memakai tiga lensa. Masing-masing 24 MP, 
8 MP (Ultrawide), dan 5 MP (depth sensor). 
Sementara kamera depannya pun resolusi 
tinggi, 24 MP. 

Seri A seperti jadi semacam pilot project ba-
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risan Samsung. Dengan tiga kamera diharap-
kan pengguna dapat mengoptimalkan untuk 
pemotretan wide angle yang selama ini amat 
terbatas. Kendati rasio aspek yang dapat di 
layar seluas 6 ini hanya 18,5:9. 

Smartphone dengan OS Android Oreo ini 
juga mencoba melengkapi faktor audio se-
bagai daya tarik. Untuk audio engine misaln-
ya menggunakan software Dolby Atmos. 

Ponsel setebal 7,5 mm ini tak lengkap jika 
tidak memiliki memori yang besar. Sebagai 
pilihannya untuk varian terbesar dibekali 
memori internal hingga 128 GB. Yang terse-
dia dalam dua pilihan juga, yaitu RAM 6 GB 
dan 4 GB. 

Meski sudah cukup besar, namun masih ter-
sedia memori eksternal yang dapat dijejali 
file hingga 512 GB. Dengan begitu, pengguna 
bisa memotret sebebas dan sebanyak mung-
kin. 

Samsung Galaxy A7 ditenagai oleh baterai 
berkapasitas 3.500 mAH. (*)

BACK
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Newcom-
er

NEWCOMER

XIAOMI Mi 8 PRO
Menggenapi varian seri Mi 8, Xiaomi menam-
bahkan satu lagi. Setelah varian Lite, selan-
jutnya varian Pro. Walaupun perbedaann-
ya sangat tipis dengan Xiaomi Mi 8 sendiri 
yang terdiri dari beragam pilihan berdasarkan 
memori internal. 

Xiaomi Mi 8 Pro misalnya masih hadir den-
gan kamera yang serupa dengan Mi 8. Antara 
lain dual kamera utama 12 MP dan kamera 
depan 20 MP. 

Begitu pula dengan desain dan layar yang 
masih mengadopsi style milik Mi 8. Sebut 
ssaja ukuran diagonal layar 6,21 inci dengan 
notch di atas serta lapisan Gorilla Glass. 
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Bahkan untuk urusan dapur pacu masih tetap 
menggunakan Snapdragon 845. Namun un-
tuk Mi 8 Pro, Xiaomi tampaknya tidak terlalu 
memberikan banyak pilihan bagi konsumen. 
Xiaomi Mi 8 Pro hanya tersedia dalam pilihan 
dua saja, yaitu 128 GB/4 GB dan 128 GB/6 
GB. Dan keduanya hadir tanpa tambahan mi-
croSD.

Yang agak disayangkan adalah Xiaomi tidak 
mempertahankan kapasitas baterai. Padahal 
faktor ini justru hal yang paling ditunggu kon-
sumen. 

Pada Mi 8 memakai kapasitas 3.400 mAh. Se-
mentara Mi 8 Pro hanya 3.000 mAh. Celakan-
ya, harga Mi 8 terhitung lebih mahal. Berbeda 
sekitar Rp 1,5 jutaan. Xiaomi Mi 8 Pro diban-
derol di angka Rp 8,4 juta. (*) 

BACK
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NEWCOMER

VIVO 11i
Merancang smartphone dengan layar penuh 
menyerupai televisi layar datar seakan jadi 
tren masa depan. Paling tidak sebuah ven-
dor membuat rasio antara layar ke penam-
pang depan minimal 80 persen. Jika menca-
pai 84 persen, maka boleh lah dijuluki super 
bezeless. Dan, vivo 11i berhasil melakukan 
rancang desain tersebut. Taka da lagi notch 
macam iPhone X. Sisa space non-layar han-
ya tersedia untuk meletakkan sebuah kam-
era depan. 

Begitulah keluarga vivo 11 dirancang. Sep-
tember lalu, vivo merilis vivo 11i sebagai var-
ian ketiga keluarga ini. Menggunakan layar 

newcom-
er2
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seluas 6,3 inci. Sekaligus siap mewadahi ra-
sio aspek baru yaitu 19:9. 

Namun vivo mempercayakan pasokan chip-
set kepada Mediatek yang memiliki gacoan 
MT6771 Helio P60. Prosesor delapan inti ini 
berkonfigurasi 4x2.0 GHz dan 4x2.0 GHz yang 
berbasis Cortex A-73 dan A53. 

Sukses merancang layar penuh, vivo juga in-
gin menunjukkan kekuatan pada sektor kam-
era. Terutama pada kamera depan. Bagi pe-
selfie seri ini merupakan impian. Bagaimana 
tidak jika resolusi kamera yang ditawarkan 
sebesar 24 MP.  Bekal lainnya adalah kamera 
utama dengan resolusi menengah, antara 
lain 16 MP dan 5 MP. Di mana resolusi yang 
kecil digunakan untuk depth sensor. Poin un-
ggul tambahan adalah pilihan memori yang 
mencapai 128 GB (RAM 4 GB), namun ada 
tambahan slot microSD yang siap melahap 
file hingga 256 GB. 

Sedangkan tenaganya diperoleh dari baterai 
berkapasitas 3.315 mAh. Harga jualnya juga 
termasuk miring. Cukup siapkan kocek seki-
tar Rp 5 juta saja. (*)

BACK
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NEWCOMER

ZTE NUBIA Z18 
ZTE merangsek pasar dengan smartphone 
yang hanya dilego sekitar Rp 7 juta tetapi sarat 
akan komponen highend. Setelah sebelumn-
ya merilis Nubia Z18 Mini, kali ini keluar versi 
yang lebih besar. 

