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EDITORIAL

RAGAM MULTICAMERA &
AKUMULASI KUOTA

Samsung tiba-tiba menggebrak mendahului
vendor lain dengan kelengkapan kamera utama berjumlah empat buah. Dengan kamera
selfie (kamera depan) artinya ada lima kamera.
Sejumlah vendor sebenarnya sudah bersiasat
namun kalah cepat. Namun Samsung tidak
memilih memasang empat kamera utama
pada flagship-nya yaitu seri Galaxy S. MelainHal 11

kan pada seri A.
Langkah ini bak mencuri start, sebab seri S
sudah pasti baru bisa dirilis pada tahun 2019.
Agar tidak kalah cepat, Samsung pun mencoba di Galaxy A9.
Keterbatasan modul kamera (umumnya fixed
lens) pada smartphone mau tidak mau akhirnya membuat sebuah produk harus ditambahi dengan lebih dari satu modul. Sehingga
masing-masing kamera sebenarnya bekerja sesuai dengan kapabilitasnya. Antara lain
untuk mendapatkan deep, atau untuk menghasilkan extrawide.
Tren fotografi dari perangkat smartphone
mau tidak mau menghasilkan keleluasaan.
Seiring dengan semakin tingginya resolusi
maka hasil foto pun menjadi penting. Bahkan dulu iPhone melakukan kampanye akan
keandalan modul kameranya dengan seolah
foto dapat diperbesar hingga ukuran sebuah
billboard.
Di sisi operator berbagai paket lalu ditawarkan
guna mengakomodir akses ke internet. Salah satunya dalam rangka memastikan dapat mengunggah atau mengunduh berbagai
foto maupun video. Misalnya Indosat OoreHal 12

doo yang mengembangkan paket Unlimited
maupun paket Yellow.
Dari sisi kompetisi harga, paket-paket yang
ditawarkan Indosat ini sangat menawan. Dijamin Anda tak akan kebobolan kuota. Bahkan Indosat merupakan satu-satunya operator yang memberlakukan akumulasi kuota
jika ternyata masih surplus. (*)
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KOLOM HENDROWIJONO

OPERATOR CARI CARA
TAMBAH PENDAPATAN

MENCOBA bangkit dari keterpurukan akibat
program registrasi, kini operator berupaya
menambah dua hal, menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk menebalkan
kocek, dan menambah pelanggan. Walaupun
upaya menambah pelanggan bukan pekerjaan mudah pada saat jumlah pelanggan sudah mencapai titik jenuh.
Dengan penduduk 250 juta jiwa, jumlah pelanggan seluler saat ini sudah mencapai 364
juta nomor aktif yang digunakan oleh sekitar
170 juta penduduk Indonesia. Sementara setiap tahun jumlah potensial sebagai pengguHal 14

na awal (new entry) yang merupakan remaja
awal hanya sekitar 5 juta jiwa saja.
Indosat Ooredoo sejak semester pertama tahun ini menggenjot segmen business to business (B2B), dan berencana menganggarkan
belanja modal lebih dari 30 persen lewat Indosat Ooredoo Business (IOB). Hingga semester pertama, IOB menyumbang 35 persen
pendapatan perusahaan, naik dari 21 persen
pada triwulan empat 2017, sekaligus berhasil mengurangi dampak tekanan yang dialami
akibat pengetatan aturan registrasi.
Saat ini mayoritas pendapatan perusahaan
dari segmen B2B disumbang oleh bisnis
konektivitas seperti sambungan serat optik
dan satelit. Sebanyak 80 persen dari pendapatan IOB berupa konektivitas, sementara sumbangan dari seluler dan teknologi informasi
mencapai masing-masing 10 persen.
Layanan teknologi informasi direncanakan
akan menjadi bisnis utama, bukan sekadar
tambahan. Beda dengan operator lain, IOB
akan menjadi satu-satunya perusahaan yang
mumpuni dalam memberi solusi lengkap.
Bundling
Sementara itu, sulit bagi operator begitu saja
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menambah pelanggan dengan menggerojok
pasar lewat penjualan kartu perdana. Harus
ada sesuatu yang menarik orang untuk membeli nomor perdana dengan iming-iming bonus yang bukan lagi berbentuk pulsa.
Bonus berupa penyatuan penjualan, bundling,
kartu perdana dengan ponsel baru, bekerja
sama dengan vendor ponsel. Yang mendapat
manfaat bukan hanya operator, karena vendor ponsel juga sekaligus bisa menaikkan
penjualannya, dan operator hanya mau bekerja sama dengan ponsel merek terkenal.
Beberapa merek ponsel yang meningkat penjualannya lewat bundling antara lain Luna dan
Advan, yang terakhir ini merupakan ponsel
lokal buatan Semarang. Advan bekerja sama
dengan hampir semua operator termasuk Indosat Ooredoo. Menurut Direktur Pemasaran
PT Bangga Teknologi Indonesia, pembuat
ponsel Advan, Tjandra Lianto, bekerja sama
bundling dengan Telkomsel setahun terakhir
terjual sekitar lima juta ponsel berbagai model.
Indosat Ooredoo sejak tahun lalu juga melakukan bundling dan kini dengan Advan S50
4G dan i6a serta iLite. Menurut Radhia Bendhifi, Group Head Retail & Device Management
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Indosat Ooredoo, pembeli ponsel Advan S50
4G yang harganya hanya Rp 777 ribu akan
mendapat paket internet tanpa batas (unlimited) setahun penuh aplikasi FB, WA, Line, twitter, streaming youtube, iflix, musik dan spotify dari IM3.
Pelanggan, katanya, hanya perlu mengisi pulsa setiap bulan sebesar Rp 25.000 agar ketersambungan terjaga dan dapat digunakan
untuk hal lain seperti menelepon. Sayangnya
bonus terputus jika pelanggan lupa mengisi
pulsa.
Dengan kemudahan dan kegratisan ini, Indosat Ooredoo yang menyuntikkan aplikasi senilai Rp 300 ribu mendapat jaminan pelanggan setia setidaknya sampai setahun dengan
kontribusi pendapatan sebesar Rp 300.000
pula. ***

BACK

Hal 17

DAFTAR
ISI

TIDAK BISA BERKELIT DARI
KUNTITAN PONSEL

TEKNOLOGI telekomunikasi yang makin canggih, memudahkan pekerjaan orang, mempersingkat waktu kerja, praktis dan lebih murah.
Namun teknologi itu juga membuat manusia
tidak bisa sembunyi, dikuntit ke mana pun,
diketahui apa pun yang dikatakan, atau dilakukan.
Belasan tahun lalu, Rusia berhasil membunuh
seorang pemimpin pemberontak Chechnya
hanya dengan melacak ponselnya, lalu membuat koordinatnya dan mengarahkan peluru kendalinya. Tidak meleset semeter pun, si
pemberontak – yang di Chechnya malah dianggap pahlawan – tewas dengan tubuh beHal 18

rantakan.
Teknologi yang digunakan itu sudah termasuk
sangat kuno, karena perlu ada beberapa ponsel untuk mengecek koordinatnya. Kini tiap
ponsel pintar sudah menggunakan layanan
GPS (global positioning satellite) sehingga
penentuan posisi ponsel sangat akurat.
Ada dua contoh yang menguak kebohonganyang sangat memalukan karena bukti telekomunikasi yang tidak bisa dibantah. Kebohongan Ratna Sarumpaet bahwa ia dikeroyok
tiga pria kekar di Bandung, dan terbunuhnya
wartawan kontributor The Washington Post
Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki.
Kasus Ratna Sarumpaet hanya sekadar heboh
domestik karena dia anggota tim pemenangan calon presiden RI nomor 02. Sementara kasus Jamal Khashoggi menimbulkan
kegemparan di seantero Bumi, yang hingga
akhir Oktober ini kejelasannya belum terang
benderang.
Ratna mengaku disiksa tiga lelaki ketika naik
kendaraan menuju Bandara Husein Sastranegara Bandung setelah mengikuti acara
pertemuan internasional 21 September lalu
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yang membuat wajah nenek 60 tahun itu
“berantakan”. Celotehan ini ditanggapi calon
Presiden 02 Prabowo Subianto yang lalu melakukan jumpa pers bersama Amin Rais dan
kawan-kawan tanpa melakukan pengecekan.
Lebih Tirus
Ternyata Ratna bohong besar. Polisi berhasil
mengetahui pergerakan Ratna lewat lacakan
ke nomor ponselnya. Pada tanggal itu dan beberapa hari kemudian ia ada di Jakarta, Ratna pun terlacak dirawat di satu rumah sakit
untuk sedot lemak. Ratna Sarumpaet tidak
tahu bahwa ponsel selalu memberi tahu keberadaannya ke operator dan ini direkam.
Ada hasil negatif dan positif dari kasus Ratna, ia terancam dihukum penjara. Tetapi
memang, kini wajahnya lebih tirus.
Pada kasus Khashoggi, bukti tewasnya datang dari rekaman di jam tangan pintar Apple
(Apple Watch) 3 yang ia kenakan yang punya konektivitas 4G LTE. Jam pintar, tidak hanya Apple atau Samsung, selalu berpasangan dengan ponsel pemiliknya. Tetapi tidak
semua jam pintar bisa digunakan untuk komunikasi data atau menelepon nomor lain.
Apple Watch 3 bisa berkomunikasi dengan
Hal 20

ponsel iPhone punya Khashoggi yang dibawa
tunangannya, Hatice Cengiz, yang menunggu di luar konsulat. Bahkan Apple Watch tadi
mengirimkan percakapan yang terjadi di konsulat Arab Saudi, ketika Khashoggi ditangkap
lalu dibunuh.
Konon terdengar jelas bagaimana sebelum
dibunuh Khashoggi berdialog dan saling memaki dengan Saud Al Qahtani, penasihat Kerajaan Saudi yang juga ajudan dan penasihat
media Putra Mahkota Saudi, Mohammad Bin
Salman (MBS) lewat koneksi Skype.
Berkat Apple Watch 3 ini, Saudi tidak bisa berkelit dan akhirnya mengakui Khashoggi tewas
di Konsulat mereka di Istanbul. ***

BACK

Hal 21

Hal 22

Hal 15

KABAR OPERATOR

MYIM3, DASHBOARD ANDA,
APA SAJA ADA
Pelanggan kini tak mau ribet lagi. Pelanggan
juga ingin mendapatkan transparansi atas
apa yang mereka gunakan sesuai dengan
biaya yang mereka keluarkan. Dulu, seorang
pelanggan mendapat informasi secara konvensional.
Karena konvensional itu pula, sehingga operator tak bisa optimal memberi informasi, sekaligus menawarkan layanan unlimited-nya
kepada pelanggan. Sementara era sekarang
sudah masuk ke penggunaan smartphone.
Dengan smartphone beragam aplikasi dapat dijejalkan. Termasuk di antaranya aplikaHal 23

si pengguna di mana mereka dapat melihat,
mengontrol bahkan membeli berbagai tawaran menarik. IM3 Ooredoo hadir dengan
menyiapkan aplikasi bertajuk myIM3.

Sebelumnya myIM3 sudah tersedia. Namun
kini mengalami pembaruan yang lebih intuitif, datang dengan UI yang lebih keren. Tentu
pula online 24 jam selama 7 hari penuh.
Dengan aplikasi ini, pengguna dapat melakukan transaksi kapan pun di mana pun. Untuk
mengaksesnya, pengguna cukup melakukan
registrasi, kemudian memakai ID myIM3, jangan lupa masukkan kata sandi.
Mudah bukan?
myIM3 berisi berbagai menu. Beberapa di antaranya adalah informasi profil pengguna, informasi kartu, jumlah tagihan kartu pascabayar (bagi pelanggan pascabayar), daftar paket
Hal 24

maupun cara pembeliannya.
Tak hanya itu, masih ada pula informasi penggunaan paket. Yang tak kalah pentingnya,
jika kuota Anda habis, dengan myIM3 Anda
bisa langsung melakukan pembelian alias isi
ulang.
Beberapa fitur yang melengkapi juga pasti
sangat Anda butuhkan. Sebut saja di antaranya jangkauan jaringan, lokasi outlet IM3 Ooredoo, yang bahkan Anda pun bisa melakukan
appointment bila hendak mengurus sesuatu
ke outlet.
Faktor penting yang menjadi hak pelanggan
adalah transparansi penggunaan kuota bulanan. Anda bisa mencek penggunaan data selama tiga bulan terakhir. Jika ada pertanyaan
yang ingin disampaikan, fitur chat akan sangat membantu untuk mendapatkan respon
cepat.
Jadi myIM3 ibarat dashboard mobile Anda.
Berbagai urusan juga dimudahkan. Inilah
komitmen IM3 Ooredoo untuk memanjakan
pelanggannya. - ADV
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KABAR OPERATOR

RAGAM KEUNTUNGAN
PILIH PAKET YELLOW
Mau internetan ala striker Barcelona, Lionel
Messi? Tentulah tak harus jadi pemain sepakbola. Tetapi cukup lakukan strategi seperti
ketika Messi hendak mencetak gol.
Cepat, efisien dan hemat. Inilah strategi yang
perlu Anda lakukan. Dan pilihan paket yang
pas adalah Paket Yellow IM3 Ooredoo.
Dengan jaringan kecepatan tinggi membuat
kecepatan akses internet yang gegas. Bahkan
daya jelajahnya bisa ke jaringan 2G maupun
3G. IM3 Ooredoo sendiri sudah men-cover
hampir seluruh wilayah di Indonesia. Jaringannya pun terbukti andal.
Hal 26

Kemudian, pelanggan bisa efisien memilih
paket sesuai pilihannya. Paket Yellow sendiri dimulai dari harga Rp 2.000,- untuk akses
internet dengan kuota 1 GB. Dibanding kompetitor, harga ini terhitung paling terjangkau
dan bikin kantung efisien.

