Edisi Khusus
Desember
Edisi
Nove m b
e r 20 18 2018

www.sinyalmagz.com
w
ww.sinya l m ag z.c o m

10 SMARTPHONE REKOMENDASI
10 GADGET TERKEREN
10 TOKOH IT 2018

Serba 10
EDISI KHUSUS

Hal 1

Hal 2

DAFTAR ISI:

DI009

EDITORIAL
10 EDISI KONSISTEN FREEMAGAZINE................11
Keinginan luhur sejak awal berdirinya SINYAL adalah
memberi literasi, edukasi dan pencerdasan tentang
dunia telekomunikasi.

DI011

DI011

KOLOM HENDROWIJONO

KASUS FIRST MEDIA, ACAK-ADULNYA
KEBIJAKAN TELKO..............................................14
KASUS “sengketa” antara pemerintah – Kementerian
Komunikasi dan Informatika – dengan operator
layanan BWA (broadband wireless access)
BACKTO

ADOPSI 5G MASIH DI AWANG-AWANG................18

Hal 3

DI015

KABAR OPERATOR
5 FILM YOUTUBE WAJIB TONTON DENGAN PAKET
IM3 OOREDOO UNLIMITED..................................28
YouTube kini jadi kanal alternatif untuk menonton
berbagai tayangan film yang pernah jadi box office
dan blockbuster.
DI018

PAKET UNLIMITED IM3 OOREDOO TEMANI
NONTON BE WITH YOU........................................32
DI022

PAKET UNLIMITED BEBASKAN TELINGA
MEYIMAK TEMBANG DUNIA................................35

DI025
DI003

DUO MAUT: ADVAN i6 DAN IM3 OOREDOO..........39

Hal 4

DI003

DI033

REVIEW
SAMSUNG GALAXY NOTE 9.................................41
Galaxy Note 9 dirilis pada Agustus 2018, dan menjadi hero-nya Samsung pada semester kedua.
DI043

ASUS ZENFONE 5................................................44
DI052

OPPO F9..............................................................46
DI061

VIVO V11.............................................................48
HAL 68

APPLE iPHONE XR...............................................50
DI043

XIAOMI Mi 8.........................................................52
DI052

DI061

LG G7 THINQ........................................................54
HUAWEI P20........................................................56

HAL 68

NOKIA 6.1 PLUS...................................................58

HAL 68

ONEPLUS 6..........................................................60
Hal 5

Hal 6

DI089

PROFILE
DIAN SISWARINI - Presiden Direktur dan CEO XL
Axiata..................................................................63
DI089

NADIEM MAKARIM - Founder Go-Jek…...............66
DI089

ACHMAD ZAKY - Founder Bukalapan…................69
DI092

WILLIAM TANUWIJAYA - Founder Tokopedia…....72
DI094

TJANDRA LIANTO - Direktur Marketing Advan…..75
DI089

FERRY UNARDI - Founder Traveloka….................78
DI089

ADAMAS BELVA SYAH DEVARA - Founder Ruangguru...............................…....................................81
DI092

CHRIS FENG - CEO Shopee…...............................84
DI094

JONATHAN SUDHARTA - Founder Halodoc….......87
DI092

MUHAMMAD ALFATIH TIMUR - Founder KitaBisa.
com…...................................................................90
Hal 7

NEWCOMER

NEWENTRY
XIAOMI MI MIX 3..................................................94
Dua kamera dengan konsep mechanical pop up
disiapkan masing-masing 24 Mp dan 2 MP untuk selfie.
DI098

HUAWEI HONOR 10 LITE......................................96
DI107

OPPO A7..............................................................98
DI107

LENOVO Z5 PRO................................................100
DI107

VIVO Y95............................................................102
DI107

NOKIA 106.........................................................104
DI107

SAMSUNG GALAXY A6S....................................106
DI100

ZTE NUBIA X......................................................108
DI102

MEIZU NOTE 8...................................................110
DI105

PANASONIC ELUGA Z1 PRO...............................112
Hal 8

DI115

HIGHLITE
WAKTU PALING TEPAT POSTING
DI MEDIA SOSIAL...............................................115
SproutSocial melakukan pengamatan dan percermatan jam-jam yang paling tinggi ketika orang-orang
meng-update pesan di sejumlah media sosial.
DI123

5 PEBOLA PENGUASA JAGAD INSTAGRAM......118
DI125

SELEBGRAM BERNAMA THALASYA
ITU ROBOT.........................................................121
DI123

SPOTIFY APLIKASI STREAM MUSIK
TERBESAR.........................................................124
DI125

KOMINFO BLOKIR 900 RIBU LEBIH
SITUS PORNO....................................................127

DI125

CHRIS KANTER GANTIKAN JOY WAHJUDI........130
DI125

RESPON FACEBOOK ATAS PERETASAN AKUN
PENGGUNA........................................................133

DI125

7 HOAKS SELAMA PASCA BENCANA
Hal 9

SULAWESI TENGAH...........................................136
GDG3

XIAOMI TERLARIS DI INDONESIA PADA AWAL
2018..................................................................139
GDG3

BLOKIR NOMOR SIM ANCAM KARTU
TAK REGISTRASI...............................................142
DI129

APPS
WHATSAPP...................... .................................146
Aplikasi free ini terus berkembang dengan tambahan fitur-fitur baru. Sempat disebut pengguna bakal
dikenakan biaya tahunan, namun kemudian urung
dilakukan.
DI133