ZTE Nubia Z18 pada September datang se-
bagai penantang. Seperti pula vivo V11i yang 
sangat mengandalkan layar lebar, Z18 bah-
kan punya rasio ke penampang depan lebih 
luar, mencapai 85 persen. Kendati ukuran la-
yarnya sedikit lebih kecil, yaitu 5,99 inci. 

Nubia Z18 merupakan kombinasi paten be-
berapa hal. Misalnya saja audionya menggu-
nakan DTS Sound versi High Definition (HD). 
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Kamera utama jelas mencoba menjebol re-
kor, yaitu 24 MP berpadu dengan 16 MP. Wa-
laupun kamera 24 MP sesungguhnya meru-
pakan dual pixel. 

Tetapi memang bukan untuk memanjakan 
peselfie. Sebab mereka hanya bisa menikma-
ti kamera resolusi 8 MP. 

ZTE memilih Qualcomm sebagai pertner un-
tuk dapur pacu. Dalam hal ini sebuah SoC 
Snapdragon 845 yang diharapkan menjadi 
motor pengerak operasi Nubia Z18. Tentu 
kolaborasi bersama prosesor grafis Adreno 
630 siap menampilkan video HD di layar yang 
luas dan lega. 

Baterai berkapasitas 3.450 mAh menyuplai 
tenaga. Jika pun ingin mengisi baterai den-
gan cepat tersedia opsi fitur Fast Charging 
punya Qualcomm yaitu Quick Charge versi 
terbaru, 4.0. (*) 

BACK
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HIGHLITE

FACEBOOK SIAP RILIS 
LAYANAN PACARAN
Sesuai janjinya beberapa waktu lalu, Face-
book akhirnya mulai menguji coba fitur ken-
can. Facebook pertama kali mengumumkan 
fitur ini pada agenda konferensi pengembang 
bertajuk “F8” bulan Mei lalu. Dan kini, empat 
bulan setelahnya, fitur yang meniru aplikasi 
kencan populer Tinder itu mulai diuji coba di 
Kolumbia.

Fitur kencan Facebook sendiri nantinya akan 
mengandalkan algoritma yang didasarkan 
pada informasi apapun yang dibagikan peng-
guna. Misalnya informasi tentang biografi, 
tempat bekerja, pendidikan, agama, tinggi 
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badan, dan apakah mereka sudah punya anak 
atau belum.

Sedikit berbeda dengan aplikasi dating seper-
ti Tinder, Facebook Dating tidak menyertakan 
gestur swipe (usap) untuk memilih jodoh. Na-
mun keserasian dipilih berdasarkan jawaban 
pertanyaan personal dan kecocokan foto. 
Pengguna bisa menyaring perjodohan online 
mereka dengan menyesuaikan jarak dan kri-
teria lain. Jika uji coba ini sukses, maka Face-
book berjanji akan menggulirkan fitur kencan 
ke negara lain.

“Kami ingin membuat produk yang membuat 
orang-orang ingat bahwa ada seseorang di 
balik profil itu dan kartu yang mereka lihat,” 
ujar Nathan Sharp, selaku Produk Manager 
Facebook Dating. Lebih lanjut, Sharp ingin 
membuat sistem, agar pengguna tidak seka-
dar mempertimbangkan foto profil saja. Be-
berapa fitur di Facebook Dating juga mela-
rang penggunanya untuk saling menguntit.

Pengguna juga tidak bisa mengirim pesan 
foto dan juga tidak bisa mengikuti orang yang 
tidak menanggapi mereka.(*)

BACK
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HIGHLITE

15 PASSWORD YANG SE-
BAIKNYA TAK DIGUNAKAN  
Semakin canggih, teknologi justru kian men-
dorong sejumlah orang untuk melakukan tin-
dakan kejahatan seperti peretasan. Pada ken-
yataanya, tindakan semacam ini sepatutnya 
diwaspadai.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh para 
peneliti Swedia dan Inggris, salah satu metode 
peretasan baru yang kini semakin marak ter-
jadi adalah cara membuka kunci layar smart-
phone Android dengan sistem sonar.

Metode peretasan ini dimanfaatkan dengan 
menggunakan komponen speaker dan mikro-
fon di perangkat, sehingga sistem sonar mu-
dah mengambil setiap gerakkan jari yang 
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mengarah layar, dan menentukan pola saat 
membuka kunci smartphone.

Bicara soal peretasan, bos jejaring sosial 
Facebook, Mark Zuckerberg, baru-baru ini 
menjadi korban peretasan oleh hacker yang 
menamakan diri OurMine. Dan siapa sangka, 
ayah satu anak itu menggunakan “dadada” 
sebagai password untuk berbagai akun me-
dia sosialnya. Baik akun Instagram, Twitter, 
hingga Pinterest milik Zuckerberg pun dibob-
ol OurMine.

Ternyata, belakangan diketahui bahwa Mark 
Zuckerberg menggunakan password yang 
sama untuk seluruh akun medsos-nya.