Pilihan Paket Yellow 1 GB

Sekadar informasi, paket dari operator lain termurah saja untuk 1 GB sebesar Rp 20.000,Satu hari ini dihitung selama 24 jam.
Bagi pengguna yang ingin berhemat anggaran untuk pembelian paket data, Paket Yellow
adalah satu-satunya pilihan tersebut. Hemat
saja tanpa ada benefit lain barangkali masih
dirasa kurang cukup.
Hal 27

Maka Paket Yellow menambahkan beberapa
keuntungan. Sebut saja di antaranya Unlimited Nelpon dan SMS ke sesama IM3 serta
perpanjangan otomatis selama pulsa mencukupi. Kemudian yang sangat menarik adalah Pulsa Safe. Paket Yellow 1GB memberi
kebebasan kelebihan pemakaian kuota internet. Kelebihan pemakaian kuota internet dihitung sesuai dengan paketnya.
Bagi pelanggan baru, cara aktivasi kartu cukup
dengan membeli Starter Pack IM3 Ooredoo,
kemudian tekan *123*111# atau akses ke aplikasi myIM3 dan pilih Paket Yellow 1G.
Sementara untuk pelanggan lama Indosat
Ooredoo bisa menggunakan paket Yellow ini.
Caranya dengan akses *123*111# kemudian
pilih Paket Yellow 1GB. Tersedia juga Paket
Unlimited yang dapat diakses melalui *123#
atau aplikasi myIM3. – ADV
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KABAR OPERATOR

NONTON YOUTUBE
DENGAN PAKET UNLIMITED
IM3 OOREDOO
Menurut Google Indonesia, rata-rata rang Indonesia menonton Youtube per hari mencapai 59 menit alias nyaris satu jam. Riset yang
dilakukan Maret 2018 lalu itu juga mendapatkan fakta, Dari data riset pada Maret 2018, dia
menyebut terdapat selisih tipis antara porsi
penonton Youtube dengan porsi penonton televisi. Porsi penonton Youtube mencapai 53%
dari total pengguna ponsel pintar, sedangkan
porsi penonton televisi sebanyak 57%.
Berbeda dengan televisi yang biasanya memiHal 29

liki waktu tayang utama di sekitar pukul 19.00,
penonton Youtube memiliki prime time beberapa kali dalam sehari yakni pada 09.00 hingga
11.00 pagi dan mengalami peningkatan tertinggi mulai pukul 16.00 yakni selepas bekerja hingga puncaknya di pukul 23.00 sebelum
beristirahat.

Pilihan paket Unlimited nonton Youtube

Dengan fakta seperti ini, penggunaan paket
data pun semakin tinggi. Konten Youtube
juga banyak digunakan oleh banyak pihak, termasuk artis yang belakangan aktif memanfaatkan untuk kebutuhan menghasilkan karya, misalnya dalam bentuk web series.
Tingginya penggunaan Youtube oleh konsumen ini memicu IM3 Ooredoo menawarkan
Hal 30

paket Unlimited dengan beragam pilihan. Yang
paling penting, kemasan paket IM3 Ooredoo
ini jauh lebih terjangkau dibandingkan operator lain. Ambil contoh untuk Unlimited +3GB,
dengan harga Rp 50.000,- (dua operator lain
sekitar Rp 60.000,-) Anda berhak memperoleh Unlimited Youtube tak habis-habis. Malah masih tersedia data rollover yang tidak dimiliki oleh operator lain.
Paket data paling terjangkau adalah sebesar
Rp 5.000,- yang dapat digunakan selama tiga
hari. Selanjutnya tersedia paket sebesar Rp
12.000,- yang berlaku selama tujuh hari. Di
paket ini pengguna memperoleh kuota sebesar 1 GB.
Jika Anda ingin lebih bebas lagi, dan menganggarkan paket data sebesar Rp 100 ribu
per bulan, keuntungannya bisa berkali lipat.
Anda bahkan memperoleh kuota data hingga
10 GB. Artinya, dengan demikian Anda bisa
lebih bebas lagi menonton Youtube.
Dengan hanya mengeluarkan Rp 100 ribu
sesungguhnya Anda bisa lebih hemat ongkos
menonton hiburan. Dan, ini bisa Anda lakukan
kapan pun, termasuk jika tak memiliki rencana mengisi weekend.
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Nah, menurut situs lifewire.com, ada 10 film
yang wajib Anda tonton di Youtube. So, sehabis berlangganan Paket Unlimited IM3 Ooredoo, silakan catat 10 film berikut; House on
Haunted Hill, Plan 9 from Outer Sapce, Better
Off Dead, The Man with the Golden Arm, Night
of the Living Dead, Dawn of the Dead, Angels
in the Outfield, Jack and the Beanstalk, The
Hunchback of Notre Dame dan Sidekicks. ADV
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KABAR OPERATOR

DATA ROLLOVER,
SATU-SATUNYA INDOSAT
YANG PUNYA
Sebuah pertanyaan muncul dari pelanggan
salah satu operator besar. Konsumen ini
menanyakan pulsanya jika ternyata di akhir
masa berlaku paket data masih tersisa. Gampangnya, jika seseorang berlangganan paket
data 2 GB dan ternyata dalam sebulan hanya
habis 1,5 GB, lantas ke mana kuota 500 MB
yang tersisa?
Operator lain jelas tak berani menjawab. Ini
karena operator lain memberlakukan kuota
hangus. Artinya sisa kuota tak lagi dapat digunakan di bulan selanjutnya. Padahal ada hak
konsumen untuk tetap memiliki sisa kuota sebagaimana ia membayar nilainya. IM3 OoreHal 33

doo memiliki program bernama data rollover.
Data rollover adalah sisa kuota utama yang
diakumulasi saat pelanggan melakukan perpanjangan paket atau melakukan pembelian
paket (rebuy) dengan harga yang sama atau
lebih besar. Bagi Indosat Ooredoo, data rollover tidak saja penting karena menjamin hak
konsumen, tetapi juga menjaga loyalitas sehingga banyak manfaat yang dirasakan oleh
pelanggan.

Serunya dapat akumulasi kuota tanpa daftar

Model data rollover yang ditawarkan Indosat Ooredoo sangat sederhana. Ketika terjadi
kelebihan (surplus) kuota di akhir masa berlangganan, dan selanjutnya pelanggan melakukan top up di bulan berikutnya, maka sisa
kuota tadi segera diakumulasikan. Alias kuota tidak akan hangus.
Penggunaan data rollover berlaku bagi seluruh
pelanggan prabayar. Bagusnya, pelanggan
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tidak perlu harus mendaftarkan untuk memperoleh data rollover. Karena data rollover berlaku secara otomatis.
Namun tentu saja ada sedikit persyaratan.
Antara lain melakukan perpanjangan Paket
Internet (khusus paket Freedom Combo dan
Paket Unlimited). Juga melakukan pembelian ulang paket sebelum masa aktif berakhir
(rebuy) dengan harga yang sama atau lebih
besar.
Sehingga jika Anda memperoleh tambahan
kuota berdasarkan aturan data rollover sebaiknya manfaatkan seoptimal mungkin. Sebab, meskipun –katakan- setiap bulan Anda
memperoleh kelebihan kuota, yang harus
Anda perhatikan jumlah akumulasinya.
Data rollover memberlakukan maksimal dalam satu tahun adalah sebanyak 100 GB
kuota akumulasi. Dengan akumulasi 100 GB
saja Anda bisa foya-foya menonton film atau
mendengar musik.
Dan paling penting, data rollover hanya berlaku bagi pelanggan Indosat Ooredoo. Operator lain tidak. - ADV
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KABAR OPERATOR

XL AXIATA DAN SAMSUNG
BERKOLABORASI TAWARKAN TABLET
Berkolaborasi dengan Samsung Electronics
Indonesia, XL Axiata meluncurkan paket baru,
yaitu XL Prioritas Shopping Point Data, dengan penawaran bundling eksklusif produk terbaru dari Samsung, yakni tablet Android Galaxy Tab S4.
Menurut XL, program bundling ini dipercaya mampu menjangkau khalayak yang gemar streaming film dan menginginkan pengalaman berinternet yang lebih baik dengan
perangkat tablet. Apalagi kuota yang disediakan juga besar.
“Menonton film online melalui smartphone
Hal 36

atau tablet sangat praktis, karena dapat
dilakukan kapan dan di mana saja. Guna
merespon besarnya minat pelanggan inilah,
kami meluncurkan paket baru XL Prioritas
Shopping Point Data Plan,” ujar Rashad Javier Sanchez, selaku Chief Premium Segment
Officer XL Axiata.
XL Prioritas Shopping Points Data Plan punya 3 paket pilihan, yaitu Gold (Rp 150 ribu per
bulan) dengan benefit kuota 10 GB per bulan, Platinum (Rp 250 ribu per bulan) dengan
benefit 25 GB per bulan, dan Unlimited Joox,
serta Diamond (Rp 450 ribu per bulan) dengan benefit 50 GB per bulan dan Unlimited
Netflix, Joox, dan Iflix.
Selain paket kuota, XL Prioritas Shopping
Points Data Plan juga memiliki benefit cashback untuk pembelian device hingga Rp 7,2
juta. (*)
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KABAR OPERATOR

TELKOMSEL – DIVA
SIAPKAN KASIR DIGITAL
Telkomsel berkolaborasi dengan PT Distribusi Voucher Nusantara (DIVA), anak usaha
PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) menggelar
kerjasama untuk memberikan solusi dari
TELKOMSEL myBusiness kepada pelanggan
di segmen Small Medium Enterprise (SME).
Bentuk kerjasama tersebut berupa solusi Kasir Digital, yang disebut T-Kiosk yaitu sebuah
layanan aplikasi Electronic Data Capture
(EDC) berbasis android yang multi-fungsi.
Direktur Sales Telkomsel, Sukardi Silalahi
mengatakan, “Kerjasama dengan DIVA ini
memperluas jalinan kemitraan kami sampai
dengan tingkat SME akar rumput (grass root).
Hal 38

Kerjasama ini sejalan dengan misi kami untuk memperkuat penetrasi Device, Network
dan Application (DNA). Dalam mendorong
penetrasi DNA tersebut memerlukan langkah
nyata dan strategi bersama yang melibatkan
berbagai pihak termasuk pelanggan segmen
Small Medium Enterprise (SME).”
Berbeda dengan mesin EDC yang pada umumnya hanya berfungsi sebagai terminal
pembayaran, aplikasi T-Kiosk memiliki banyak fungsi antara lain untuk melakukan distribusi produk digital, update produk, laporan
penjualan, laporan keuangan, dan lainnya.
Aplikasi T-Kiosk akan dapat digunakan oleh
pelanggan segmen SME pada November
2018. Dalam pengoperasiannya, pengguna
dapat mendaftar melalui Telkomsel melalui
Account Manager atau agen-agen yang telah
ditunjuk sebagai penyedia layanan.
Pengguna aplikasi T-Kiosk akan mendapatkan benefit antara lain paket internet 2GB untuk koneksi Diva Smart Outlet ke server aplikasi dan penggunaan Diva Smart Outlet. Pilihan
lainnya adalah dengan melakukan registrasi
untuk akses ke Diva Intelligent Instant Messaging (instant messaging for business) setiap bulannya selama 12 bulan dan mendapatkan keuntungan yang sama seperti di atas.
Hal 39

Untuk proses pembayaran selain dapat menggunakan digital payment dari Telkomsel yaitu TCASH, T-Kiosk ini juga dilengkapi dengan
fasilitas pembayaran non tunai baik untuk
Debit Card maupun Credit Card, Contactless
Card untuk kartu e-money, QR Payment, serta
dapat mengeluarkan struk sebagai bukti pembayaran atas transaksi. Kelebihan lain yang
ditawarkan adalah kemudahan dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu, T-Kiosk dapat
menjadi solusi penjualan yang lengkap, praktis dan handal bagi pelanggan segmen SME.
(*)
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HAL 35

REVIEW

VIVO V11 PRO

Layar Lega, RAM “Raksasa”
Kini Oppo dan vivo adalah seteru. Akibat pertarungan produk dengan layar lebar serta
kamera selfie. Panggung smartphone lokal
saat ini tengah diramaikan oleh dua bintang.
Yaitu Oppo F9 (atau di negara lain disebut F9
Pro) dan vivo V11 Pro.
Keduanya hadir di saat nyaris bersamaan.
Membawa kekuatan yang bikin produsen lain
terkaget-kaget. Vivo V11 Pro menunjukkan
keberanian vivo melebihi Oppo. Sebagai buktinya ada pada pemilihan SoC. Vivo menggandeng Qualcomm. Sedangkan Oppo menunjuk
Mediatek.
Hal 41

BODI

Tray tiga kartu

Tubuh vivo V11 Pro memberikan kesan elegan dan terlihat premium. Warna biru (vivo
menyebutnya starry night) membuat impresi
tadi semakin kuat. Apalagi di bagian depan
yang nyrais tak menyisakan apa pun kecuali sebuah kamera depan yang menyempil di
antara layar lebarnya. Bezeless tentu saja.
Dia bukan tipe notch layaknya iPhone X. Karenanya earpiece untuk telefoni di letakkan
tepat di garis bagian atas. Ini layout yang keren.
Jika Anda membuka homescreen, akan tampak penuh benar dengan layar.
Anda tidak bakal menemukan sensor sidik
jari di punggung. Soalnya, tren sensor sidik
jari menggunakan layar tengah ditunjukkan
oleh vivo V11 Pro.
Hal 42

Sementara dua kamera utama bertengger di
kiri atas dengan posisi vertikal. Terasa menonjol dengan lis oval. LED flash dilepas dari
lis oval tersebut.
LAYAR
Layar memenuhi penampang depan mencapai 85 persen lebih. Artinya pun sedikit lebih
full screen ketimbang kompetitiornya itu.