HAGO.................................................................148
DI136

FACEBOOK LITE.................................................150
DI142

YOUTUBE GO.....................................................152
DI127

SHAREit.............................................................154
Hal 10

GDG2

FACEBOOK MESSENGER...................................156
DI133

PERSONAL STICKER FOR WHATSAPP..............159
DI136

INSTAGRAM.......................................................161
DI142

MOBILE LEGENDS: BANG BANG........................163
DI127

TIKTOK...............................................................166
GDG2

GADGET
VR HEADSET SAMSUNG....................................169
Mari nikmati konten virtual reality yang semakin
menggila. Ada game, konser music maupun beragam film.
DI133

AMAZON ECHO..................................................170
DI136

APPLE AIRPODS................................................171
DI142

NAVDY WINDSHIELD PROJECTED GPS.............172
Hal 11

GDG2

NEST THERMOSTAT..........................................173
DI133

TILE KEY & PHONE FINDER...............................174
DI136

LEVITATING DEATH STAR SPEAKERS...............175
DI142

MCINTOSH MT2 PRECISION TURNTABLE..........176
DI133

SONY 4K ULTRA SHOT PROJECTOR..................177
DI136

SAMSUNG GALAXY WATCH...............................178
GDG2

TIPS & TRIKS
10 TIPS CEK HOAX ALA FACEBOOK..................179
DI142

4 LANGKAH “DINGINKAN” SMARTPHONE
SAAT MAIN GAME..............................................183
DI133

6 LANGKAH BIKIN STIKER SENDIRI UNTUK
WHATSAPP........................................................187
DI136

4 TANDA NOMOR ANDA DIBLOKIR TEMAN........191
Hal 12

HAL 10

EDITORIAL

10 EDISI KONSISTEN
FREEMAGAZINE

Desember 2018, SINYALMAGZ platform
Freemagazine sudah terbit untuk ke-10 kalinya. Silakan diunduh gratis, dan bebas Anda
sebarkan atau bahkan Anda gunakan sebagai
materi untuk website maupun media sosial
Anda.
Ketika menerbitkan freemagazine, kami sadar bahwa dunia telah berubah. Digital menHal 13

dominasi dan tak bisa lagi memaksa pembaca untuk membayar sesuatu. Oleh sebab
itu, SINYALMAGZ kami gratiskan.
Keinginan luhur sejak awal berdirinya SINYAL
adalah memberi literasi, edukasi dan pencerdasan tentang dunia telekomunikasi.
Berkat bantuan berbagai pihak, termasuk
pak Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika), SINYAL tetap hadir di tengah perjuangan industri media yang terus terseret
menepi.
Pak Rudiantara pula yang mendorong kami
untuk bersemangat baja. Pak Alexander Rusli, mantan Presdir Indosat Ooredoo juga amat
peduli dengan produk ini. Tak boleh mati.
Dengan terus aktif menerbitkan informasi melalui situs www.sinyalmagz.com dan
freemagz SINYALMAGZ, menunjukkan keseriusan redaksi menjadi garda depan penyampai informasi, sekaligus watchdog.
Edisi Khusus ini berisikan berbagai 10 hal yang
terekam selama 2018. Menarik dan menawan
untuk menjadi bahan bacaan di smartphone,
tablet atau laptop Anda.
Hal 14

SINYALMAGZ di tahun 2019 tentu akan melaju lebih kencang. Akhirnya Selamat Natal
dan Tahun Baru 2019. (*)
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KOLOM HENDROWIJONO

Kasus First Media,
Acak-adulnya Kebijakan
Telko

KASUS “sengketa” antara pemerintah – Kementerian Komunikasi dan Informatika –
dengan operator layanan BWA (broadband
wireless access), PT Internux dan PT First
Media Tbk, sedikit mengguncang industri telekomunikasi di pertengahan November. Dikabarkan keduanya, juga PT Jasnita Telekomindo, mengemplang pembayaran biaya hak
penggunaan (BHP) frekuensi selama tiga tahun sejak 2016 hingga 17 November 2018.
Izin penggunaan frekuensi terancam dicabut
Hal 16

pemerintah sesuai Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 9 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio. Dalam pasal 21 ayat 1 huruf
f diatur, pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tidak membayar biaya hak penggunaan frekuensi, harus
dicabut izinnya. Jatuh tempo pembayaran itu
tanggal 17 November.
PT First Media memberi layanan nirkabel 4G
LTE (long term evolution), di zona 1 (Sumatera bagian utara) dan zona 4, Jabodetabek
serta Banten, sementara PT Internux – yang
diakuisisi PT First Media pada 2014, beroperasi di zona 4. First Media punya tunggakan
Rp 364,84 miliar, Internux sejumlah Rp 343,57
miliar dan Jasnita Rp 2,19 miliar.
Kementerian Kominfo mengaku sudah mengirim tiga kali surat peringatan tanpa respons,
bahkan mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 2
November. Ketika jatuh tempo 17 November
terlewati, kedua operator itu mencabut gugatan dan mengajukan proposal pembayaran
dengan mencicil hingga tahun 2020.
Kominfo merespons baik pencabutan gugatan itu, namun pemerintah menghendaki jadHal 17

wal pelunasan tidak sampai selama itu, harus
lebih singkat. Kominfo pun sedang berdiskusi
dengan Kementerian Keuangan tentang proposal yang diajukan kelompok First Media.
		