Lalu, apa yang harus dilakukan agar penggu-
na media sosial dan internet tak jadi korban 
peretasan oleh hacker? Sebaiknya jangan gu-
nakan 15 password terburuk yang tidak layak 
kita gunakan berikut. Apa saja:  123456, pass-
word, 12345678, qwerty, 12345, 123456789, 
fooball, 1234, 1234567, baseball, welcome, 
1234567890, abc123, 111111 dan 1qaz2wsx.

Sebab, password di atas adalah paling sering 
digunakan. (*)

BACK
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HIGHLITE

PESONA HUAWEI KIRIN 
980 LEBIH KILAT 
Huawei menyiapkan Kirin 980 selama lebih 
dari tiga tahun dan ada tiga area yang difok-
uskan yaitu Daya dan Efisiensi, Kecerdasan, 
serta Konektivitas.

Kirin 980 memiliki 6,9 miliar transistor yang 
merupakan angka yang sama dengan yang 
telah berhasil dikemas oleh Apple pada A12 
Bionic. Huawei mengklaim bahwa Kirin 980 
75% lebih cepat daripada generasi sebelum-
nya sejauh menyangkut CPU dan 46% lebih 
cepat ketika ke GPU.

Efisiensi daya 57% lebih baik. Kemajuan ini 
harus membuat Kirin 980 lebih cepat dan jauh 
lebih efisien.
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Huawei menggandakan NPU dengan pem-
rosesan video real-time serta kemampuan 
mengenali 4.500 gambar per menit. Predik-
si memuat AI juga akan membuat prosesor 
jauh lebih cerdas dalam memastikan kapan 
harus menyediakan kinerja dan kapan harus 
kembali untuk menghemat daya.

Pada sisi konektivitas, Kirin 980 akan menja-
di prosesor pertama dunia yang mendukung 
LTE Cat.21 dengan kecepatan unduh terting-
gi pada 1.4 Gbps. Kirin 980 akan menjadi sa-
lah satu prosesor terbaik untuk tahun ini dan 
akan menarik untuk melihat perbandingann-
ya dengan Apple terbaru. 

Kirin 980 baru akan dirilis pada seri Mate di 
pertengahan Oktober ini. (*)

BACK
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HIGHLITE

GOOGLE FAMILY LINK 
PANTAU AKTIVITAS ANAK
Aplikasi Family Link benar-benar menjadi 
alat bagi para orangtua untuk memantau ke-
giatan anak-anaknya saat berselancar di dun-
ia maya. Google memboyong aplikasi ini ke 
Indonesia dilengkapi dengan beberapa fitur 
baru.

Dengan aplikasi Family Link ini, para orangtua 
bisa membatasi waktu pemakaian perangkat 
dan mengunci perangkat ketika waktu anak-
anak istirahat tiba, sesuai yang diatur oleh or-
angtua. Mereka juga memiliki kontrol untuk 
menyetujui dan memblokir aplikasi apa saja 
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yang boleh diunduh dari Google Play Store.
Selain itu, para orang tua juga bisa melacak di 
mana lokasi anak mereka melalui perangkat 
yang dibawa putra-putri mereka. Melalui ap-
likasi ini, para orangtua juga bisa mengeval-
uasi berapa banyak waktu yang dihabiskan 
anak-anaknya untuk mengakses aplikasi di 
Android.

Family Link kompatibel di perangkat orangtua 
yang berjalan di Android versi 4.4 ke atas, 
serta iPhone atau iPad yang berjalan dengan 
iOS 9 ke atas. Sementara untuk perangkat 
anak-anak yang kompatibel, minimal harus 
berjalan dengan sistem operasi Android 7.0 
ke atas. Namun tidak menutup kemungkinan 
bagi perangkat Android versi 5.0 dan 6.0 un-
tuk menggunakan Family Link. Selain itu, ap-
likasi ini juga bisa berfungsi di Chromebook.

Untuk memulai menggunakannya, pastikan 
Anda telah memiliki akun Google. Kemudian 
masukan tanggal lahir anak. Jika anak berusia 
di bawah 13 tahun, maka orangtua akan di-
minta untuk memberikan persetujuan mem-
buat akun. (*)

BACK
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HIGHLITE

GO-TIX KLAIM 2,5 JUTA 
TIKET TERJUAL SELAMA 2 
TAHUN 
Begitu dirilis pada 2016, layanan tiket untuk 
hiburan, Go-Tix sudah menjual tak kurang dari 
2,5 juta tiket. Tiket tersebut antara lain film di 
bioskop, konser musik, hingga wahana per-
mainan dan hiburan lainnya. 

Peran ini tak lepas dari aplikasi Loket yang 
mengelola Go-Tix. Go-Jek sendiri mengakui-
sisi Loket pada 2017 lalu untuk memperkuat 
fitur penjualan tiketnya. 

Dalam satu tahun terakhir, Go-Tix mencat-
at pertumbuhan pengguna baru sebanyak 
54 persen. Sementara pembelian tiket film 
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bioskop di Go-Tix, pertumbuhannya menca-
pai 342 persen selama setahun terakhir. Se-
cara keseluruhan, pertumbuhan bisnis Go-Tix 
mencapai 52 persen dari tahun sebelumnya. 
Ada tiga pasar yang disasar. Pertama, orang 
yang tak menggunakan aplikasi Go-Jek. 
Kedua, para pengguna Go-Jek yang sudah 
pernah mengakses Go-Tix. Dan ketiga para 
pengguna Go-Jek yang belum pernah meng-
akses Go-Tix.