Sensor sidik jari di layar

Scanner sidik jari ada di layar bagian bawah.
Resolusi sebenarnya adalah 1080 x 2340 pixel. Di mana sesuai dengan rasio aspek 19,5:
9 alias salah satu yang tertinggi di kelasnya. Meskipun itu bukan jumlah pixel tertinggi
yang tetapi tampilan tampak hebat dan ketajamannya membuat setiap gambar menjadi
hidup.
Hal 43

Kami mencoba memutar beberapa video Ed
Sheeran. Video HD tampak tajam, seperti
Anda menonton di televisi layar datar.
Vivo tak menggunakan pelindung layar Gorilla Glass, meskipun layar tetap dilapisi.
Di bawah cahaya matahari langsung, tingkat
kontras masih terasa bagus. Keterlihatan layar (visibilitas) juga masih tinggi.
KAMERA

Kamera utama 12 MP dan 5 MP

Berbekal dua kamera utama (12 MP dengan
aperture f/1.8 dan 5 MP dengan depth sensor), vivo V11 Pro menyajikan berbagai mode
pemotretan. Dimulai dari pemotretan normal,
pemotretan Panorama hingga mode Pro.
Hal 44

Pilihan rasio aspeknya terdapat empat ragam, antara lain 1:1, 4:3, 16:9 dan 19,5:9.
Kemudian masih ditambah dengan mode AR.
Dengan mode AR Anda bisa menambahkan
ikon atau emoji untuk menghasilkan foto fun.
Kedua kamera juga mendukung AI Bokeh. Fitur ini menjamin hasil pemotretan bokeh yang
tren itu setara dengan kamera DSLR. AI Face
Beauty memungkinkan Anda menyesuaikan
berbagai aspek wajah Anda seperti dagu, hidung dan ukuran mata.
Mode HDR juga ditambahkan guna memberi
opsi foto lebih clear dan tajam.
Pada mode Pro tersedia pengaturan Exposure Value, Speed, ISO, Autofokus dll. Tampilannya mudah digunakan lantaran disajikan
dengan style yang tak ribet.
Modal utama vivo V11 Pro sesungguhnya
ada pada kamera depan yang menggunakan resolusi 25 MP. Resolusi foto yang dihasilkan sebesar 5760×2672 pixel. Serunya,
mode kamera depan juga menampilkan opsi
Pro (dengan pengaturan seperti pada kamera utama) yang jarang diterapkan oleh produsen lain.
Hal 45

KINERJA
Vivo V11 Pro telah memakai Android Oreo
(v8.1) yang tentulah mengajak menikmati
pengalaman baru dan up date terakhir dari
Google. Dipadu dengan user interface FunTouch versi terbaru yaitu ke 4.5. Sementara pemacu kerja mengandalkan SoC bikinan
Qualcomm, yakni Snapdragon 660.
Prosesor ini memiliki konfigurasi delapan inti
dengan clock speed 4×2.2 GHz & 4×1.8 GHz.
Tentu saja cukup kuat menjaga performa ponsel. Paduan dengan prosesor grafis Adreno
512 membuat tampilan visual diam maupun
gerak terasa sangat kontras, halus dan lebih
dinamis.
AnTuTu 259393
GeekBench (Single Core)

129496
1472

GeekBench (Multi Core)

5458

BATERAI
Tenaga vivo V11 Pro dipasok oleh baterai berkapasitas 3.400 mAh. Untuk pengisian ulang
cepat vivo menawarkan apa yang disebut dengan Dual-Engine Fast Charging. Sebenarnya
teknologi ini tak lain adalah QukcCharge 3.0
milik Qualcomm.
Hal 46

Baterai juga tak lekas habis. Untuk bekerja
seharian dengan aktivasi media sosial, cek
email, memutar musik, menonton video maupun browsing, kapasitas semula 100 persen
tersisa 80 persen.
SPESIFIKASI
• Display: uper AMOLED LCD , 16M colors;
6,41 inch; 1080 x 2340 pixel
• Kamera Belakang: 12 MP + 5 MP
• Kamera Depan: 25 MP
• Chipset: Qualcomm Snapdragon 660
• Memory: 64 GB, 6 GB RAM; microSD hingga
256 GB
• Baterai: 3400 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
5.0, A2DP
BOKS
PLUS :
• Layar lebar dengan rasio mencapai 85 %.
• Kamera resolusi tinggi untuk selfie (25 MP)
dengan mode Pro.
• Beragam aplikasi khas sajian vivo.
• Mode scanner sidik jari dengan memanfaatkan layar.
Hal 47

MINUS :
• Layar tidak dilapis dengan Gorilla Glass.
• Tak dilengkapi flash LED di depan.
•
HARGA
Sekitar Rp 4,7 Juta
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HAL 42

REVIEW

NOKIA 6.1 PLUS

Mengikuti Tren Layar Notch
Kembalinya Nokia ke pasar smartphone dengan Android belum benar-benar membuat
grafik penjualannya memanas. Tetapi perusahaan ini terus mengalami kemajuan, dengan aliran konstan perangkat baru dan relevan. Yang terbaru yang kita miliki saat ini
adalah Nokia 6.1 Plus, pendatang di segmen
mid-range yang populer.
Tren layar poni kembali merebak. Tetapi Nokia
lebih berani menawarkan harga yang lebih
berkawan.
Hal 49

BODI

Tray dua kartu jenis hybrid

Nokia 6.1 Plus memiliki desain yang sangat
ringkas untuk sebuah smartphone pada tahun 2018. Di sisi-sisinya, telepon menggunakan bingkai aluminium dengan tekstur halus
seperti sutra.
Kemudian untuk kartu SIM disediakan nampan SIM flush sempurna dan tombol aluminium dengan tepi yang dipoles. Tombol-tombolnya terasa menyatu dengan tubuh tetapi
masih cukup bermanfaat.
Seperti bagian depan, bagian belakang ponsel juga terbuat dari Corning Gorilla Glass 3.
Sistem kamera, dengan lensa ganda dan lampu kilat LED ganda, sedikit dinaikkan dan di
bawahnya adalah sensor sidik jari. Di bawah
ini ada logo Nokia lainnya dan kemudian
merek Android One di bagian bawah.
Hal 50

Hal 43

LAYAR
Nokia 6.1 Plus memiliki layar IPS FullD +
IPS berukuran 5,8 inci, 19: 9 dengan resolusi
2280x1080 pixel.
Layar memiliki titik putih yang sangat keren,
yang membuat layar tampak sangat biru setiap saat. Di atas itu, ia datang dengan saturasi warna yang sangat berlebihan. Namun
bukan merupakan hal yang buruk.
KAMERA

Kamera utama 16 MP dan 5 MP

Nokia 6.1 Plus memiliki sistem kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama
16MP f2.0 dan sensor kedalaman 5 MP f2.4.
Di bagian depan adalah kamera fokus tetap
16MP f2.0.
Hal 51

Nokia telah menyertakan aplikasi kamera
yang agak mendasar di sini yang ringan
pada hal-hal penting tetapi mencakup beberapa fitur untuk menarik perhatian. Misalnya,
mode pro atau manual memungkinkan Anda
menyesuaikan pengukuran, jarak fokus otomatis (otomatis, tak terbatas, dan makro), pengaturan keseimbangan putih, dan kompensasi
pencahayaan.
Tidak ada kontrol kecepatan rana, tidak ada
ISO dan tidak ada kontrol halus atas fokus
manual dan white balance.
Mode HDR bekerja sangat baik. Mode ini
membantu memunculkan banyak detail di
area bayangan, memberikan gambar tampilan yang jauh lebih seimbang. Ada juga sorotan yang bagus di area seperti langit, yang memungkinkan Anda melihat awan lebih jelas.
KINERJA
Nokia 6.1 Plus berjalan pada platform Qualcomm Snapdragon 636, chipset yang cukup
kuat dan populer di kategori harga ini. SoC
ini memiliki konfigurasi kombinasi quad Kryo
260 Gold core berdasarkan Cortex-A73 dan
quad Kryo 260 Silver core, berdasarkan Cortex-A53. Ada juga Adreno 509 GPU, bagus unHal 52

tuk resolusi + FHD.
AnTuTu 259393
GeekBench (Single Core)

115571
1331

GeekBench (Multi Core)

4292

BATERAI
Dengan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya, Samsung menambahkan 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
persen masih dapat bertahan hingga lima
hari.(*)
SPESIFIKASI
• Display: 5.8-inch, 2280x1080, 19:9 IPS LCD
• Kamera Belakang: 16 MP + 5 MP
• Kamera Depan: 16 MP
• Chipset: Qualcomm Snapdragon 636
• Memory: 64 GB, 4 GB RAM; microSD hingga
400 GB
• Baterai: 3060 mAh
Hal 53

• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
5.0, A2DP
BOKS
PLUS :
• Harga cukup terjangkau di kelasnya.
• Performa ponsel cukup mumpuni.
• Kapasitas memori eksternal cukup besar.
MINUS :
• Tray SIM hanya untuk dua kartu.
• Masih memakai Gorilla Glass 3.
•
HARGA
Sekitar Rp 3,3 Juta
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REVIEW

XIAOMI POCOPHONE F1
Jagonya Kecepatan

Membuat subbrand baru jamak dilakukan
oleh sebuah perusahaan yang telah punya
nama brand kuat. Ini hanyalahs ebuah strategi pemasaran semata.
Walaupun sesungguhnya produk yang dirilis
belum tentu hadir dengan perbedaan signifikan dengan brand yang sudah lebih dulu eksis.
Nah, di sinilah Xiaomi lalu menghadirkan subbrand Pocophone. Apalagi diembel-embeli F1 yang identik dengan kesan cepat. Lalu
bagaimana performa Xiaomi Pocophone F1
itu sendiri?
Hal 55

BODI

Tray dua kartu jenis hybrid

Tubuh Pocophone F1 terutama terbuat dari
plastik. Xiaomi telah membuatnya terlihat bagus, hampir terkesan premium.
Sebagian besar bagian depan ditempati oleh
layar 6,18 inci dengan bezel kecil dan cenderung seperti produk Apple. Beberapa hal
ditawarkan di depan seperti pemindaian wajah canggih, lubang suara yang juga berfungsi sebagai telefoni, kamera selfie, dan beberapa sensor. Sebuah Gorilla Glass oleh Corning
mencakup seluruh bagian depan.
Bingkai terbuat dari plastik dengan finishing
yang bagus, dan merupakan penguat genggaman yang bagus. Kabar baiknya adalah
seluruh kerangka tebal dan kokoh, dan kami
bahkan mengira itu sebagai logam.
Hal 56

Hal 52

LAYAR
Xiaomi tidak tertarik menggunakan layar
1440p di pasukannya. Bahkan Mi 8 memiliki
resolusi 1080p, jadi tidak mengherankan jika
Pocophone juga mengandalkan panel 1080p.
Juga memiliki ukuran 6,18 inci diagonal dengan rasio aspek 18,7: 9 dan kerapatan piksel
sekitar 403 ppi.
Tidak seperti Mi 8, yang memiliki layar OLED,
Poco F1 menggunakan LCD IPS biasa.
Pocophone F1 berhasil dengan baik dalam
uji keterbacaan sinar matahari. Artinya panel
LCD-nya bekerja cukup baik. Handset tetap
dapat digunakan di luar ruangan dengan sempurna.
KAMERA

Kamera utama 12 MP dan 5 MP.