Bijaksana
PT Jasnita Telekomindo malah berniat melunasi sekaligus mengembalikan frekuensi dan
zona yang mereka kelola. Sama dengan lima
operator BWA zona lainnya, Jasnita tidak melihat BWA sebagai bisnis yang baik dan menguntungkan.
Kemungkinan, operator BWA tidak sepenuhnya bersalah, apalagi akibat mengelola zona
4 PT Internux terpaksa menanggung utang
Rp 5,65 triliun. Penggunaan frekuensi dan
teknologi BWA di spektrum 2,3 GHz sangat
jarang digunakan di dunia, sehingga mereka terpaksa melakukan “trial and error” yang
tidak juga didukung ekosistem, tiada perangkat pelanggan yang memadai.
Apalagi spektrum frekuensi yang sama kemudian diberikan kepada operator seluler yang
berjangkauan nasional membuat mereka
tidak mampu bersaing. Sisi lain, operator BWA
tadi juga sama sekali tidak bisa beroperasi di
zona lain yang tidak ada operatornya.
Hal 18

Bolt, yang semula mendapat tenggapan
baik masyarakat kemudian menyurut akibat
Smartfren melayani lahan yang sama dengan cakupan nasional dengan lebar frekuensi
30 MHz. Pukulan lebih telak lagi ketika “sisa”
30 MHz di spektrum 2,3 GHz dilelang dan dimenangkan PT Telkomsel, tahun lalu.
Keparahan operator BWA tadi sebenarnya
sudah bisa diramal sejak frekuensi ini dilelang pemerintah pada tahun 2009. Sejak itu
pun beberapa pemenang lelang tidak pernah mengoperasikan layanan mereka, malah
menanggung utang yang besar akibat meraba-raba teknologi yang digunakan. Misalnya
Wigo yang dioperasikan Kelompok Murdaya
yang dimatikan sebelum berkembang.
Kasus ini menjadi pelajaran bagi pemerintah,
dan terutama investor. Kebijakan yang tidak
konsisten membuat biaya sosial menjadi sangat tinggi dengan hasil operator babak belur.
Bijaksana kalau pemerintah berkenan “mengampuni” para operator BWA tadi. (*)

BACK
Hal 19

DAFTAR
ISI

Adopsi 5G masih di Awangawang

PERKEMBANGAN teknologi telekomunikasi
yang sangat cepat pada dua dekade terakhir
membuat operator sangat kesulitan mengejar dan mengimplementasikannya. Perbedaan kemampuan finansial operator dunia
menyebabkan tidak serempaknya penerapan teknologi terbaru dalam melayani masyarakat pelanggan.
Proses pengembangan yang lambat terjadi
pada generasi kedua (2G) dari generasi pertama yang disusul generasi ketiga (3G) yang
ternyata jadi generasi yang menguras kocek
operator. Usia 3G tidak terlalu lama karena
4G, lalu 4G LTE, disusul 4,5G LTE membuat
Hal 20

sangat banyak pelanggan yang lompat dari
2G langsung ke 4G LTE tanpa merasakan dulu
kenikmatan berselancar di 3G.
Perubahan teknologi dari 3G ke 4G LTE hanya memakan waktu kurang dari satu dekade
dengan risiko modal yang dikucurkan operator 3G belum pernah impas. Kini, teknologi
5G sudah mulai disiapkan untuk diluncurkan,
kemungkinan di tahun 2022.
5G sangat menggairahkan, ada kesempatan
operator telko merambah ke industri di luar
telko, semisal manufaktur, pertanian, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Pengembangan teknologi 5G pun difokuskan untuk
mendukung revolusi industri 4.0 dan ekonomi
digital.
Operator di beberapa negara sudah 5G melayani secara komersial, misalnya Verizon di
Amerika Serikat sudah meluncurkannya beberapa waktu lalu di empat kota. Indonesia,
baru sebatas wacana, sebatas persiapan dan
diramalkan baru pada 2022 layanan 5G digelar operator.
Layanan 5G mensyaratkan infrastruktur
berupa pita yang sangat lebar, tidak hanya di
spektrum rendah antara 400 MHz hingga 2,1
Hal 21

GHz, tetapi juga membuka kemungkinan digunakannya spektrum tinggi di atas 2,6 GHz
hingga 66 GHz. Penggunaan spektrum frekuensi di Indonesia dari rentang 400 MHz hingga 2,3 GHz baru berjumlah selebar 437 Mhz
yang dikelola oleh enam operator.
		
Network Sharing
Pita hanya selebar 437 MHz tadi membuat
porsi masing-masing operator sangat sempit,
jangankan untuk menggelar 5G, untuk 4,5G
secara optimal pun masih terasa kurang. Pemerintah dan sebagian operator menyarankan kesepakatan penggunaan jaringan bersama (network sharing).
Tetapi penolakan muncul dari Telkomsel
yang memiliki sebaran BTS (base transceiver station) paling luas. Telkomsel tidak rela
jika mereka dengan susah payah, dan mahal, membangun kawasan yang kosong lalu
tiba-tiba operator lain tanpa biaya banyak
boleh menggunakan jaringannya, meski dengan sewa.
Hingga semester 1 tahun 2018, Telkomsel
memiliki sekitaran 170 ribu BTS, XL Axiata
sebanyak 115 ribu dan Indosat sekitaran 60
ribu BTS. Jumlah BTS di bawah lima puluh
ribu masing-masing merupakan milik dua opHal 22

erator kelas tengah, Smartfren dan HCPT Tri
(3).
Namun masih banyak potensi spektrum yang
bisa dikelola sesuai rekomendasi ITU (International Telecommunication Union), dari 700
MHz hingga 43 GHz untuk layanan 5G selain
40 GHz, yang kini masih digunakan untuk
layanan gelombang mikro (micro wave). Jika
dimanfaatkan semua, 437 MHz bisa ditambah dengan rentang yang baru selebar 6.561
MHz, lebar pita yang bisa membuat layanan
5G mulus.
Rentang 2,6 GHz masih digunakan oleh transmisi televisi satelit yang harus dipindahkan
lebih dahulu jika akan digunakan layanan 5G,
selain juga di rentang 2,8 GHz. Spektrum yang
diincar juga di rentang 5 GHz yang masih berupa spektrum bebas, unlicenced (LAA – licence
assisted access) selebar 300 MHz yang kini
banyak dimanfaatkan untuk layanan wifi.
Namun demikian, calon-calon pita yang membuat operator “ngiler” adalah pita di spektrum
700 MHz selebar 90 MHz yang kini masih digunakan siaran televisi, yang kemungkinan
baru akan kosong dua tahunan lagi. Rentang
700 MHz sangat cocok untuk daerah pinggiran yang kepadatan penduduknya sedikit, kaHal 23