Kebiasaan pengguna dalam membeli tiket 
hiburan berbeda dengan ketika memesan 
transportasi online. Ada beberapa skenario 
yang lebih pas dilakukan melalui aplikasi mo-
bile, tetapi ada juga yang lebih mantap lewat 
situs di desktop. 

Berdasarkan riset, orang cenderung beli tiket 
yang murah seperti tiket nonton bioskop dari 
aplikasi mobile di smartphone. Tetapi untuk 
yang lebih mahal seperti tiket konser musik, 
orang lebih memilih akses di layar besar sep-
erti desktop. (*)

BACK



Hal 95

Hal 106

HIGHLITE

GOOGLE RILIS LAYANAN 
PERENCANAAN PERJALA-
NAN 
Perlahan tapi pasti, Google memperluas por-
tofolio penawaran perjalanannya yang kini 
berkisar dari layanan hotel dan penerban-
gan-pemesanan hingga alat perencanaan 
perjalanan. Raksasa internet ini meluncur-
kan serangkaian fitur perjalanan baru lainnya 
yang berfokus pada perencanaan perjalanan 
dan pemesanan hotel.

Mungkin alat baru yang paling menarik, ter-
utama jika Anda berencana melakukan per-
jalanan selama liburan, adalah laman landas 
baru yang menunjukkan kepada Anda kapan 
sebaiknya memesan penerbangan terbaik 
menjelang Thanksgiving, liburan Desember, 
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dan Tahun Baru berdasarkan perubahan har-
ga. Walau alat ini sedikit terbatas pada jum-
lah pasangan kota yang didukungnya, tetapi 
jika Anda berencana untuk terbang di salah 
satu dari 25 rute yang didukung, maka  pasti 
dapat menghemat beberapa dolar.

Laman yang sama juga akan menampilkan 
transaksi hotel, meskipun lebih merupakan 
fitur pencarian hotel Google Maps. 

Setelah Anda memutuskan tujuan, skor loka-
si hotel baru Google kemudian dapat mem-
bantu Anda menemukan lingkungan yang 
paling tepat untuk Anda. Skor ini merangkum 
informasi seperti bar, landmark, dan akses 
ke transportasi umum berdasarkan data dari 
Google Maps. Ini juga akan memberi tahu 
Anda cara menuju ke dan dari bandara, yang 
merupakan tambahan lainnya.

Fitur bernama Your Trip ini akan muncul Ok-
tober. Jika Anda melakukan pencarian reg-
uler untuk tujuan wisata populer di Google 
Search, halaman hasil akan secara otomatis 
menyorot fitur perencanaan perjalanan ini, 
termasuk rencana hari dan artikel tentang tu-
juan. 

Setelah Anda mulai memesan perjalanan, 
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hasil ini juga akan mencakup informasi ten-
tang pemesanan Anda dan informasi tamba-
han berdasarkan data ini.(*)

BACK
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APPS

JUNGLE MONKEY RUN 
•	Developer : marble.lab
•	Update  : 11 Juli 2018 
•	Android  : Minimal Android 4.1 
•	Instal   : Lebih dari 1.000.000

Jungle Monkey Run adalah salah satu game 
petualangan lari hutan terbaik di google play 
store.

Monyet kong sangat lapar. Jadi dia menemu-
kan makanan di hutan. Tapi ada banyak ban-
yak krisis di hutan seperti buas, laba-laba, air 
mancur, bunga memantul, dan sebagainya. 

Hutan itu sangat berbahaya. Tugas Anda 
membantu monkey kong berlari keluar dari 
hutan dan kumpulkan lebih banyak pisang.
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Fitur Jungle Monkey Run Fitur antara lain; 
foto-besar dan monyet yang indah, kon-
trol sederhana hanya berlari dan melompat 
monyet, memecahkan bola batu dan kotak 
kayu, menanam pohon rotan untuk meluncur 
lebih jauh. 

Kemudian berhias fountain, bunga memantul 
dapat membuat Anda melompat lebih tinggi. 
Juga daun pisang dapat membiarkan Anda 
meluncur bebas di atas air. 

Sementara continuous klik pada layar dapat 
melarikan diri dari belenggu jaring laba-laba. 
Ada 100 level indah yang berbeda dan lebih 
banyak lagi akan datang.

Begini cara bermainnya: tekan layar untuk 
melompat monyet, layar tap yang lebih pan-
jang untuk membiarkan monyet meluncur, kill 
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atau hindari monster itu, kumpulkan pisang 
sebanyak yang Anda bisa. Hasil semua level 
dengan 3 bintang. (*)

BACK
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APPS

CHILDREN’S DOCTOR 
- DENTIST 
•	Developer : Games from YovoGames
•	Update  : 12 September 2018 
•	Android  : Minimal Android 4.0 
•	Instal   : Lebih dari 5.000.000

Ajari anak-anak dengan aplikasi permainan 
edukatif. Contohnya Children’s Doctor – Den-
tist ini. Mengajak untuk belajar memahami 
pekerjaan seorang dokter gigi dengan “prak-
tek” langsung di layar ponsel. 

Dalam permainan yang menghibur ini, anak 
Anda adalah seorang dokter gigi yang nyata, 
di bawah bimbingan di mana ada rumah sakit 
untuk hewan. Anak itu dipercayakan dengan 
tugas yang sangat penting dan bertanggung 



Hal 102

Hal 112

jawab - perawatan gigi binatang yang berkaki 
empat, yang giginya mulai sangat sakit kare-
na cinta mereka pada permen.