Kamera utama - menggunakan sensor IMX363
dari Sony – yaitu pada resolusi 12MP dengan
Hal 57

piksel besar 1,4μm dan autofokus fase ganda
pendeteksi piksel. Lensa memiliki bukaan f /
1.9 yang cukup terang. Stabilisasi optik tidak
tersedia di Pocophone.
Akhirnya, flash dual-LED melengkapi spesifikasi kamera.
Kamera memiliki mode yang diatur berdampingan untuk Anda ubah dengan menggesek ke kiri dan ke kanan. Sayangnya, swiping atas / bawah tidak beralih antara kamera
depan dan belakang. Tersedia tombol untuk
itu. Ada toggles untuk mode flash, HDR, dan
AI.
Mode manual juga tersedia untuk Anda, dan
di sini Anda dapat menyesuaikan white balance (preset dan suhu cahaya), memilih kecepatan rana (1 / 1000s hingga 32s) dan ISO
(100-1600). Anda juga dapat mengatur fokus
Anda sendiri (dalam 1-100 ‘unit’ antara closeup dan infinity).
Pocophone F1 memiliki kamera selfie 20MP
dengan aperture f / 2.0 dan fokus tetap.
KINERJA
Pocophone memang layak meyandang gelar
F1. Hasil uji menunjukkan angka yang bagus
Hal 58

untuk performanya. Di kelasnya, seri ini mampu duduk di posisi pertama mengalahkan jagoan OnePlus yaitu OnePlus 6, juga Samsung
Galaxy S9.
Snapdragon 845 bekerja optimal, apalagi dipadu dengan Adreno 630.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

265314
2438

GeekBench (Multi Core)

9003

BATERAI
Pocophone F1 punya baterai 4.000 mAh.
Kapasitas yang sama seperti pada sejumlah
ponsel Redmi Note dan Mi Max. Seri ini dapat dengan cepat mengisi daya dengan QuickCharge 3.0, namun tidak terlalu cepat. Untuk
mencapai 35 % butuh waktu setengah jam
pengisian.
Namun daya tahan baterai harus diacungi
jempol.
SPESIFIKASI
• Display: 6.18” IPS LCD, 2,246x1,080 pixel,
18.7:9 aspect ratio

Hal 59

• Kamera Belakang: 12 MP + 5 MP
• Kamera Depan: 20 MP
• Chipset: Qualcomm Snapdragon 845
• Memory: 64/128/256GB, 6/4 GB RAM; microSD
• Baterai: 4000 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
5.0, A2DP
BOKS
PLUS :
• Performanya ciamik dengan hasil uji terbaik.
• Speaker stereonya memproduksi audio yang
keren.
• Kamera selfie menghasilkan foto yang jempolan.
MINUS :
• Tidak terakreditasi anti-ciprat.
• Tidak tersedia koneksi NFC.
HARGA
Sekitar Rp 4,6 Juta
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY WATCH
Ketika Gaya Bertemu Guna

Samsung Gear Fit 2 Pro barangkali lebih terlihat sebagai sebuah gawai pakai yang terkesan sporty. Dan bisa jadi tak terlalu match dengan style seseorang yang cenderung classy.
Begitu pula dengan Gear Sport (yang pernah SINYALMAGZ review), meski sudah berformat arloji, namun kesan youth alias anak
muda lebih terasa.
Hadirnya Galaxy Watch –yang merupakan
reikarnasi dari Gear Sport maupun Galaxy
Gear sebelumnya- memberikan nuansa lain
bagi penggemar jam tangan maupun penyuka gadget digital. Nama Watch juga digunaHal 61

kan untuk menggantikan nama Gear.
Desainnya menyiratkan bahwa ia hendak
menyasar pengguna mapan, dan fitur Samsung pay ikut ditanamkan. Inilah wearable
Samsung yang hadir pada Agustus silam.
Kini sudah tersedia di pasar Indonesia.
DESAIN
Citra Samsung Galaxy Gear S3 masih cukup
terasa pada Samsung Galaxy Watch. Meski
telah ada penggantian fisik kedua tombolnya.
Bagian utama jam digital ini memilih bentuk
bulat (tak seperti Gear Sport yang cenderung
kotak).
Pada frame-nya terdapat rotator yang bertugas untuk menjelajah dari menu ke menu
lain. Bezel rotator dipergunakan untuk browsing dari satu menu ke menu lain. Ini juga cara
yang bagus demi efisiensi pengoperasikan.
Seri ini memiliki dimensinya 49 x 46 x 13 mm.
Bobotnya dengan tali mencapai 63 gram saja.
Lebih besar sedikit dari Gear Sport namun
lebih ringan.
Untuk efisiensi, Samsung hanya menyertakan
dua tombol. Masing-masing tombol Home
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(bawah) –yang juga berfungsi sebagai tombol power- dan Back (atas). Dan, keduanya
diletakkan di samping kanan. Artinya buat
yang normal alias tidak kidal, akan terasa lebih nyaman menekan.
LAYAR DAN NAVIGASI
Membawa layar dengan diameter 1,3 inci.
Layar Super AMOLED ini dilapis oleh Gorilla
Glass DX+. Cukup sensitif ketika di-tap atau
di-swipe.
Melengkapi layar, Samsung menyiapkan lebih dari lima watch face dengan berbagai style.
Umumnya menampilkan informasi waktu
(baik jarum jam atau gaya analog maupun digital), tetapi tidak semuanya menyajikan informasi seperti jumlah kalori yang harus dibakar
dan jumlah langkah yang telah ditempuh.
Tekan tombol Home saat di layar menampilkan homescreen akan membuka layar Aplikasi. Selain itu menekan dan menahan tombol Home juga memberi Anda pilihan untuk
mematikan Galaxy Watch atau meningkatkan sensitivitas layar.

Hal 63

Hal 61

HARDWARE

Sensor detak jantung

Di perangkat ini, Samsung berswadaya dengan menyisipkan prosesor bikinan sendiri.
Samsung Gear diperkuat oleh Exynos 9110
yang memiliki dua inti dengan kecepatan
komputasi 1,5 GHz.
Untuk menjalankan system dipergunakan
RAM sebesar 768 MB. Sayang memori yang
disediakan hanya sebesar 4 GB, itu pun sudah terpakai cukup banyak untuk menampung berbagai aplikasi di dalamnya. Setelah
itu, tercatat hanya tersedia 1,6 GB. Artinya,
Anda harus memilih aplikasi tambahan yang
berukuran kecil.
Konektivitas yang tersedia hanya Wi-Fi dan
Bluetooth 4.2. Koneksi nirabel kedua ini yang
akan lebih banyak terpakai untuk terhubung
ke smartphone.
Hal 64

SOFTWARE & APLIKASI

Pairing dengan smartphone

Lebih dari 20 perangkat lunak dan aplikasi disiapkan. Umumnya memang merupakan menu standar. Seperti Setting, Notifikasi, Galeri, Kontak, Telefoni, maupun Music
Player. Untuk Music Player selain merupakan
kontroler remote music player yang ada di
smartphone, juga bisa memutar musik yang
tersimpan di Galaxy Watch. Namun, untuk
mendengarkan Anda memerlukan headphone
wireless melalui sambungan Bluetooth.
Sajian ini ditampilkan oleh OS Tizen versi 4.0.
Kemudian aplikasi menarik lainnya yang ditawarkan seperti S Health yang siap mencatatkan data dan program untuk kebugaran, kini
aplikasi S Health bahkan sudah sangat bervariasi.
Short cut aplikasi kesehatan juga dapat
dilakukan. Pengguna cukup men-swipe homescreen, maka akan muncul jumlah langHal 65

kah yang dilakukan, kalori yang harus dibakar,
dan sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa
memiliki jenis aktivitas selain jalan kaki atau
berlari, misalnya berenang atau jenis workout
lainnya.
PowerPoint controller cukup menarik sebagai
aplikasi yang membantu ketika Anda melakukan presentasi. Tak perlu remote lagi, sebab
Anda bisa memanfaatkan dengan men-tap
layar Galaxy Watch untuk mengganti slide.
BATERAI

Mode charging

Tenaga Samsung Galaxy Watch dipasok oleh
baterai berkapasitas 472 mAh. Untuk pemakaian normal baterai mampu bertahan sampai
7 hari. Namun jika Anda gunakan dengan pemakaian Wi-Fi (misalnya streaming musik),
durasi baterai bisa hanya mencapai 4-5 hari.
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Ada beberapa langkah agar bisa bertahan lebih dari 7 hari. Antara lain; seting time out layar maksimal 15 detik, gunakan brightness di
level low atau maksimal 50 persen saja, matikan Wi-Fi jika tak digunakan, dan jika malam
hari biasakan tak digunakan selama 7 jam.
Penggunaan normal di sini sudah termasuk
jika Anda gunakan aplikasi S Health untuk
mencek catatan fisik dan membuat program
olahraga, bahkan dilakukan setiap hari. (*)

SPESIFIKASI:
• Dimensi: 49 x 46 x 13 mm, 63 gram
• Layar: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors; 1,3 inch; 360x360 pixels; Singletouch
• OS: Tizen 4.0
• Chipset: Exynos 9110 Dual-core 1.3 GHz
• Memory: 4 GB, 768 MB RAM
• Baterai: Li-Ion 472 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC, Bluetooth 4.2 A2DP
BOKS
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PLUS :
• Material ringan terbuat dari stainless antikorosi.
• Tersedia beragam tampilan watch face.
• Terakreditasi IP68 maupun MIL-STD.
• Layar dilapis Gorilla Glass DX+.
MINUS :
• Memori eksternal hanya sampai 4 GB.
• Bluetooth masih versi 4.2.

HARGA
Sekitar Rp 4,5 Juta

BACK

Hal 68

HAL 51

REVIEW

OPPO REALME 2

Geometri Tampilan Berlian
Pola punggung geometri sebenarnya pernah
dilakukan Oppo beberapa tahun silam, khususnya pada seri R. Belakangan model seperti
ini kembali dikembangkan untuk menghiasi
bagian belakangan seri Realme.
Kali ini penerus Realme (Oppo Realme 2) bahkan hadir dengan tambahan kelir yang lebih
menarik. Meski harganya tak terlalu mahal,
namun Oppo serius betul mendandani fisiknya hingga kelihatan keren.
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BODI

Tray tiga kartu

Material Realme 2 sebagaian besar plastik
sebagaimana Realme 1. Bingkai juga terbuat
dari plastik, tetapi masih terlihat cantik. Bentuknya melengkung meskipun tidak membantu pegangan Realme 2 yang terasa licin.
Sementara di bagian punggung mengkilap
itu ada dua tambahan baru; kamera 2MP sekunder untuk sensor kedalaman dan sensor
sidik jari.

Speaker, microUSB dan port audio

Realme 2 sama kerennya dengan Realme
1. Pola berlian adalah warna yang unik bahkan ponsel paling premium unggul pun tidak
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memiliki. Seri ini sendiri dibuat untuk diprioritaskan di Indonesia dan India.
LAYAR
Realme 2 memiliki salah satu fitur paling keren di bagian depan, dan itu adalah layar berlekuk dengan bezel tipis. Berukuran 6,20 inci
diagonal dan memiliki resolusi 720 x 1,520
pixel atau 271ppi - bukan ketajaman ideal,
tetapi masih cukup bermanfaat. Spesifikasi
ini membuat rasio aspek layar 19: 9 yang kini
sedang trendi. Layar dilindungi dengan Gorilla Glass 3. Layar ini memenuhi lebih dari 81
persen permukaan depan.
KAMERA

Kamera utama 13 MP dan 2 MP

Realme 2 hadir dengan kamera 13MP + 2MP
di bagian belakangnya. Hanya 13MP yang
dapat digunakan sendiri, sedangkan modul
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2MP digunakan untuk pendeteksian kedalaman.
Foto yang dihasilkan memiliki cukup detail
dan penampakan warna yang bagus, sementara kontrasnya sangat bagus.
Meski Oppo memiliki reputasi sebagai Selfie Master tetapi itu sebagian besar terbatas
pada F-series. Realme 2, sama seperti yang
pertama, tidak disiapkan sebagai selfie master. Lihat saja kameranya yang hanya 8MP, f
/ 2.2 yang agak sederhana. Ini adalah lensa
fixed-focus, tidak ada flash khusus atau sejenisnya.
Namun, kamera selfie 8MP melakukan pekerjaan yang cukup layak. Meskipun rentang
dinamis yang tidak mengesankan, sebenarnya tidak banyak yang perlu dikeluhkan. Ada
lebih dari cukup detail, warnanya bagus, dan
gambarnya cukup tajam.
KINERJA
Realme 2 didukung oleh chip Qualcomm
Snapdragon 450. Prosesor ini dibuat untuk
menggantikan Snapdragon 435. Prosesor
450 memiliki delapan Cortex-A53 1.8GHz, sedangkan GPU yang menangani grafis adalah
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Adreno 506.
Realme 2 hadir dengan 3 atau 4 GB RAM
tergantung pada model penyimpanan yang
Anda beli.
Snapdragon 450 adalah langkah mundur
yang cukup besar dari Helio P60 yang digunakan di Realme 1.
AnTuTu
GeekBench (Single Core)

265314
2438

GeekBench (Multi Core)

9003

BATERAI
Realme 2 didukung oleh baterai 4.230 mAh,
yang 25 % lebih besar dari yang ada di dalam
Realme 1. Ini mendukung pengisian 5 V / 2A
biasa, yang memulihkan sekitar 22% baterai
dalam 30 menit dan 30% dalam 40 menit.
Tidak terlalu cepat sebenarnya.
Untungnya Realme 2 fitur untuk hemat energi.
SPESIFIKASI:
• Display: 6.2-inch, 19:9, HD+, IPS LCD
• Kamera Belakang: 13 MP + 2 MP
• Kamera Depan: 8 MP
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• Chipset: Qualcomm Snapdragon 450
• Memory: 32/64 GB, 3/4 GB RAM; microSD
hingga 256 GB
• Baterai: 4.230 mAh
• Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
4.2, A2DP
BOKS
PLUS :
• Desain boleh diacungi jempol.
• Kapasitas baterai besar dan daya tahan
lama.
• Harga terjangkau.
MINUS :
• Material plastik.
• Isi ulangnya agak lama.