rena memiliki jangkauan BTS sampai di atas
radius 5 kilometer.
Menggengam jantung
Menggunakan spektrum tinggi, makin tinggi,
yang cakupannya makin sempit, punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kapasitas satu area jauh lebih tinggi dibanding
kapasitas di BTS frekuensi rendah – yang
pada spektrum 400 MHz bisa mencapai 100
kilometer point to point – namun dengan jumlah BTS yang lebih banyak.
Akibatnya, untuk layanan Internet of Things
(IoT) misalnya, bisa-bisa tiang bendera dan
tiang telepon pun digunakan untuk memasang
BTS. Itulah sebabnya mengapa spektrum 5
GHz digunakan untuk layanan wifi karena
umumnya wifi ada di ruang tertutup, misalnya rumah, mal dan pasar serta terimal atau
stasiun, dengan jarak antarBTS di bawah 100
meter.
Rasanya, mengadopsi layanan 5G bagi para
operator Indonesia terlihat mudah. Ternyata
banyak kendala yang diramalkan akan dihadapi, antara lain kewajiban mengakuisisi lahan, dan benturan dengan pemerintah daerah.
Layanan 5G tidak bisa jauh dari penggelaran
serat optik (fibre optic), dan penggelaran beHal 24

rarti pengalian tanah, yang selain mahal juga
merupakan domain pemerintah daerah.
Ketika beberapa operator mancanegara pelahan-lahan memulai layanan 5G, tiga operator
papan atas, Telkomsel, XL Axiata dan Indosat
baru melakukan tahapan uji coba. Telkomsel
menguji coba 5G di ajang Asian Games Agustus lalu dengan menampilkan kendaraan tanpa sopir, XL Axiata menyusul dengan uji coba
di kawasan Kota Tua Jakarta.
Sementara berkaitan dengan peringatan hari
ulang tahun yang ke-51 pada Rabu 21 November, Indosat menampilkan kaca mata AR
(augmented reality) tiga dimensi. Menkominfo Rudiantara (RA) sendiri mencoba kacamata AR dan lewat kacamata itu RA melihat dan
terlihat seolah menggenggam organ paru-paru dan jantung yang ditampilkan AR.
Sama dengan Telkomsel dan XL Axiata, Indosat melakukan uji coba menggunakan frekuensi 28 GHz yang dipinjam dari pemerintah.
Kecepatan transmisi yang didapat pada uji
coba itu mencapai 20 giga bit per detik (gbps).
Di sisi lain, jangan dibayangkan bahwa teknologi 4G merupakan sambungan dari generasi
sebelumnya, dari 2G sampai 4G, karena sifat
Hal 25

alamnya pada dasarnya berbeda. 5G menyajikan kecepatan transmisi data yang sangat
besar, sampai 20 giga bit per detik (gbps), sementara sekarang pelanggan mendapat 70
mbps sudah sangat bagus.
Karenanya sasaran 5G bukanlah ritel dan pelanggan biasa, melainkan mereka, industri,
yang membutuhkan transmisi data yang besar, yang kemungkinan diharapkan sampai
lebih di atas 100 giga bit. 5G cocok digunakan koneksi M2M (machine to machine) seperti mobil tanpa sopir dan AR, bukan sekadar
video atau chatting. (*)
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5 Film YouTube Wajib
Tonton dengan Paket IM3
Ooredoo Unlimited
YouTube kini jadi kanal alternatif untuk menonton berbagai tayangan film yang pernah
jadi box office dan blockbuster. Apalagi begitu banyak film dengan durasi penuh yang
merupakan film-film legendaris.
Sementara nonton film di YouTube sendiri
kini juga semakin gampang dan dapat dilakukan kapan saja. Sejumlah operator menawarkan paket nonton YouTube yang juga sangat
terjangkau. Apalagi operator seperti Indosat Ooredoo juga menyediakan jaringan yang
membuat nonton streaming film tak lagi kena
buffering.
Hal 28

Untuk menonton Anda memerlukan paket unlimited yang membuat Anda lebih nyaman.
Tentu saja paket yang benar-benar unlimited.
Bahkan paket Unlimited IM3 Ooredoo ditawarkan dari harga Rp 5.000,- sampai Rp
150.000,- . Beragam pilihan paket ini tentu
saja disiapkan untuk memanjakan banyaknya segmen pengguna IM3 Ooredoo. Sehingga kalau Anda kebetulan memiliki kocek terbatas, pilihannya pun tetap tersedia.
Serunya, untuk membeli paket Unlimited IM3
Ooredoo, Anda cukup duduk saja di rumah.
Gunakan aplikasi myIM3, terdapat pilihan top
up.
Nah, setelah itu, ada lima film legendaris yang
wajib Anda tonton di YouTube. Apa saja?
#1. Rocky
Kisah tentang seorang petinju Rocky Balboa
yang meroketkan nama Sylvester Stallone
menjadi bintang sebagai aktor utama dan penulis skenario film, dan akhirnya memenangkan tiga Academy Awards – termasuk penghargaan bergengsi “Best Picture”.
#2. Dirty Rotten Scoundrels
Steve Martin dan Michael Caine memainkan
dua tipe manusia yang sangat berbeda dan
Hal 29