Anda harus memperlakukan mereka di ruang 
periksa gigi yang nyata, menggunakan berb-
agai alat medis, seperti jepitan, pisau bedah, 
burmashin dan banyak lagi lainnya, untuk 
membersihkan gigi teman-teman berkaki em-
pat Anda dari plak, menyelaraskan mereka, 
melakukan operasi, menghilangkan rongga 
dan mengisinya. 

Aplikasi ini akan mengajarkan mereka tidak 
hanya untuk merawat hewan peliharaan mere-
ka dengan cinta dan perhatian, tetapi juga 
untuk melindungi gigi mereka sendiri, jangan 
lupa untuk membersihkan mereka beberapa 
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kali sehari.

Siapa tahu dengan sering bermain aplikasi ini 
minat anak Anda pada pekerjaan dokter gigi 
semakin tinggi. (*)

BACK
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APPS

COLORING BOOK ME 
& MANDALA
•	Developer : Apalon Apps
•	Update  : 27 September 2018 
•	Android  : Minimal Android 4.2 
•	Instal   : Lebih dari 10.000.000

Buku mewarnai digital satu ini hadir dengan 
pola-pola rumit dan halaman mewarnai den-
gan binatang, bunga, tempat, makanan dan 
lebih banyak desain yang disusun dalam 
kategori. Anda dapat mengubah salah satu 
gambar garis Anda sendiri dari foto menjadi 
halaman mewarnai. Cukup ketuk untuk men-
gubah foto menjadi sketsa dan mulai meng-
gambar.
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Aplikasi ini secara ajaib menerjemahkan 
kenikmatan sentuhan dengan meletakkan 
pensil, krayon atau kuas untuk mewarnai hala-
man dan mengubah perangkat Android Anda 
menjadi alat yang sempurna untuk bersantai 
dan mempertajam keterampilan menggam-
bar Anda.

Koleksi gambar menarik yang kaya. Pilih apa 
yang ingin Anda warnai: hewan, burung, ma-
nusia, mandala hingga seekor unicorn. Tidak 
pernah semudah itu mengubah foto apa pun 
ke laman buku mewarnai. Cukup impor gam-
bar apa pun yang Anda suka dari pustaka foto 
Anda dan mulailah mewarnai langsung.

Anda bisa menjadi pencipta karya seni yang 
tak ada bandingannya, salin pola yang ada di 
sekitar Anda dan gambar warna dengan frak-



Hal 106

si foto Anda baik yang dibuat langsung di ap-
likasi atau diunggah dari Camera Roll. Satu 
set alat yang berguna untuk memilih: ember 
cat, spidol, pena dan penghapus untuk sentu-
han akhir untuk menyelesaikan karya Anda;

Tersedia lebih dari 25 palet warna yang indah 
dengan 8 warna masing-masing. Pilih satu 
yang paling cocok dan isi gambar dengan 
warna dari lembut diredam menjadi dinamis 
hidup. (*)

BACK
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GADGET

JBL Endurance Series
Harman International merilis lini earphone 
JBL terbaru yang didesain khusus untuk para 
pecinta olahraga, yakni JBL Endurance. Dalam 
lini terbarunya ini JBL mengeluarkan empat 
seri sekaligus yang diklaim mampu bertahan 
untuk kegiatan olahraga paling berat dan in-
tensif sekalipun. Keempat seri itu adalah JBL 
Endurance Run, Sprint, Dive, dan Jump.

Endurance Run merupakan earphone berte-
knologi IPX5 sweatproof dengan kabel an-
tikusut. Earphone ini dilengkapi remote dan 
microphone sehingga pengguna dapat me-
nerima panggilan dan mendengarkan musik 
saat hiking atau jogging.

Sementara Endurance Sprint merupakan ear-

Gadget01
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phone wireless berteknologi IPX7 waterproof 
dengan kabel neckband tipis. Bagian kepala 
earphone didukung sistem tacticle touch un-
tuk menerima panggilan telepon. Earphone 
untuk pelari ini memiliki daya tahan baterai 
hingga delapan jam.

Lain halnya dengan JBL Endurance Jump. Seri 
ini diklaim memberikan keamanan dan ken-
yamanan lebih dengan neckband yang lebih 
tebal dan pendek, serta PowerHook earbuds. 
Perangkat tersebut akan melakukan koneksi 
secara otomatis ketika digunakan dan menja-
di nonaktif ketika pengguna melepas perang-
kat.

Terakhir adalah seri JBL Endurance Dive yang 
didesain khusus untuk kegiatan dalam air. Me-
nariknya earphone ini dibekali dengan media 
penyimpanan internal 1GB sebagai MP3 play-
er sehingga pengguna dapat tetap menikma-
ti musik saat berenang atau berolahraga da-
lam air.

JBL Endurance series dijual dengan harga 
bervariasi, mulai dari Rp 379 ribu sampai Rp 
1,649 juta.(*)

BACK
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GADGET

Sony A7 II Mirrorless
Sony A7 II Mirrorless hadir dengan pembaru-
an teknologi yang luar biasa, salah satunya 
stabilisasi gambar 5-axis pertama di pasaran 
kamera digital untuk kategori kamera mir-
rorless full-frame. Dengan adanya stabilisa-
si gambar 5-axis, para pengguna tidak perlu 
khawatir akan guncangan yang terjadi saat 
pengambilan gambar diam maupun gambar 
bergerak.