HARGA
Sekitar Rp 2,3 Juta

BACK
Hal 74
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PROFILE

ADAM MOSSERI
Usai pengunduran diri dua pendiri Instagram,
nama Adam Mosseri segera keluar beberapa
hari kemudian. Ia langsung menduduki posisi wakil presiden produk Instagram tersebut. Mosseri sebelumnya sebagai eksekutif
di Facebook.
Belakangan keluarnya Systrom dan Krieger bukan sekadar ingin mencari angin segar
di luar. Mereka sudah capek dengan kontrol
Zuckerberg yang terus menguat.
“Sejak kami mengumumkan keberangkatan
kami, banyak orang bertanya kepada kami
apa yang kami harapkan untuk masa depan
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Instagram,” tulis Systrom dan Krieger di blog
Instagram. “Bagi kami, yang paling penting
adalah menjaga komunitas kami (Instagram,
RED). Kami percaya bahwa Adam akan memegang teguh nilai-nilai ini dan Instagram
akan terus berkembang,” tulis pendiri itu pada
akhirnya.

Diapit Mike Krieger dan Kevin Systrom

Mosseri adalah penerus Systrom yang paling mungkin. Bukan hanya karena ia memiliki pengalaman produk untuk pekerjaan itu,
tetapi karena ia dekat dengan Zuckerberg. Sebagaimana diketahui Zuck tampaknya memperketat betul kontrol pada semua aplikasi
Facebook, termasuk Instagram. Apalagi sejak diterpa berbagai isu dan fakta tak sedap.
Sementara Facebook semakin bergantung
pada Instagram untuk pertumbuhan dan penHal 76

garuh di kalangan pengguna internet yang lebih muda. Zuckerberg membutuhkan transisi
ini agar sukses, jadi masuk akal dia menyerahkan kendali kepada wakil yang terpercaya.
Mosseri adalah seorang desainer, seperti
Systrom. Ia mempelajari desain informasi di
NYU. Dia juga konsultan desain sebelum bergabung dengan tim desain Facebook pada tahun 2008. Dalam dekade di Facebook, Mosseri telah terlibat dalam beberapa produk
Facebook yang paling penting.
Yang paling menonjol, Mosseri menjalankan
News Feed Facebook selama bertahun-tahun. Boleh dibilang inilah produk tunggal paling penting di Facebook. Selain itu tak kalah
pentingnya, ia juga menjalankan Facebook
Home. Fitur ini merupakan upaya perusahaan
yang gagal untuk membuat homescreen versi mobile untuk ponsel Android pada tahun
2013.
Selama ini di top manajemen Facebook dikenal ada dua orang berpengaruh. Selain Zuck
ada nama Chris Cox. Mosseri selama beberapa tahun berkomunikasi terus dengan Chris
Cox. Ia anak buah Cox yang paling dipercaya.
Maka ketika Mosseri pergi ke Instagram, Cox
juga dipromosikan untuk mengawasi semua
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aplikasi Facebook, termasuk Instagram,
WhatsApp, dan Messenger. Dalam peran barunya, Mosseri akan kembali bekerja untuk
Cox.
Bagi Zuck sendiri, ia lebih mengutamakan
sebuah keakraban. Soal otoritas baginya
tidak penting dimiliki oleh semua orang. Sebab, bagaimana pun juga Zuck jua lah si pemegang otoritas itu sendiri.
Mosseri juga bukan orang yang selama ini
banyak berkaitan dengan pemegang keputusan. Tetapi pria satu ini adalah jenis pekerja dan pelaksana yang sangat konsisten dan
tahu benar bagaimana mengeksekusi sebuah
proyek.

Mosseri (kanan) ketika menggawangi Neews Feed

Dan, News Feed adalah contoh nyata. Fitur
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ini merupakan produk yang mendatangkan
sebagian besar pendapatan iklan Facebook.
Jadi pengalaman mengelola News Feed yang
memberikan kontribusi secara finansial bagi
Facebook, barangkali akan dilakukan pula di
Instagram.
Adam Mosseri, pria kelahiran 35 tahun silam
itu (23 Januari 1985) juga contoh dan wakil
dari generasi milenial yang kini mengisi berbagai posisi strategis di Facebook.
Ayah dua putra ini segera bergerak cepat.
Delapan hari setelah mengisi posisi puncak di
Instagram, ia merilis tools baru di Instagram
yang digunakan untuk menangkal bullying.
Masa kecil dan remaja ia habiskan di Chappaqua New York hingga 2005. Di NYU lah awal
mula masa depannya ia ukir. Kemudian pindah ke San Fransisco hingga sekarang.
Sebagai punggawa Instagram, siapa sangka
ternyata followernya baru sebanyak 44 ribuan
lebih. Namun yang jelas, Zuck mungkin merasa lebih nyaman bekerja dengan orang yang
lebih dulu masuk ke Facebook. Di pundak
Mosseri nama besar Instagram dipertaruhkan. (*)

BACK
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Profile 2

PROFILE

RICHA KAR
Bisnis Lingerie Membawa
Rezeki
Sebagai seorang wirausahawan Anda harus
bisa mencari orang yang tepat, juga mengali bakatnya. Begitu tulis Richa Kar, seorang
pebisnis online asal India.
Kar merupakan generasi baru pebisnis negeri
Bollywood itu yang mengoperasikan ranah retail di dunia digital. Situs online-nya bernama
Zivame. Di situ berbagai busana (termasuk
pakaian dalam) khusus perempuan hadir
menjawab kebutuhan warga.
Wanita muda ini berasal dari Jamshedpur, seolah memecahkan langit-langit kaca dengan
Hal 80

cara yang begitu berani sehingga memaksa
negara untuk memperhatikan keberadaannya.
Ia tidak takut untuk mengambil risiko. Dan bahkan bersedia melakukan hal ekstra. Menurutnya, “Jika Anda kuat, fokus dan bersemangat tentang apa yang ingin Anda lakukan,
semuanya jatuh pada tempatnya.”
Richa menyelesaikan studi manajemennya
dari Narsee Monjee Institute of Management
Studies pada 2007. Begitu lulus dia bekerja
untuk SAP Retail Consulting di mana dia menemukan dirinya dan antusias bekerja untuk
perusahaan pakaian dalam Victoria’s Secret.
Ketika mempelajari pasar lingerie India, dia
menyadari bahwa ketidaknyamanan sosial
kaum perempuan ketika belanja pakaian dalam menyebabkan banyak masalah. Tak hanya pembeli, para pengecer pun bermasalah
karena harus melindungi calon pembelinya.
Untuk mengatasi hal ini, ia menciptakan Zivame. Istilah ini berasal dari kata Ibrani untuk
“pancaran”, tentu dimaksudkan membantu
wanita memahami kebutuhan pakaian dalam
mereka dan menjelajahi serta membeli gaya
tanpa rasa malu.
Setelah mendalami banyak ilmu, ia memu-
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tuskan untuk berdiri dengan kaki sendiri. Dari
sebuah ruang kantor kecil pada tahun 2011
dengan fokus tunggal untuk meningkatkan
pengalaman belanja pakaian dalam bagi wanita India rata-rata hadirlah situs belanja online
Zivame.

Ia membuat perempuan India bebas membali lingerie

Dalam perjalanan Zivame, beragam strategi bermunculan. Misalnya ketika perluasan
kategori banyak dilakukan oleh perusahaan
e-Commerce India, dan meskipun ia tahu
kategori yang meluas dapat mengarah pada
pendanaan yang lebih mudah dan penilaian
yang lebih tinggi, ia malah menolak. Richa
tetap memutuskan untuk fokus hanya pada
satu kategori dan menciptakan diferensiasi.
Ketika perusahaan tumbuh, mereka mengumpulkan dana dari VC terkemuka. Dalam waktu tiga tahun sejak peluncurannya, Zivame
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tumbuh dari operasi kecil menjadi tim dengan
lebih dari 200 anggota. Sekarang adalah toko
pakaian online terkemuka di India, menawarkan lebih dari 5.000 gaya, 50 merek, dan 100
ukuran dengan nilai mencapai 100 juta dolar.
Tak hanya melakukan proses bisnis pasif di
online, Zevame juga melakukan pemasaran
dan penjualan aktif. Tetapi tidak dengan cara
membuka toko cabang. Pilihannya adalah
membangun sebuah bus hingga menjadi butik berjalan.

Berdiri di depan salah satu bus penjualan

Dengan bus, penjualan produk Zevame bisa
dilakukan di mana saja. Bahkan jika ada festival atau kegiatan, mereka dapat hadir di situ.
Pada 2015, pernah suatu kali ia membuka
penjualan produk baru. Dalam tempo bebrapa menit, Zevame meraup kocek hingga 38
juta dolar. Ini merupakan salah satu momentum penjualan terbaik, dan merupakan catHal 83

atan hebat bagi e-commerce di India.
Mei 2018, salah satu venture capital Zevame
membeli saham sebesar 45 persen. Khazanah Nasional Berhard, salah satu VC Malaysia
juga menjadi investor bagi Zevame.
“Wanita India kini lebih percaya diri daripada
sebelumnya, memanjakan diri dalam lingerie
untuk mengekspresikan individualitasnya.
Dia ingin terlihat dan merasa baik dan memiliki kemandirian ekonomi untuk berbelanja
secara royal yang tidak pernah dia dapatkan
sebelumnya. Zivame adalah katalisator perubahan ini; menggunakan teknologi untuk
lebih memahami dirinya dan memberikan
pengalaman lingerie yang tak tertandingi,
”kata Richa.
Kisah Richa adalah salah satu kisah sukses
kewirausahaan yang langka di India. Untuk
mendirikan bisnis di suatu industri secerdas
pakaian dalam dan menghebohkan adalah
prestasi yang patut dipuji. Dia akan berhasil menginspirasi lebih banyak wanita untuk
mengambil jalur kewirausahaan.(*)
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NEWCOMER

SAMSUNG GALAXY A9
(2018)
Dua kamera tak cukup, tiga kamera tanggung. Maka jadilah pasukan terbaru Samsung,
seri A9 memakai empat kamera sekaligus
sebagai modul perekam utama. Pecah rekor
oleh pabrikan Korea ini.
Masing-masing punya resolusi berbeda; 24
MP (f/1.7), 8 MP (f/2.4), 10 MP (f/2.4) dan 5
MP (f/2.2). Kamera 8 MP sendiri dipakai untuk
ultrawide. Sedangkan kamera 10 MP dilengkapi kemampuan zoom optik hingga dua kali.
Selain empat kamera, masih ada satu kamera
high res lagi di depan. Buat kebutuhan selfie. Maka kian lengkap lah Samsung sebagai
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pendobrak teknologi.
Samsung Galaxy A9 (2018) cukup memukau,
apalagi memiliki layar lebar 6,3 inci yang memenuhi 80 persen bagian depan.