terkunci dalam kompetisi untuk menipu seorang pewaris dari 50.000 dolar dalam komedi 1988 yang disutradarai oleh Frank Oz.
#3. Better Off Dead
Meskipun film ini diambil dan berawal dari
teater, komedi remaja John Cusack pada tahun 1985, Better Off Dead, menjadi klasik kultus karena nada anehnya yang unik. Film ini
mencampur tawa remaja usia lanjut dengan
humor sarkas. Judulnya berasal dari keinginan tokoh utama untuk bunuh diri setelah putus cinta dan beberapa urutan animasi aneh
yang dibuat oleh sutradara Savage Steve Holland.
#4. Fists of Fury (The Big Boss)
Film besar pertama Bruce Lee, Fists of Fury
(di luar Amerika berjudul The Big Boss) adalah
film yang pertama kali membuatnya mendapat perhatian Hollywood dan sebagian besar
Asia. Menampilkan keterampilan seni bela
diri yang tangguh dan karisma yang tampaknya tak terbatas.
#5. The General
Inilah film Charlie Chaplin yang tetap sohor
selama lebih dari 40 tahun setelah kematiannya. Buster Keaton adalah pelopor film yang
sering diabaikan, dan salah satu bintang film
Hal 30

bisu sejati pertama. The General sempat disebut film box-office yang buruk setelah dirilis
pada tahun 1926, tetapi sejak itu telah dianggap sebagai film terhebat dan klasik sepanjang masa. – ADV
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Paket Unlimited
IM3 Ooredoo Temani
Nonton Be With You
Film drama Korea Be With You sebenarnya
bukan asli karya negeri ginseng itu. Melainkan merupakan diambil dari novel Jepang
dengan judul yang sama karya novelis Takuji
Ichikawa. Pernah pula digarap filmnya versi
Jepang. Tetapi dengan kemasan drama percintaan yang apik, film yang disutradarai oleh
Lee Jang-hoon ini benar-benar mendunia.
Dan Anda bisa menyaksikan lewat kanal aplikasi iFlix. iFlix sendiri dapat diakses dengan
memakai paket data IM3 Ooredoo jenis Unlimited. Bahkan gratis berlangganan iFlix hingga
31 Desember 2018.
Hal 32

Film ini bercerita tentang Soo-ah (Son Yejin), sebelum meninggal dunia membuat janji
yang tidak dapat dipercaya untuk suaminya,
Woo-jin (So Ji-sub), untuk kembali satu tahun
kemudian pada hari hujan.
Ajaibnya, dia menepati janji dan muncul kembali di hadapan suami dan putranya tetapi semua ingatannya hilang. Tragisnya, pertemuan itu berumur pendek, karena ternyata
Soo-ah harus meninggalkan keluarganya sekali lagi.
Emosi penonton memang diaduk-aduk, sehingga tak heran banyak yang menitikkan
air mata. Film ini juga terhitung masih baru.
Diproduksi pada 2017 dan ditayangkan pada
Maret 2018.
Film berdurasi 132 menit ini bahkan masuk
kategori box office dengan pendapatan mencapai 19,4 juta dolar.
Be With You sendiri pada awal perilisannya
tidak memasukkan Indonesia sebagai daftar
negara. Untuk Asia Tenggara hanya Malaysia,
Singapura dan Vietnam. Namun beruntung
ada IM3 Ooredoo dan iFlix sehingga memungkinkan Anda untuk menonton sebagaimana layaknya penonton di 17 negara lainnya.
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Aplikasi iFlix yang ditawarkan secara paket
Unlimited juga hanya tersedia di IM3 Ooredoo. Operator lain tak memiliki eksklusifitas
tersebut. Artinya, dengan menggunakan paket Unlimited yang tersedia dalam beragam
pilihan harga tersebut, Anda menjadi penonton eksklusif beragam film koleksi iFlix.
Untuk menonton, saran kami sih yang ideal
Anda bisa berlangganan paket seharga Rp
50 ribu dimana akan memperoleh total kuota unlimited plus 3 GB. Selain iFlix yang eksklusif, Anda memperoleh pula Unlimited Spotify, YouTube dan banyak aplikasi hiburan dan
messenger lainnya.
Bahkan masih ditambah dengan data rollover hingga 100 GB yang berlaku selama satu
tahun. - ADV

BACK
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KABAR OPERATOR

PAKET UNLIMITED
BEBASKAN TELINGA
MEYIMAK TEMBANG DUNIA
Smartphone, jaringan dan musik, kini telah
menjadi bagian dari kehidupan manusia milenial. Kini bahkan ditambah dengan ketersediaan aplikasi berbasis streaming musik.
Smartphone menjadi pemutar musik digital.
Jaringan melanggengkan streaming data
bernama musik. Sementara musik yang merupakan media hiburan dialirkan di sana.
Aplikasi seperti Spotify bertugas menyimpan
dan meng-update karya musik itu sendiri. PerHal 35

soalannya, seringkali masalah muncul ketika
pengguna melakukan proses streaming seperti yang ditawarkan oleh aplikasi bernama
Spotify.
Kehadiran paket data yang mampu mengakomodir steraming musik menjadi solusi bagi
pengguna. Banyak paket unlimited ditawarkan namun sesungguhnya tak benar-benar
unlimited.
Misalnya masih juga membatasi kuota. Atau
yang jamak adalah tak membebaskan pengguna mendapatkan pilihannya.
Paket Unlimited IM3 Ooredoo mengetahui
benar problematika pengguna. Seiring dengan semakin meningkatnya akses streaming
musik melalui Spotify, IM3 Ooredoo menawarkan paket Unlimited yang bahkan dimulai
dari harga RP 6.000,Dengan hanya senilai tak lebih dari uang makan pengguna mendapatkan layanan seperti
pengguna lainnya. Hal ini tentu saja membuka kesempatan bagi seluruh konsumen tanpa pandang kocek untuk menikmati layanan
yang sama.
Spotify sendiri bekerjasama dengan IM3 Oore-