Sony A7 II mengusung sensor gambar 24MP 
yang didukung dengan prosesor BIONZ X se-
hingga mampu menghasilkan gambar yang 
tajam, jelas, dan berkualitas tinggi. Kamera ini 
menggunakan lensa jenis E-Mont yang mum-

Gadget02
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puni, dan juga kompatibel dengan berbagai 
macam lensa karena telah didukung dengan 
bantuan adapter.

Desain Sony A7 II cukup berat dibandingkan 
dengan kamera mirrorless Sony pada umum-
nya. Namun jika dibandingkan dengan kam-
era DSLR, A7 II tentunya masih jauh lebih rin-
gan. 

Secara desain, kamera mirrorless Sony A7 II 
masih jauh lebih nyaman digunakan diband-
ingkan kamera Sony lainnya karena grip atau 
genggaman tangannya lebih dalam dan tom-
bol shutter speed lebih padat.(*)

BACK
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GADGET

DJI Mavic Air Compact Mini 
Drone 
DJI kembali menggebrak pasar drone dengan 
merilis Mavic Air Compact Mini Drone dengan 
fisik yang lebih kecil tetapi berfitur lengkap. 
Jika dibandingkan dengan seri Mavic Pro, bo-
bot Mavic Air lebih ringan 41 persen. Saat dil-
ipat, DJI Mavic Air pun tampak lebih kecil dari 
DJI Mavic Spark.

Drone terbaru ini menggunakan kamera beres-
olusi 12 megapiksel dengan sensor 1/2.3 inchi. 
Kamera ini mampu merekam video dengan 
kualitas 4K pada 24 dan 30fps dan dilengkapi 
dengan kemampuan lensa wide-angle 24mm 

Gadget03
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f/2.8. Mini drone ini juga memiliki kecepatan 
hingga 68 km/jam dengan kondisi berangin 
tidak lebih dari 35 km/jam.

Untuk urusan baterai, DJI Mavic Air dibekali 
baterai tipe LiCoO₂ 3S dengan kapasitas 2375 
mAh. Disokong voltase 11,55 v dengan max 
charging voltage 13.2 v. Drone ini juga sudah 
dilengkapi slot MicroSD.

Lebih canggihnya lagi, Mavic Air diklaim 
mampu terbang menghindari rintangan yang 
bergerak cepat di depannya. Ini tentunya 
merupakan sebuah kemajuan dibandingkan 
drone DJI lainnya yang hanya dapat berhenti 
di depan rintangan. (*)

BACK
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TIPS & TRIKS

5 HAL YANG BIKIN LAPTOP 
LEMOT    
Laptop merupakan salah satu perangkat 
yang dibutuhkan dalam menjalani aktivitas. 
Namun, semakin lama digunakan, maka per-
forma laptop juga akan menjadi lamban.
Nah, berikut ini ada beberapa penjelasan ten-
tang performa laptop yang menjadi lamban, 
selain faktor usianya.

1.	Hardware	kotor	dan	kurang	perawatan
Masalah pada laptop tidak hanya disebab-
kan pada software saja, tetapi juga hardware. 
Kurangnya perawatan juga bisa membuat 
kinerja laptop menjadi lamban.

Bagian ventilasi laptop akan cepat kotor jika 
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digunakan di tempat yang tidak rata dan 
berdebu.

Nah, untuk mencegahnya, sebaiknya guna-
kan laptop di permukaan rata atau Anda bisa 
menambahkan alas berupa cooling pad.
Selain itu, lakukan pembersihan minimal seb-
ulan sekali pada bagian ventilasi, dan setida-
knya mengganti thermal paste secara berka-
la.

2.	File	sampah	menumpuk
Saat Anda terlalu asyik menggunakan laptop 
untuk bekerja, terkadang lupa membersihkan 
file sampah alias junk yang menumpuk.

Selain itu, banyaknya temporary file saat men-
gakses internet juga memberikan beban leb-
ih pada kinerja laptop.

Keberadaan file sampah memakan ruang 
hard disk, sehingga memengaruhi kinerja. 
Sebaiknya bersihkan secara berkala junk dan 
temporary file yang ada di dalam laptop.

3.	Hard	Disk	terfragmentasi
Sejumlah orang mungkin masih awam den-
gan istilah “Fragmentasi” dan “Defragmenta-
si”.
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Sederhananya, hard disk terfragmentasi yai-
tu posisi file secara fisik terpencar, sehingga 
dapat membuat kinerja laptop menjadi lam-
ban.

Kamu dapat melakukan proses Defragmen-
tasi, setidaknya sepekan atau dua pekan se-
kali, untuk mengatasi masalah hard disk yang 
terfragmentasi.

4.	Banyak	startup	program	dan	layanan	ber-
jalan
Terlalu banyak aplikasi yang dipasang pada 
laptop, cukup berpengaruh pada kinerjanya 
yang semakin melambat. Apalagi beberapa 
startup program membuat laptop menjadi 
lamban, bahkan saat baru dinyalakan sekali-
pun.

Langkah yang dapat Anda lakukan yaitu meng-
hapus beberapa aplikasi yang tidak perlu.

5.	Infeksi	virus	dan	malware
Bagi Anda yang merasa langkah-langkah di 
atas belum terlalu mempengaruhi kinerja lap-
top kamu, ada kemungkinan perangkat sudah 
terinfeksi virus atau malware berbahaya.

Penanganan awalnya, tentu lakukan scan-
ning (pemindaian) dengan aplikasi anti-virus 
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seperti Avast dan AVG, kemudian hapus virus 
dan malware tersebut.