Empat kamera utama

Kemudian dapur pacunya dipercayakan kepada Qualcomm 660, serta prosesor grafis
Adreno 512. Kali ini Samsung hanya menyediakan dua varian saja yang berbeda RAM.
Masing-masing 6 dan 8 GB RAM. Sementara
memori internalnya hanya ada satu pilihan, itupun sudah cukup besar, 128 GB. Yang masih
pula ditambah cadangan simpan memori eksternal hingga 512 GB.
Seri ini jelas memanjakan penggemar mobile photography. Jika baterai mulai menipis,
optimalkan fitur fast charging. Ini bisa memHal 86

bantu pengisian cepat baterai berkapasitas
3.800 mAh.
Samsung menetapkan harga varian termurah sekitar Rp 11,5 jutaan. Jelas merupakan
pasukan seri A Galaxy termahal. (*)

BACK
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Newcomer

NEWCOMER

OPPO K1
Oppo menggebrak dengan subbrand baru di
Oktober silam. Menjanjikan harga terjangkau
tetapi dengan fitur yang boleh disebut terkini.
Adalah Oppo K1 yang memiliki layar seluas
6,4 inci. Tidak lagi menganut desain layar
poni (notch), melainkan full screen dengan
menyisakan space kecil untuk kamera depan
25 MP. Resolusi kamera selfie ini lebih besar
dibandingkan dua kamera yang bertengger di
belakang (16 MP dan 2 MP), sekaligus menegaskan sebagai keahliannya sebagai ponsel
selfie.
Dan Oppo memasang sensor sidik jari di layar. Inilah kelebihan sehingga terasa lebih
ringkas.
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Namun ada sedikit masalah kecil yang agaknya terasa kurang nyaman ketika menyimpan
begitu banyak data. Seri ini hanya menyediakan memori internal sebesar 64 GB. Walaupun memori RAM-nya ada dua pilihan masing-masing 4 dan 6 GB.

Layar penuh dan hanya ada satu modul kamera

Tak ada memori eksternal, meski lebih ringkas, tetapi tak semua pengguna menyukai
hal ini. Barangkali memang Anda sudah mulai memikirkan menggunakan cloud storage.
Kebetulan Oppo juga menyediakan selain
memanfaatkan Google Drive.
Sebagai pemasok tenaga, smartphone dengan OS Android Oreo versi 8.1 ini dilengkapi
baterai 3.500 mAH.
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Harganya di rentang Rp 4,4 jutaan. Menurut
Anda masih cukup terjangkau? (*)

BACK
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newcomer2

NEWCOMER

LENOVO S5 PRO
Lenovo belakangan ini mulai “hidup” kembali.
Faktor harga masih menjadi concern pabrikan
satu ini, sembari terus mengembangkan produk agar tak ketinggalan zaman. Mendekati
tutup tahun salah satu produk yang disiapkan
–dan disebut-sebut menyaingi Xiaomi Mi8adalah Lenovo S5 Pro.
S5 Pro mengikuti era layar notch dan mengutamakan layar lebar (tercatat 6,2 inci) hingga
memenuhi permukaan depan mencapai 83
persen.
Dengan UI ZUI versi 5.0 yang berpadu bersama Android Oreo (8.0), S5 Pro tampil gagah.
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Empat kamera digunakan dengan pembagian dua di depan dan dua di belakang.

Dua kamera utama

Kamera selfie resolusi 20 MP dan 8 MP. Sedangkan kamera utama 12 MP dan 20 MP.
Jelas, Lenovo hadir sebagai penantang.
Di bagian dapur pacu, Qualcomm mengangsurkan sebuah SoC Snapdragon 636
dengan clock speed Octa-core 1.8 GHz.
Bahkan kali ini Lenovo memilih USB Type C
untuk konektor baterai. Dengan kapasitas
3,500 mAh yang disertai fast charging, membuat S5 Pro benar-benar ultimate.
Sementara opsi sensornya pun sudah terkini.
Mulai pencacah wajah, hingga sensor sidik
jari. Sensor terakhir ini ada di punggung.
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Tahukah berapa harga jual untk versi termurah (64 GB ROM, 6 GB RAM)? Hanya sekitar
Rp 3,5 juta saja. Ini harga fantastis. (*)
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NEWCOMER

XIAOMI Mi MIX 3
Apa jadinya sebuah smartphone dengan RAM
10 GB?
Inilah buktinya. Xiaomi benar-benar tak mau
kompromi. Produk seri Mi Mix terbaruu (Xiaomi
Mi Mix 3) merupakan smartphone pertama
dengan RAM terbesar.
Karenanya tak heran jika untuk dapur pacu
harus memakai Snapdragon 845. Sementara
dengan layar seluas 6,39 inci bezeless, membuat benar-benar memenuhi sampai 85 persen. Inilah ciri khas Mi Mix.
Di seri ini pula UI MIUI dikenalkan versi terbaru yaitu v10. Di samping itu, Xiaomi juga meHal 94

mamerkan karya teknologi fotografi berupa
empat kamera.

Mechanical pop-up kamera selfie

Masing-masing dua kamera utama dengan
resolusi kembar, 12 MP. Sedangkan kamera
selfie-nya terdiri dari 24 MP dan 2 MP. Nah,
sisi ini lah yang keren, karena menggunakan
moda mechanical pop-up.
Pantas lah jika layar bisa sedemikian penuh
di penampang depan.
Xiaomi menawarkan tiga opsi dengan memori RAM dan ROM yang berbeda. Antara lain
yang paling low 128 GB ROM/6 GB RAM, 256
GB ROM/8 GB ROM dan paling tinggi 256 GB
ROM/10 GB RAM.
Seluruh varian tidak ditambahi dengan memo-
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ri eksternal. Xiaomi Mi Mix 3 merupakan terbosan yang bisa jadi bakal dikembangkan
oleh Xiaomi.
Versi paling low ditawarkan seharga sekitar
Rp 8,6 jutaan. (*)
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HIGHLITE

DIVISI MOBILE LG MASIH
BUNTUNG
Pada kuartal tiga 2018, LG memperoleh laba
hingga mencapai 688 juta dolar. Jelas merupakan catatn terbaik yang dilakukan LG selama 2018 ini. Salah satu yang menyumbang
pendapatan cukup besar adalah dari divisi
Home Appliance. Divisi ini memberi kontribusi sebesar 365 juta dolar.
Namun, sayang hal itu tidak diikuti oleh Divisi
Mobile. Rapornya masih merah sebagaimana
kuartal sebelumnya maupun capaian tahun
silam. Divisi yang membuat LG kerepotan akibat ketatnya persaingan antarperusahaan itu
malah merugi hingga sebesar 130 juta dolar.
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Sebenarnya sudah berbagai upaya dilakukan
untuk memperbaiki sejak tahun silam Mulai dari mengganti direktur, sampai melakukan pendalaman produk melalui R&D. Belum
lagi pendekatan pasar yang juga tak berhenti
dilakukan.
Namun hasilnya tak juga mendongkrak Divisi
Mobile bangkit dari kerugian. Toh, LG masih
punya asa pada salah satu seri terbarunya.
Menurut ramalan pasar, seri LG V40 Thinq
mendapat sambutan yang tinggi di mata konsumen. Ada harapan besar seri ini laku terjual
setidaknya sampai akhir tahun 2018.
Seri ini memiliki tiga kamera utama dan dua
kamera selfie. Spesifikasinya luar biasa setara dengan ponsel kelas premium. Namun
harganya juga lumayan tinggi. Seri ini hanya
hadir dalam satu varian dengan memori 64
GB ROM, 6 GB RAM yang dibanderol sekitar
Rp 13,8 jutaan.
PAdahal sang pesaing yang punya empat
kamera, Samsung Galaxy A9 dijual lebih terjangkau, yaitu Rp 10 jutaan. (*)
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HIGHLITE

XIAOMI SUDAH LIBAS
SAMSUNG DI INDIA
Pada akhir kuartal dua 2018, Samsung masih
memimpin market share di India. Namun
terpaut amat tipis (hanya satu digit) dengan Xiaomi. Samsung 29 persen, sedangkan
Xiaomi 28 persen. Sisanya ada vivo dan Oppo.
Tiga bulan berjalan kemudian, Xiaomi menyalip
Samsung dengan selisih angka yang cukup
signifikan. Kendati begitu, keduanya sebenarnya mengalami penurunan persentase.
Tetapi momentum ini menjadikan Xiaomi kian
berkibar di hati pasar negeri ini.
Salah satu yang mendongkrakkan adalah
penjualan Pocophone F1. Seri ini dijual seharga antara Rp 2,2 jutaan hingga Rp 3,8 jutaan.
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Pocophone F1 cukup mengganggu penjualan
seri J Samsung seperti Galaxy J6 maupun
Galaxy J8.
Oppo dan vivo juga mengalami penurunan
marketshare, meskipun masih masuk dalam
lima besar. Nah, sebagai kuda hitam adalah
Micromax. Produk lokal India yang tiba-tiba
melonjak hingga mengalahkan Oppo.
Micromax terjual hingga mencapai 5 juta unit.
Angka ini lah yang membuat mereka langsung
menduduki urutan tiga besar.
RANK
#1
#2
#3
#4
#5

BRAND
XIAOMI
SAMSUNG
VIVO
MICROMAX
OPPO

SHARE
27%
23%
10&
9%
8%
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HIGHLITE

MEDIATEK RILIS
PROSESOR HELIO P70
MediaTek menindaklanjuti chipset P60-nya
yang berpusat pada AI (Artificial Intelligence)
dengan platform baru yang lebih halus. Generasi baru Helio telah hadir. Helio P70 menjanjikan peningkatan 10-30 persen dalam tugas
AI dan peningkatan 13 persen pada tugas-tugas umum.
Chipset baru ini dibangun pada proses 12nm
yang sama, tetapi ia menjalankan CPU dan
GPU pada kecepatan yang lebih tinggi. Di sisi
prosesor, empat core besar, Cortex-A73, sekarang berjalan pada clock speed mencapai
2.1GHz. Sementara itu, GPU MP3 Mali-G72
sekarang denga clock speed 900MHz.
Hal 101

Helio P70 diklaim dapat menggunakan daya
hingga 35 persen lebih sedikit daya ketika
bermain game populer dibandingkan dengan
P60. Selain itu juga dibekali Energy Aware
Scheduling Plus yaitu solusi manajemen termal yang menjanjikan untuk menurunkan
suhu operasi hingga 4,5 ° C (P60 memiliki versi non-plus dari teknologi ini).
HELIO P60
HELIO P70
Proses
12nm (TSMC)
12nm (TSMC)
Big CPU cores
4x Cortex-A73 at 2.0GHz 4x Cortex-A73 at 2.1GHz
Small CPU cores 4x Cortex-A53 at 2.0GHz 4x Cortex-A53 at 2.0GHz
GPU
Mali-G72 MP3 at 800MHz Mali-G72 MP3 at 900MHz
Up to 8GB 1,800MHz
Up to 8GB 1,800MHz
RAM
LPDDR4X
LPDDR4X
Storage
UFS 2.1 / eMMC 5.1
UFS 2.1 / eMMC 5.1
Kamera
20+16MP atau 32MP
24+16MP atau 32MP
Layar
2,400 x 1,080px
2,400 x 1,080px
4G LTE
Cat. 7 (DL) / Cat. 13 (UL)
Cat. 7 (DL) / Cat. 13 (UL)
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HIGHLITE

KOMINFO BLOKIR LEBIH
DARI 900 RIBU SITUS
Tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga
ikut berperan dalam memberantas konten
negatif yang banyak tersebar di internet. Konten-konten tersebut meliputi radikalisme, pornografi, dan terorisme.
Bahkan sejak awal tahun 2018 ini, sudah
memiliki mesin pengais (crawling) yang berfungsi untuk mengecek kehadiran konten
negatif dengan cepat dan dalam volume yang
besar.
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Dalam pemaparan empat tahun kinerja Kemkominfo, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menuturkan
bahwa pihaknya hingga saat ini sudah menepis ratusan ribu konten negatif yang berada
di internet.
“Terkait dengan penapisan, saat ini kita sudah berhasil menapis 912.659 website. Kami
juga bekerja sama dengan platform menyembunyikan pencarian soal konten pornografi.”,
tuturnya. Meski demikian, masih ada kemungkinan seseorang mengakses situs pornografi
tersebut apabila mengetahui alamatnya.
Oleh sebab itu, Kemkominfo masih akan terus melakukan pemblokiran situs yang bermuatan konten negatif tersebut. Tak hanya itu
saja, Kemkominfo juga bekerja sama dengan
sejumlah penyedia layanan untuk menangkis
konten negatif yang ada platform-nya.
Menurut Semuel, penanganan di platform-platform tersebut selama tahun 2018 ini
juga mengalami peningkatan. “Facebook dan
Instagram tahun ini ada 6.123 penanganan,
file sharing ada 517, Telegram ada 502, online ada 18, YouTube ada 1.530, BBM ada 5,
dan Twitter ada 3.521,” tutur pria yang akrab
dipanggil Semmy tersebut.
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Terkait konten pornografi, sejak tahun 2018
ini, Kemkominfo memang sudah menerapkan pembatasan hasil pencarian yang tampil
di internet. Dengan kata lain, hasil pencarian
kata kunci berbau pornografi di internet tidak
akan dimunculkan.
Penerapan metode ini sendiri bekerja sama
dengan penyedia jasa internet yang ada di Indonesia. Alasannya, metode ini akan menggunakan penutupan berbasis Domain Name
System (DNS).
Sebelumnya, banyak pihak yang menyangsikan di musim Pemilihan Presiden (Pilpres)
2019 bakal dicoreng dengan beredarnya konten-konten negatif. Dalam hal ini, berita bohong alias hoax menjadi biang keroknya.(*)
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HIGHLITE