Hal 36

doo sudah sejak lama. Bahkan ketika masuk
Indonesia pun melalui operator ini.
Banyak keunggulan yang ditawarkan oleh
aplikasi satu ini. Misalnya saja, Anda bisa
mendengarkan lagu dari artis favorit tanpa dikenai biaya berlanggangan. Namun
memang tak bisa menikmati keseluruhan
lagu, kecual Anda memilih berlangganan yang
kebetulan sekarang tengah digelar promo Rp
4.900,- untuk langganan selama satu bulan.
Lewat Spotify Anda bisa membuat playlist
sendiri. Kemudian bisa pula Anda share ke
rekan melalui media sosial.
Koleksi artis maupun song list-nya pun termasuk yang terlengkap. Bahkan beberapa aplikasi serupa mengakui. Yang menarik, kualitas audio yang ditawarkan sangat pas dengan
telinga. Bahkan di paket berlangganan Anda
bisa memperoleh kualitas audio yang lebih
baik lagi.
Spotify dapat diakses di mana saja selama
Anda berada di jaringan IM3 Ooredoo. Sehingga Spotify memang amat layak diandalkan sebagai teman yang menghibur, baik saat
Anda melakukan aktivitas ke tempat kerja, sekolah, kampus, maupun ketika berlibur.
Hal 37

Menariknya lagi, smartphone Anda tak perlu
menyimpan playlist, karena memori penyimpanan ada di aplikasi ini.
Jadi jika Anda tak bisa lepas dari musik, sebaiknya pilih jaringan yang berkualitas bagus,
memiliki akses khusus dengan aplikasi Spotify.
Berikut ini beberapa playlist yang layak Anda
koleksi;
1. MIA (Bad Bunny feat. Drake).
2. Thank u, next (Ariana Grande).
3. Taki-taki (DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna, Cardi B).
4. Sunflower-Spiderman: Inti the Spder-Verse (Post Malone, Swae Lee).
5. Better (Khalid, Suncity). - ADV

BACK
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KABAR OPERATOR

DUO MAUT: ADVAN i6 DAN
IM3 OOREDOO
Tren paket bundling belakangan kian marak
dan bahkan lebih menjanjikan ketimbang hanya membeli smartphone batangan. Ini karena jenis smartphone yang ditawarkan sudah
mengusung teknologi terkini, selain itu harga
yang ditawarkan pun sangat terjangkau.
Sebagai contoh, jika Anda memiliki budget
kurang dari Rp 1,5 juta, sulit memperoleh
smartphone dengan kondisi baru dan memiliki kamera utama 13 MP.
Namun hal ini bisa menjadi kenyataan berkat kerjasama antara IM3 Ooredoo dengan
Advan. Produk Advan meskipun lokal namun
memiliki kualitas yang setara dengan produk
luar.
Hal 39

Salah satunya adalah Advan i6. Cukup dengan
kocek Rp 1,349 juta, Anda bahkan memperoleh kartu SIM IM3 Ooredoo baru plus tentu
saja segudang tawaran menarik untuk menjajal mobile internet.
Kerjasama keduanya ibarat duo maut, karena
benar-benar memanjakan konsumen. Lihat
saja paket Unlimited yang diberikan mencapai 7 GB. Jumlah ini membuat Anda lega setiap hari menjelajahi dunia maya, melakukan
chatting, streaming musik dan video, serta
banyak aktivitas lainnya.
IM3 Ooredoo tahu benar apa saja kebutuhan pengguna, seperti WhatsApp, Facebook,
Facebook Messenger, Line, Twitter bahkan
Go-jek dan Grab.
Jika Anda tak bisa lepas dari YouTube, paket ini malah memberi kebebasan menonton,
termasuk streaming Spotify dan menyimak
koleksi film milik iFlix. Streaming ini bahkan
boleh dinikmati selama setahun.
Jika Anda masih membutuhkan fungsi telefoni dan SMS, tersedia gratis SMS sebanyak
20 kali ke sesama pengguna IM3 Ooredoo.
Sedangkan untuk telepon bisa gratis selama
30 menit.
Hal 40

Dengan masa aktif selama 30 hari, Anda hanya mengeluarkan kocek sebanyak Rp 45.000,saja.
Advan i6 layak jadi pilihan, dengan kamera
selfie 5 MP sudah mencukupi merekam aneka gaya selfie. Dan dengan paket Unlimited
IM3 Ooredoo Anda bisa mengisi media sosial
sebebas Anda mau.
Seri ini juga dilengkapi sensor sidik jari untuk menambah keamanan perangkat. Selain
itu, kapasitas baterainya sebesar 3.300 mAh
merupakan salah satu smartphone yang siap
bekerja dengan durasi lama.
Hasil uji SINYALMAGZ, dalam posisi 100
persen full battery, kemudian digunakan untuk browsing, aktif bermedia sosial, menyetel musik selama sekitar satu jam, juga main
game, hanya berkurang sebesar 30 persen
dalam waktu 10 jam. - ADV
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SMARTPHONE
REKOMENDASI

2018

Ini dia daftar smartphone yang
dirilis sepanjang 2018 dan menyita
perhatian. Layak jadi rujukan Anda
yang hendak ganti smartphone dan
tampil keren di 2019.