Jika memang masih dirasa kurang ampuh, 
langkah terakhir yaitu dengan melakukan in-
stall ulang laptop. Namun sebelumnya, buat 
back-up data penting terlebih dulu yang ada 
di dalam laptop.(*)

BACK
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TIPS & TRIKS

5 LANGKAH AGAR 
SMARTPHONE KINERJA 
TINGGI    
Semakin tinggi pemakaian fitur dan aplikasi, 
sudah pasti sebuah smartphone akan men-
galami penurunan kinerja. Apalagi jika ban-
yak menyimpan file yang bikin sistem menja-
di lebih berat. 

Agar smartphone selalu punya kinerja bagus, 
sebaiknya Anda lebih sering melakukan lima 
langkah berikut ini. 
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Apa saja?

1.	Bersih-bersih	memori	internal
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah 
memeriksa memori internal perangkat. Bi-
asanya ponsel lawas memiliki memori inter-
nal yang terbatas, sehingga melakukan pem-
bersihan memori perlu dilakukan.

Anda cukup memasang aplikasi Files Go dari 
Google untuk memeriksa kapasitas perang-
kat, dan menyarankan untuk menghapus file 
usang. Cara ini mudah, karena Anda tidak per-
lu melakukannya sendiri.

Selain itu, pasang pula aplikasi Google Pho-
tos untuk menyimpan koleksi foto di cloud, 
dan segera menghapus versi aslinya Dengan 
metode ini, memori smartphone Anda akan 
lebih lega.

2.	Hapus	aplikasi	yang	tidak	terpakai
Terkadang saat menemukan aplikasi yang me-
narik, Anda tidak sadar langsung memasangn-
ya. Padahal aplikasi tersebut jelas mengambil 
kapasitas memori, dan belum tentu diguna-
kan secara berkala.

Untuk itu, menghapus sejumlah aplikasi yang 
tidak terpakai merupakan cara jitu untuk 
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membuat perangkat berjalan lebih baik. Anda 
bisa memanfaatkan Files Go untuk memilih 
aplikasi ini.

Caranya, buka aplikasi Files Go, maka akan 
menampilkan kolom “Unused Apps” yang ber-
isi daftar aplikasi tidak terpakai. Buka daftar 
itu dan hapus aplikasi yang dirasa tidak lagi 
dibutuhkan.

3.	Pilih	aplikasi	versi	Lite
Saat ini, banyak aplikasi kenamaan sudah ter-
sedia dalam versi Lite atau lebih sederhana. 
Meski tampil sederhana, namun fungsi utama 
dari aplikasi tersebut tetap dipertahankan.

Beberapa aplikasi yang menyediakan opsi ini 
adalah Facebook, Twitter, hingga Instagram. 
Beberapa aplikasi seperti Google Maps hing-
ga YouTube versi ringan juga tersedia Play 
Store.

Lewat cara ini, Anda dapat menghemat 
memori perangkat dan tetap menggunakan 
aplikasi-aplikasi tersebut dengan nyaman.

4.	Selalu	Perbaru	Aplikasi	di	Perangkat
Cara ini terbilang cepat dan dapat dengan mu-
dah dilakukan. Anda tinggal membuka Play 
Store, lalu pilih “My Apps & Games”, lalu per-
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barui aplikasi yang sudah mendapat pemba-
ruan.
Meski terlihat sepele, aplikasi lawas sebenarn-
ya menyimpan bug dan tidak optimal. Kare-
nanya, akan berpengaruh pada pengalaman 
penggunaan aplikasi itu sendiri.

Oleh sebab itu, hal yang sebaiknya dilaku-
kan saat pembaruan aplikasi hadir adalah 
memasangnya. Bersamaan dengan pemba-
ruan itu, pengembang biasanya menyertakan 
peningkatan kemampuan sehingga aplikasi 
kian optimal.

5.	Pasang	Laucher	dari	pihak	ketiga
Salah satu keuntungan dari perangkat An-
droid adalah opsi untuk mengubah tampilan 
smartphone. Cara yang paling mudah adalah 
memasang launcher pihak ketiga yang ada di 
Google Play Store.

Saat ini, ada banyak aplikasi laucher yang 
tersedia, mulai dari yang gratis hingga ber-
bayar. Cari launcher yang paling cocok dan 
sesuai dengan kebutuhan. Namun, sebe-
lum benar-benar menggunakannya, pastikan 
launcher itu mampu berjalan dengan optimal 
di perangkat Anda.
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Beberapa launcher di Android menawarkan 
pengalaman yang sederhana dan cukup rin-
gan. (*)

BACK
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TIPS & TRIKS

ATASI LAPTOP YANG TAK 
BISA KONEK KE WIFI 
Laptop Anda sering mengalami gagal koneksi 
ke hotspot Wi-Fi? Tenang, bukan berarti lap-
top Anda sedang bermasalah. 

Namun pasti ada beberapa setingan yang 
perlu dilakukan. Bagaimana caranya?

1.	Aktifkan	adapter	Wi-Fi
Hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah 
dengan mengaktifkan adapter Wi-Fi di laptop.
Dan cara paling mudah adalah dengan me-
nekan tombol kombinasi Fn + F3.
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2.	Instal	ulang	Driver	Wi-Fi
Salah satu cara lain yang bisa Anda lakukan 
adalah dengan menginstal ulang Driver di lap-
top. Oleh sebab itu, jika Wi-Fi yang ada di lap-
top  mati dan cara di atas tidak berhasil men-
gatasinya, besar kemungkinan ada masalah 
pada Driver Wi-Fi Anda.