KARAOKE INUL VIESTA
BAKAL KIAN RAMAI
Kini jika Anda hendak memesan tempat karaoke semakin dimudahkan. Aplikasi BookMyShow menambahkan fitur terbarunya, “Pemesanan Karaoke” dengan nama BookMyShow
Karaoke.
Dengan layanan pemesanan Karaoke dari
BookMyShow, pelanggan sekarang dapat memesan ruang, memilih lokasi dan waktu karaoke, memesan makanan dan semua ini tanpa
perlu menelepon untuk reservasi, mengantri
atau bahkan berada di dalam daftar tunggu.
Selain itu, pelanggan juga dapat menggunakan layanan BookMyShow dengan berbagai
promo menarik setiap hari.
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BookMyShow sudah bekerja bersama dengan Inul Vizta, NAV, The Voice dan akan bekerjasama dengan berbagai tempat karaoke
lainnya di masa yang akan datang. BookMyShow akan membawa lebih dari 500 gerai
Karaoke ke seluruh Indonesia secara online.
Selain itu, kami terus menghadirkan fitur baru
untuk pemesanan karaoke yang mempermudah konsumen untuk memesan dan memiliki pengalaman karaoke favorit yang menyenangkan.
BookMyShow adalah platform hiburan terbesar di Asia dengan jangkauannya yang meluas ke seluruh Indonesia, India, Sri Lanka, dan
Uni Emirat Arab. Layanan BookMyShow mencakup bioskop, event, booking karaoke online
(KTV), tiket olahraga, dan BookMyShow memberikan pengalaman terbaik secara digital
maupun pada saat acara berlangsung. Dari
semua pasarnya, BookMyShow telah menjual lebih dari 12 juta tiket per bulan, memiliki lebih dari 100 juta download, menarik lebih dari 50 juta pengunjung per bulan dengan
lebih dari 2 miliar page views.
Di Indonesia, BookMyShow diluncurkan pada
bulan Juni 2016 dan dalam waktu kurang
dari 2 tahun, BookMyShow di Indonesia telah
bekerja sama dengan 500 layar bioskop, meHal 107

narik lebih dari 1 juta pengunjung per bulan
dan telah muncul sebagai perusahaan tiket
terkemuka di Indonesia. Beberapa acara besar yang telah bekerja sama dengan BookMyShow di Indonesia antara lain adalah Katy
Perry Witness: Tour 2018 Jakarta, Indonesia
Comic con, The Script Live in Jakarta, dan
Paramore Tour Four Indonesia 2018.
Visi BookMyShow adalah mengantarkan era
baru hiburan untuk Indonesia dengan pilihan
hiburan yang belum pernah ada sebelumnya
dan menawarkan konten dan pengalaman
pengguna berkelas dunia. Untuk informasi
lebih lanjut mengenai BookMyShow, kunjungi id.bookmyshow.com.(*)
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PEMERINTAH SIAPKAN
ATURAN GADGET BAGI
ANAK
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, membenarkan kabar bahwa pemerintah tengah menggodok sebuah aturan untuk
membatasi penggunaan gawai seperti smartphone atau tablet oleh anak-anak. Menurut
Rudiantara, setidaknya ada empat Kementerian yang ikut terlibat dalam pengggodokan
regulasi terkait. Keempat kementrian tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPA), Kementerian Agama (Kemenag) dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud).
Hal 109

Rudiantara mengungkapkan bahwa saat ini
gadget kerap menjadi hal yang sulit untuk dijauhkan dari anak. Oleh sebab itu, dibutuhkan
pendamping dan batasan untuk mengawasi
penggunaan gadget, agar anak-anak tidak kecanduan.
“Contohnya seperti ini, selama pelajaran di
kelas, nanti kelas tidak diperbolehkan pakai
gadget. Nanti jika ada hal urgent, (orang tua
siswa) bisa telepon ke gurunya. Itu salah satu
contohnya,” ungkap Rudiantara.
“Gadget itu mungkin akan dibatasi sampai
(usia) berapa tahun, tapi bukan berarti tidak
boleh sama sekali,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, juga mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan regulasi khusus untuk membatasi
pemakaian gadget. Aturan ini dibuat karena
pemerintah menyadari parahnya masalah
kecanduan gadget yang dialami anak-anak
di Tanah Air.
Kecanduan ini dianggap jadi salah satu hal
yang berpotensi menghambat perkembangan anak menuju puncak bonus demografi
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pada tahun 2030 mendatang. Sebelumnya,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
juga pernah memanggil Tik Tok untuk meminta komitmen perusahaan asal Tiongkok itu
agar turut melindungi anak-anak dari konten
negatif.
Ketua KPAI, Susanto, mengatakan bahwa selain diskusi mengenai komitmen itu, dia meminta selanjutnya perusahaan bersama-sama dengan KPAI mau memberikan edukasi
serta sosialisasi tentang perlindungan anak
dari konten-konten negatif. (*)
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HIGHLITE

259 ORANG TEWAS AKIBAT
SELFIE
Bicara soal peristiwa “selfie berujung kematian”, baru-baru ini Asosiasi Peneliti All India
Institute of Medical Science melakukan survei untuk menakar risiko selfie tanpa memperhatikan situasi sekitar.
Dan hasilnya, dalam kurun waktu enam tahun, ada 259 orang di seluruh dunia dinyatakan meninggal dunia akibat aktivitas selfie.
Peneliti mengatakan, angka itu hanya yang
tercatat, di mana sangat mungkin ada beberapa kasus yang tidak terekam angka.
Sementara sang korban didominasi oleh
kaum Adam, dengan rentang usia 10 hingga 30 tahun, yakni mencapai 85 persen. AdaHal 112

pun negara yang penduduknya paling banyak
meninggal dunia karena berfoto selfie adalah
India, kemudian secara berurutan ada Rusia,
Amerika Serikat, dan Pakistan.
“Yang membuat saya khawatir adalah fakta,
bahwa skenario kematian ini sebenarnya bisa
dihindari,” ujar kepala peneliti, Agam Bansal.
Ia juga prihatin karena banyak orang yang rela
melakukan selfie berisiko hanya demi meningkatkan eksistensi di media sosial. Mendapatkan respon “Like” menjadi sangat berharga
bagi masyarakat di era keterhubungan seperti sekarang.
“Masyarakat ingin selfie yang sempurna agar
banyak yang ‘Like’ di Facebook, Twitter, atau
media sosial lain. Saya rasa semua itu tidak
pantas ditukar dengan nyawa,”,tutur Agam
Bansal.
Tak hanya mengakumulasikan angka, All India Institute of Medical Science juga mengkategorikan skenario selfie yang paling memakan korban. Tercatat, kasus meninggal dunia
gara-gara berfoto selfie paling banyak terjadi
di laut. Setidaknya, ada 70 insiden selfie yang
menyebabkan korban tenggelam, baik karena
tersapu gelombang, hingga perahu terbalik.
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Selanjutnya, ada 51 kematian saat selfie yang
terjadi di area transportasi. Umumnya, lokasi
tersebut berada di stasiun kereta api, dimana korban tidak memperhatikan kereta datang karena sibuk berfoto selfie di pinggir rel.
Selain itu, skenario selfie lainnya yang paling
banyak memakan korban adalah jatuh dari
ketinggian. Tercatat, ada 48 kasus kematian
karena berfoto selfie yang masuk dalam kategori ini.
Karena banyaknya nyawa yang melayang akibat selfie, maka beberapa negara pun akhirnya menetapkan upaya pencegahan. Misalnya
saja di Rusia, pemerintah setempat meluncurkan kampanye “Selfie Aman”. (*)
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APPS

BRAIN IT ON!
PHYSICS PUZZLES
• Developer
• Update
• Android
• Instal

: orbital nine games
: 28 September 2018
: Minimal Android 4.1
: Lebih dari 10.000.000

Menggambar bentuk untuk memecahkan teka-teki fisika yang menantang. Hmm.. tidak
semudah yang Anda bayangkan. Ingin mencobanya?
Silakan, karena terdapat puluhan teka-teki
fisika penghilang otak, dengan lebih banyak
yang ditambahkan sepanjang waktu. Kemudian Anda juga bisa bersaing dengan temanteman Anda untuk memperoleh mahkota.
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Selain itu ada berbagai cara untuk memecahkan setiap teka-teki, dapatkah Anda menemukan solusi terbaik? Ini mengajak mengasah
otak. Jika menemukan, ANda bisa membagikan solusi unik Anda dan bandingkan dengan
teman-teman Anda
Semua level dapat dibuka secara gratis dengan mendapatkan bintang di level sebelumnya. Anda selalu dapat menemukan lusinan
pemain baru yang dibuat level gratis setiap
hari di layar komunitas.
Anda juga dapat membeli game untuk menghapus semua iklan, membuka kunci semua
petunjuk, membuka kunci level awal, dan
membuka kunci editor level.
Meskipun image-nya seperti sebuah coretan,
namun aksinya amat menarik. Tak heran jika
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dari lebih dari 440 ribu pemberi komentar
yang memasang bintang lima sebanyak 320
ribu lebih. Alias mayoritas.
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APPS

ADOBE SCAN:
PDF SCANNER
• Developer
• Update
• Android
• Instal

: Adobe
: 5 Oktober 2018
: Minimal Android 5.0
: Lebih dari 5.000.000

Adobe mulai banyak menciptakan aplikasi mobile untuk mengoptimalkan berbagai
aplikasi desktop-nya. Misalnya saja aplikasi
Adobe Scan yang dapat memindai dokumen
Adobe. Gunakan pemindai PDF untuk membuat foto atau pindaian PDF dengan cepat.
Caranya?
Pindai apa pun dengan presisi dengan aplikasi
pemindai PDF. Teknologi gambar tingkat lanjut secara otomatis mendeteksi batas, menaHal 118
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jamkan konten yang dipindai, dan mengenali teks (OCR). Kemudian sentuh scan atau
foto dari rol kamera Anda. Baik itu pindaian
PDF atau foto, Anda dapat melihat pratinjau,
menyusun ulang, memangkas, memutar, dan
menyesuaikan warna. Bahkan ubah foto Anda
menjadi Adobe PDF berkualitas tinggi yang
akan membuka konten melalui pengenalan
teks otomatis (OCR). Anda dapat menggunakan kembali konten dari setiap pemindaian
PDF berkat OCR.

Aplikasi pemindai Adobe Scan bahkan memungkinkan Anda memindai dokumen multi-halaman dan menyimpannya dengan sekali
ketuk. Pemindai PDF Adobe Scan membuat
konten apa pun bisa dipindai dan dapat digunakan kembali. Free, built-in optical character recognition (OCR) memungkinkan Anda
menggunakan kembali konten yang dipindai
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dengan membuat PDF berkualitas tinggi yang
dapat Anda kerjakan dalam Adobe Acrobat
Reader.
Aplikasi pemindai ini secara otomatis menemukan dokumen dan tanda terima di foto
Anda dan mengubahnya menjadi pindaian
PDF, jadi Anda tidak perlu melakukannya. OCR
otomatis mengubah teks menjadi konten
yang dapat Anda edit dan gunakan kembali.
Pindai kartu nama dan Adobe Scan berubah
menjadi pemindai dan pembaca kartu bisnis
cepat. Informasi kontak akan secara otomatis diekstrak sehingga Anda dapat dengan
cepat menambahkan ke kontak perangkat
Anda - tidak perlu mengetik.
Simpan setiap pemindaian PDF ke Adobe
Document Cloud untuk akses dan pembagian instan. Bahkan dokumen hukum yang panjang menjadi dapat dikelola dan dapat dipindai dengan aplikasi pemindai Adobe Scan,
yang memungkinkan Anda mencari, memilih,
dan menyalin teks. Anda juga dapat membuka pemindaian PDF di Acrobat Reader untuk
menyorot bagian utama dan menambahkan
komentar.
Pemindai dokumen Adobe Scan menghubungkan Anda ke layanan dokumen terbaik dunHal 120

ia yang memungkinkan Anda melakukan lebih
banyak lagi dengan PDF Anda. Edit PDF dan
pemindaian foto, konversikan ke Microsoft
Office, isi dan tandatangani, dan kirim untuk
tanda tangan yang dilacak.(*)
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APPS

PHOTOMATH
• Developer
• Update
• Android
• Instal

: Photomath Inc.
: 3 Oktober 2018
: Minimal Android 4.2
: Lebih dari 50.000.000

Photomath adalah aplikasi nomor satu untuk belajar matematika; dapat membaca dan
memecahkan masalah mulai dari aritmatika
hingga kalkulus secara instan dengan menggunakan kamera pada perangkat seluler
Anda.
Dengan Photomath, pelajari cara mendekati
masalah matematika melalui langkah-langkah animasi dan petunjuk terperinci atau
periksa pekerjaan rumah Anda untuk masalah cetak atau tulisan tangan.
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Tak hanya untuk anak-anak, namun juga bisa
dimanfaatkan bagi orang tua maupun guru.
Sebab, aplikasi ini membantu meninjau konsep matematika dan menangkis kegelisahan
matematika yang kerap dihadapi siswa. Gunakan Photomath untuk membantu anakanak Anda belajar dan mendapatkan nilai
yang lebih baik.
Bagi guru akan memperkuat pengajaran
matematika Anda. Photomath telah meningkatkan kinerja siswa di berbagai ruang kelas
dan sekolah di seluruh dunia.