Hal 42
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SAMSUNG GALAXY NOTE 9
Perjalanan keluarga Galaxy Note berlanjut.
Tak terasa sudah lebih dari delapan tahun
seri ini hadir di pasar. Umumnya cukup sukses seperti halnya keluarga Galaxy S.
Galaxy Note 9 dirilis pada Agustus 2018, dan
menjadi hero-nya Samsung pada semester kedua. Stylus pen yang menjadi ciri khas
dikembangkan dan berfungsi pula sebagai
kontroler.
Seri ini pada Oktober silam terjual hingga1
juta unit di Korea saja. Untuk pasar Indonesia, chipset yang digunakan adalah Exynos
9810 Octa yang merupakan prosesor terbaik
Hal 43

Samsung saat ini.
Dengan layar berukuran 6,4 inci tergolong
paling lebar. Sementara rasionya pun nyaris
memenuhi penampang depan, mencapai 84
persen.
Banyak hal dikembangkan di seri ini. Salah
satunya adalah kapasitas simpan yang mencapai 512 GB untuk memori internal saja. Selebihnya memori eksternal yang juga siap disinggahi microSD berkapaitas 512 GB.
Hampir seluruh teknologi terbaru Samsung
ada di seri ini. Mulai Samsung Pay, Samsung
DeX, Iris Scanner hingga Bixby.
Di Indonesia sendiri yang paling banyak beredar adalah versi kedua yaitu 128 GB. Dipatok
di angka sekitar 10,5 jutaan.
Sementara itu, kapasitas baterainya pun oleh
Samsung diberikan yang di atas rata-rata,
sebesar 4.000 mAH. (*)

Hal 44

Spesifikasi
DIMENSI

161.9 x 76.4 x 8.8 mm, 201 gram

KAMERA UTAMA

Dual 12 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

8 MP
Exynos 9810 Octa

LAYAR

6,4 inci

BATERAI

4.000 mAh

BACK
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ASUS ZENFONE 5
Asus Zenfone 5 datang dengan kisah sukses yang diharapkan mirip ketika pertama
kali Asus merilis Zenfone 5 generasi pertama. Zonfone 5 kala itu sangat sukses dipilih
konsumen ketimbang dua seri yang dilepas
bersamaan (Zenfone 4 dan Zenfone 6).
Dikemas mengikuti tren desain masa kini.
Dengan layar yang memenuhi sekitar 84 persen penampang depan.
Audio menjadi bagian penting di seri ini sebagai sosok smartphone multimedia. Makanya DTS engine ambil bagian di sini yang ditopang oleh dua speaker stereo.
Hal 46

Namun sayang, Asus tak menceploskan prosesor tertinggi milik Qualcomm. Seri ini hanya
mengenakan SoC Snapdragon 636.
Tak heran jika kemudian harganya pun tidak
terlalu tinggi. Saat ini rata-rata dilego Rp 4,3
jutaan untuk varian tertinggi (64 GB ROM, 6
GB RAM) dengan memori eksternal yang sangat besar mencapai 512 GB.
Punggung khas balutan Zenfone masih diaplikasikan di seri ini. Bodinya cukup tipis
dengan aluminium sebagai frame.
Fotografi juga tetap dipertahankan. Meski
resolusi kamera tak high res namun ada dua
LED flash mendukung. Serta berbagai aplikasi menarik yang amat kreatif. (*)
Spesifikasi
DIMENSI

153 x 75.7 x 7.7 mm, 165 gram

KAMERA UTAMA

Dual 12 MP dan 8 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

8 MP
Snapdragon 636

LAYAR

6,2 inci

BATERAI

3.300 mAh

BACK
Hal 47
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OPPO F9
Oppo keluarga baru, seri F9 harus diakui lebih
sukses ketimbang seiornya, Oppo F7. Kepemimpinan sebagai jagonya selfie benar-benar
ditunjukkan di sini. Lihat saja kamera depannya yang resolusi 25 MP. Hal ini jauh lebih
penting ketimbang kamera utama yang hanya 16 MP dan 2 MP.
Konsep layar notch ditinggalkan, kali ini sisa
layar depan digunakan untuk menempatkan kamera 25 MP tadi. Maka tak heran jika
memberi keuntungan di mana layar dapat
memenuhi 84 persen bodi depan.
Demi agar seri ini dapat menjangkau pasar
lebih luas, Oppo mengorbankan prosesor yang
memiih Mediatek sebagai partner. Untuk itu
Hal 48

dipakailah SoC MT6771 Helio P60 yang sebenarnya disiapkan untuk smartphone berkelas.
Dengan komposisi seperti di atas, Oppo menetapkan harga di angka sekitar Rp 3,8 – 3,9
jutaan. Sebuah harga yang lebih miring ketimbang seri-seri Oppo sebelumnya. Konsumen bisa memilih satu dari dua varian, masing-masing beda RAM saja, yaitu 4 GB atau 6
GB dengan ROM dan memori eksternal yang
sama (64 GB dan 256 GB).
Pasokan tenaga juga lebih besar ketimbang
jagoan Asus, Zenfone 5. Oppo F9 memakai
kapasitas 3.500 mAH dengan harga yang lebih miring dari Zenfone 5. (*)
Spesifikasi
DIMENSI