Sebaiknya instal ulang Driver tersebut. Yang 
perlu Anda lakukan adalah dengan tekan  Con-
trol Panel > Hardware and Sound > Lalu klik 
“Device Manager”.

Setelah itu, buka Network Adapter > pilih Wi-
Fi Adapters yang digunakan. Klik kanan, maka 
akan muncul pilihan “Uninstall”. Lalu klik opsi 
tersebut.

Kemudian, Anda bisa menuju ikon paling 
kanan di bar (gambar monitor komputer 
dengan kaca pembesar) untuk mencari dan 
menginstal Driver secara otomatis.

3.	Setting	ulang	IP	Address
Hampir sama dengan cara yang pertama, ke-
tika Anda klik kanan pada pengaturan Wi-Fi, 
lalu pilih “Properties”.

Jika sudah, maka pilih “Internet Protocol Ver-
sion 4(TCP/IPv4)”. Setelah itu, pilih “Obtain 
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an IP address automatically” dan “Obtain an 
DNS server address automatically”.

4.	Restart	laptop
Jika semua cara di atas tidak dapat mem-
buahkan hasil, maka cara yang selanjutnya 
adalah dengan mencoba me-restart laptop.

5.	Restart	Router
Jika kamu memiliki akses ke perangkat rout-
er, kamu bisa me-restart router penyedia Wi-
Fi yang kamu gunakan. (*)

BACK
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TIPS & TRIKS

BONGKAR WHATSAPP 
JIKA PACAR SELINGKUH   
Anda mencium aroma perselingkuhan pacar? 
Barangkali perlu sewaktu-waktu mengorek 
WhatsApp pacar untuk sekadar mencari tahu. 
Tapi tentu saja jika pun ada, Anda harus tetap 
mengkonfirmasi ke pacar Anda. Sebab, siapa 
tahu hanya becandaan belaka. 

Begini	cara	cek	di	WhatsApp:

1. Buka Aplikasi WhatsApp di ponsel pacar
2. Klik pada tanda titik tiga yang ada di pojok 
kanan atas

3. Pilih menu Setting (Setelan) yang berada 
paling bawah
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4. Klik opsi Chatting yang terletak nomor dua 
dari atas

5. Pilih Chat History (Riwayat Chat) pada ba-
gian paling bawah

6. Kemudian pilih Export Chat (Ekspor Chat) 
pada bagian paling atas. (*)

BACK
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tips tips tips 

TIPS & TRIKS

LUPA PASSWORD AN-
DROID? YUK BUKA 
DENGAN CARA BERIKUT    
Namanya lupa, pastilah manusiawi. Celakan-
ya yang Anda lupakan justru menyimpan ban-
yak data, apalagi bila ada data sensitif.

Fungsi lock sebenarnya adalah pengopera-
sian software belaka. Maka, Anda perlu tahu 
memahami sistemnya. 
Berikut ini caranya?

1.	Menggunakan	Android	Device	Manager	
Cara pertama yang paling mudah adalah den-
gan menggunakan layanan Device Manager 
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yang disediakan Google.

Kemudian lakukan log-in pada akun Google 
yang digunakan di perangkat Anda. Setelah 
itu, akan muncul daftar perangkat yang meng-
gunakan e-mail tersebut.

Setelah selesai, pilih perangkat yang tepat, 
lalu klik tombol panah pada sisi kanan daftar 
perangkat tersebut.

Nantinya, Anda akan dihadapkan pada beber-
apa opsi. Pilih opsi “Lock Your Phone”, kemu-
dian masukkan password baru Anda untuk 
mengganti password atau pattern lama yang 
Anda gunakan.

Jika selesai, klik tombol “Lock” pada bagian 
bawah. Dengan begitu, Anda telah memiliki 
password baru yang dapat Anda gunakan un-
tuk membuka perangkat.

2.	 Menggunakan	 pencocokan	 suara	 Ok	
Google
Cara kedua adalah dengan menggunakan fi-
tur Google Assistant. Jika fitur Google Assis-
tant pada ponsel Anda dalam keadaan aktif, 
Anda dapat membuka kunci ponsel kamu le-
wat pencocokan suara.
Caranya, cukup tekan tombol kunci pada 
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ponsel Anda, kemudian berkata “Ok Google”. 
Jika suara Anda cocok, maka perangkat akan 
otomatis langsung terbuka.

Perlu dicatat, cara ini hanya dapat digunakan 
untuk ponsel yang telah mengaktifkan pen-
guncian suara lewat Google Assistant.

3.	Menggunakan	Samsung	Account
Cara terakhir, cara ini khusus diperuntukkan 
bagi pengguna ponsel Samsung. Caranya, 
Anda harus masuk pada halaman “Find My 
Mobile” Samsung lewat https://findmymo-
bile.samsung.com/

Kemudian Anda harus log-in pada akun yang 
digunakan di ponsel yang terkunci. Setelah 
log-in, Anda akan dihadapkan pada beberapa 
pilihan. Pilih opsi “Unlock” pada menu terse-
but, maka secara otomatis, kunci ponsel akan 
terbuka.

Namun perlu diingat, ponsel harus berada da-
lam kondisi terhubung dengan internet.
Itulah beberapa cara yang dapat Anda laku-
kan ketika kamu lupa password, PIN, maupun 
pattern smartphone Android Anda. (*)

BACK
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