Terapkan Photomath untuk meningkatkan
pengajaran Anda dan mempercepat pembelajaran siswa di dalam kelas dan di rumah
Photomath mendukung aritmatika, bilangan
bulat, pecahan, bilangan desimal, akar, ekspresi aljabar, persamaan linear / ketidakseHal 123

taraan, persamaan kuadrat / ketidaksetaraan,
persamaan absolut / ketidaksetaraan, sistem
persamaan, logaritma, trigonometri, fungsi
eksponensial dan logaritma, turunan dan integral, grafik dan masih banyak lagi.
Photomath menyediakan bantuan instan,
kalkulator kamera pintar, pengenalan tulisan
tangan, penjelasan langkah demi langkah, instruksi animasi, beberapa metode penjelasan, dan grafik yang indah. (*)
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Gadget01

GADGET

TICPODS
Era mobile selalu diikuti dengan lahirnya produk wireless. Termasuk gadget yang menjadi “teman” bagi penggemar olahraga. Mobvoi
merilis earphone nirkabel dengan desain dan
packaging menarik. Dijuluki Ticpods yang tersedia dalam berbagai warna.
Desainnya cukup ergonomic, dengan earbuds
yang dirancang mengikuti struktur lubang
telinga. Dengan begitu amat nyaman diselipkan.
Ticpods dapat dioperasikan dengan menekan pelan pada bagian punggung. Sentuhan
intuitif ini akan memindahkan menu ke menu
lain.
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Earphone ini juga dirancang untuk men-cancel
suara dari luar yang mengganggu. Di samping itu sudah pula terakreditasi anticiprat air
IPX5. Dengan begitu, Anda dapat merasa lebih
aman ketika digunakan untuk olahraga yang
mengurasi keringat.

Cszin ergonomis

Produk ini juga telah terintegrasi dengan berbagai layanan Google, seperti voice command
Siri. Mobvoi mengklaim earphone ini mampu
bekerja non-stop selama 18 jam hingga baterai habis.
Nah, jika ingin mengisi ulang, pengguna bis
a menghemat waktu charging. Seri ini dijual
dengan boks yang juga berfungsi sebagai
dock untuk charging. (*)
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GADGET

NIU SCOOTER M-SERIES
Integrasi antara moda kendara elektrik dengan aplikasi mobile terus dikembangkan produsen. Salah satu produk Tiongkok yang sedang naik daun adalah skuter elektrik Niu
M-Series.
Desain skutik satu ini amat ringkas dan memberi kesan modern. Digarap sangat memperhatikan detil dan beberapa part dikerjakan seolah membuat kerajinan tangan.
Agar bobot lebih ringan, beberapa bagian dibuat dari bahan plastik pilihan dan dirancang
apik. Sementara bagian tertentu memilih bahan titanium yang ringan namun sangat kuat.
Tetapi yang membuat skutik ini melebihi skutik lain adalah integrasi dengan mobile. Niu
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menyediakan cloud untuk menyimpan data
performa M-Series. Pengguna bisa mengakses maupun melihat performa skutiknya dengan aplikasi Niu Cloud.

Bisa cek performa dari ponsel

Seluruh catatan data tersimpan di sana. Pasokan tenaga M-Seies berasal dari aki pintar
jenis lithium ion. Baterai ini beratnya sekitar
8,4 kg, dan mampu menyuplai tenaga untuk
berjalan sejauh 65 km.
Ketika men-charge, pengguna tak usah khawatir karena tersedia fitur over-charging protection. Selain itu suhu aki dapat dikontrol
pula agar tak sampai overheat. Perlu waktu
sekitar 6 jam untuk isi ulang baterai sampai
penuh.
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Berat skutik ini hanya sekitar 55 kg saja. Sementara panjang skutik hanya 1,6 meter, sehingga tak membutuhkan space luas untuk
memarkirnya. (*)
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GADGET

BOSE SOUNDLINK REVOLVE
Speaker dengan koneksi Bluetooth ke perangkat pemutar audio (termasuk smartphone)
terus berinovasi tiada henti. Baik dari segi desain maupun teknologi audio.
Bagi Bose ini adalah terobosan yang senantiasa dilakukan.
Ketika merilis seri SoundLink Revolve, Bose
yakin benar bahwa target pasarnya adalah
mereka yang mengagungkan kualitas suara
dan kerap mendengar musik di mana saja.
Desainnya yang seperti tabung sesungguhan
di dalamnya dikitari oleh beberapa speaker
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yang diset agar mampu mengluarkan audio
ke segala arah dengan sudut 360 derajat.
Bose sendiri merilis dua model dengan ukuran yang berbeda. Masing-masing beratnya
0,66 kg dan 0,9 kg. Untuk model kecil baterainya dapat bertahan hingga 12 jam, sedangkan
model besar mampu berkumandang sampai
16 jam.

Bisa diletakkan di segala tempat

Soundlink Revolver juga dirancang agar tahan
banting. Ketika jatuh tak akan mengganggu
komponen di dalamnya. Sebab, bagian kulitnya terbuat dari material metal terbaik.
Bahkan speaker Bluetooth ini juga telah dicoba diletakkan di luar ketika hujan. Hasilnya
tetap prima.
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Tombol perintah diletakkan di bagian atas
mulai power, kontrol volume (volume rock),
pairing Bluetooth, juga mikrofon guna aktivasi perintah Siri. (*)
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TIPS & TRIKS

3 LANGKAH CEK DAFTAR
PEMILIH
Meskipun masih banyak data pemilih yang
belum beres, termasuk soal KTP single ID,
namun KPU sudah memiliki fasilitas layanan
untuk mencek daftar pemilih.
Melalui situs yang disediakan, Anda mulai
sekarang sudah bisa mencek. Data tersebut
cukup lengkap, berdasarkan nomor ID KTP.
Kemudian juga telah tersedia informasi lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Anda
nanti.
Cara untuk mencek sangat mudah. Ikuti saja
tiga langkah berikut;
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STEP 1 – foto pemilu 1

Masuk ke alamat URL berikut https://sidalih3.kpu.go.id. Di situ akan muncul pilihan
Provinsi dan data lainnya.
STEP 2 – foto pemilu 2

Pilih provinsi dan kota/kabupaten tempat
Anda tinggal atau yang terdapat dalam KTP
Anda. Isikan pula nomor ID KTP dan nama
lengkap.

Hal 134

STEP 3 – foto pemilu 3
\

Tunggu dua detik kemudian akan muncul
Nama, NIK, TPS, Jenis Kelamin, seterusnya
sampai provinsi.
Saran kami, sebaiknya jangan lakukan screen
shoot, apalagi Anda share ke medsos. Sebab
data ini bisa saja disalahgunakan oleh orang
lain. (*)

BACK
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5 HAL PENTING AGAR
BISNIS SUKSES VIA
INSTAGRAM
Memanfaatkan Instagram sebagai etalase
bisnis sudah jamak. Namun seringkali orang
lupa membuat daya tarik. Padahal kalau cermat dan serius, bukan tidak mungkin akun
Instagram Anda justru menjadi entry view
masuknya calon pembeli.
Ada lima hal yang bisa Anda lakukan. Apa
saja?
Hal 136

1. Perbanyak followers aktif
Mempunyai followers banyak adalah hal yang
wajib ditempuh bagi para pebisnis online. Namun, ada dua jenis followers yang ada di Instagram, yakni followers aktif dan followers
pasif.
Followers aktif atau sering disebut juga dengan followers organic adalah suatu akun
yang masih aktif digunakan oleh pemiliknya.
Berbeda dengan followers pasif, yang sudah
tidak digunakan lagi oleh pemiliknya.
Oleh sebab itu, sebelum berbisnis online di
Instagram, Anda harus mempunyai jumlah
followers aktif yang banyak. Minimal, kamu
mempunyai lebih dari 5 ribu followers aktif
untuk memulai bisnis di Instagram.
2. Upload gambar yang menarik perhatian
audience
Jika Anda sudah mempunyai followers aktif yang banyak, langkah selanjutnya adalah
memiliki jadwal rutin dalam mengunggah
foto.
Namun selain meng-upload gambar yang informatif, kunci sukses lainnya untuk menarik
perhatian audience adalah dengan memperhatikan desain gambar.
Hal 137

Anda bisa memanfaatkan berbagai aplikasi desain visual seperti WordSwag dan InstaQuote untuk menghasilkan desain yang
professional, tanpa perlu mempekerjakan seorang graphic designer.
3. Tambahkan #hashtag yang relevan dan
popular
Layaknya sebuah search engine, #hashtag
bisa menjadi sangat powerfull untuk menambah jumlah viewer pada postingan instagram
bisnis Anda.
Setiap kali Anda meng-upload postingan baru,
maka tambahkan caption yang diikuti dengan #hastag yang populer dan relevan dengan gambar.
4. Promosikan produk/ jasa
Jika ketiga hal di atas sudah Anda kuasai, kini
saatnya kamu memulai bisnis seperti membuka toko online, penyedia jasa, atau sekedar
menerima endorse suatu produk.
Mulailah untuk mengunggah beberapa foto
produk atau jasa yang Anda miliki. Selain itu,
Anda juga harus menawarkannya lewat direct message yang tersedia di Instagram.
Hal 138

Hal 133

5. Share for share (SFS)
Cara sukses terakhir menggunakan Instagram untuk bisnis adalah dengan melakukan
share for share (SFS). Cara ini dapat Anda
lakukan dengan mempromosikan partner
bisnis kamu melalui repost dan tagging.
Dengan begitu, mereka juga akan melakukan
hal yang sama terhadap Instagram bisnis
Anda. Hasilnya tentu saja follower kamu dapat bertambah.
Selain itu, untuk memperoleh jumlah audience yang lebih luas, maka integrasikan akun
Facebook dengan Instagram. (*)

BACK
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4 LANGKAH CEK
WHATSAPP DISADAP
Curiga ketika tiba-tiba ada orang yang menggunakan akun WhatsApp Anda? Hal ini bisa
terjadi jika Anda menggunakan komputer
atau laptop milik umum, dan Anda lupa melakukan log out.
Ada cara untuk mencek apakah ada orang lain
yang tengah menggunakan akun WhatsApp
Anda. Cukup gunakan smartphone Anda untuk mencek.
Hal 140

Hal 136

Caranya?
1. Buka aplikasi WhatsApp.
2. Klik menu Options (lambang 3 titik vertikal
di pojok kanan atas).
3. Pilih menu WhatsApp Web, sehingga akan
terlihat perangkat apa saja yang saat ini sedang mengakses WhatsApp Anda. Jika ada
satu atau mungkin beberapa komputer tidak
Anda kenal yang terlihat, itu tandanya akun
WhatsApp Anda sedang disadap.
4. Selanjutnya, Anda tinggal menekan tombol
log-out, maka orang tersebut akan kehilangan
akses ke akun WhatsApp Anda.

BACK
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CARA HAPUS AKUN
GOOGLE+
Google mengumumkan akan mematikan
layanan Google+. Ini akibat sebanyak sekitar
500 ribu data penggunanya telah terekspos.
Masalahnya rencana Google tersebut masih
cukup lama. Akun Google+ sendiri biasanya
muncul secara otomatis sebagai salah satu
layanan bagi pengguna ketika membuat akun
Gmail.
Kendati begitu Google+ ternyata berjalan tak
seagresif platform media sosial lainnya. Jika
Anda sudah memiliki akun Google+ dan ingin
mematikan saja agar lebih aman, ikuti cara
dan langkah berikut;
Hal 142

1. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah membuka Gmail dan klik profile picture di
sisi kanan atas layar. Jika ada tulisan “Google+ Profile”, berarti kamu punya akun Google+.
2. Klik di “Google+ Profile” untuk menuju ke laman platform Google+.
3. Lanjutkan dengan klik “Settings” di sisi kiri
kolom.
4. Scroll ke bawah untuk menemukan menu
“Account”, dan klik “Delete Your Google+ Profile”.
5. Google akan mengonfirmasi fitur atau data
apa saja yang bakal hilang ketika akun Google+ dihapus. Kamu bisa lihat informasi lebih
detail dengan meng-klik panah masing-masing kategori.
6. Klik “Delete” bila untuk menyelesaikan proses. (*)

BACK

Hal 143