156.7 x 74 x 8 mm, 169 gram

KAMERA UTAMA

Dual 16 MP dan 2 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

25 MP
MT6771 Helio P60

LAYAR

6,3 inci

BATERAI

3.500 mAh

BACK
Hal 49
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VIVO V11
Persaingan antara Vivo dengan Oppo boleh
jadi yang paling ramai tahun ini. Apa lagi di
tengah tahun keduanya merilis jagoan. Oppo
dengan F9, sedang Vivo dengan V11 (atau
juga dikenal dengan V11 Pro).
Bahkan Vivo memilih Qualcomm sebagai
rekanan pemasok SoC. Tetapi kekuatan keduanya terletak pada kamera selfie, 25 MP. Masing-masing tentu punya plus dan minus. Vivo
memilih menggunakan kamera depan kedua
resolusi 5 MP, walaupun menurunkan resolusi kamera utama pertama (12 MP).
Kemudian teknologi pemindai sidik jari memakai layar depan digunakan. Akibatnya tak
Hal 50

ada lagi sensor di punggung seperti Oppo F9.
Di samping itu, layarnya pun dilebarkan hingga mencapai 6,41 inci. Akibatnya persentase
layar pun jadi lebih luas pula, menembus 85
persen.
Tetapi di pasar, Vivo lebih berani memainkan
angka harga. Lihat saja Vivo V11 yang dibanderol lebih miring, hanya sekitar Rp 3,5 jutaan
untuk varian ROM 64 GB dan RAM 6 GB.
Tentu saja varian satu lagi, 128 GB lebih tinggi. Namun jarang ditemui di pasar Indonesia.
Sedikit kekurangan adalah pada frame yang
masih menggunakan plastik. Namun begitu
tampilan Vivo V11 tetap enak dipandang dan
keterkinian. Seri ini juga mendedikasikan slot
kartu microSD sendiri, sehingga tak perlu berganti lokasi dengan SIM card. (*)
Spesifikasi
DIMENSI

157.9 x 75 x 7.9 mm, 156 gram

KAMERA UTAMA

Dual 12 MP dan 5 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

25 MP
Snapdragon 660

LAYAR

6,41 inci

BATERAI

3.400 mAh

BACK
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APPLE iPHONE XR
Selepas usia 10 tahun yang ditandai dengan
dirilisnya iPhone X, Apple justru menggunakan nama “X” sebagai identitas. Dan yang terbaru adalah iPhone XR.
Bagi pengguna Apple, iPhone XR masih terasa bak iPhone X dengan layar berponi dan layar yang penuh. Dengan kata lain secara desain memang nyaris tak berubah. Kecuali jika
Anda sangat concern dengan up grade sistem operasi, maka iPhone XR telah memakai
iOS versi 12.
XR bahkan hanya memiliki single modul camera utama resolusi 12 MP. Namun Apple belajar banyak soal kapasitas baterai. Maka pada
Hal 52

seri ini disiapkan baterai dengan kapasitas
lebih besar ketimbang iPhone X.
Begitu pula dengan opsi pilihannya. Pada seri
X hanya ada dua pilihan (64 GB dan 256 GB),
kali ini ditambah dengan versi 128 GB.
iPhone X sendiri untuk varian 64 GB sudah
turun, mencapai sekitar Rp 7-8 jutaan. Sedangkan iPhone XR dengan kapasitas serupa di
angka Rp 12 jutaan.
Teknologi lainnya tak banyak pula berubah.
Misalnya RAM masih 3 GB. Fitur fast charging
juga diadopsikan lagi. Memang pada akhirnya, pemilik iPhone X agak enggan mengganti.
Namun, jika ingin memperoleh kekinian, iPhone XR lah pilihannya. (*)
Spesifikasi
DIMENSI

150.9 x 75.7 x 8.3 mm, 194 gram

KAMERA UTAMA

12 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

7 MP
Apple A12 Bionic

LAYAR

6,1 inci

BATERAI

2.942 mAh

BACK
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XIAOMI Mi 8
Apa reaksi Anda ketika ditawari sebuah smartphone dengan memori 128 GB dengan RAM 6
GB seharga Rp 5,5 jutaan? Sementara dengan
spesifikasi serupa, kocek yang harus Anda keluarkan bisa mencapai Rp 7 juta. Inilah yang
ditawarkan Xiaomi Mi 8. Flagship Xiaomi keluarga Mi yang merupakan cikal bakal portfolio Xiaomi.
Dari segi material, seri ini memilih aluminium
sebagai frame dan kaca buat kulitnya. Kemudian layarnya menyembul memenuhi tampilan depan hingga menyisakan sekitar 16 persen untuk notch.
Prosesornya memakai keluaran Qualcomm
terbaik, Snapdragon 845. Bahkan kamera selfie-nya berupaya mendekati apa yang dilakuHal 54

kan vendor-vendor pengusung ahlinya selfie.
Sebagai flagship, Mi 8 telah meng-upgrade
UI MIUI versi 9.5. Bahkan Qualcomm juga
menceploskan fast charging (quick charge)
versi 4.0.
Pendek kata, Xiaomi Mi 8 merupakan representasi up date teknologi yang diusung oleh
Xiaomi. Termasuk pemakaian baterai berkapasitas 3.400 mAh. Salah satu kamera utama (12 MP) disiapkan untuk melakukan telephoto. Kemampuannya adalah zoom optic
sampai dua kali.
Selain varian 128 GB dan 6 GB RAM, juga ada
128 GB dengan RAM 8 GB. Bahkan dua varian lainnya yaitu 64 GB RAM plus 6 GB ROM,
serta 256 GB RAM plus 6 GB RAM. Juga termasuk smartphone tertipis.(*)
Spesifikasi
DIMENSI

154.9 x 74.8 x 7.6 mm, 175 gram

KAMERA UTAMA

Dual 12 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

20 MP
Snapdragon 845

LAYAR

6,21 inci

BATERAI

3.400 mAh

BACK
Hal 55
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LG G7 THINQ
Sub brand ThinQ sebenarnya sudah muncul
pada Februari 2018 ketika LG merilis V30S.
Kemudian sub brand ini dipakai lagi untuk
memperkuat julukan keluarga terbaru seri G,
yaitu G7. Bahkan ThinQ lantas digunakan pula
di beberapa produk lainnya termasuk smart
display.
Seri G adalah flagship LG. Karenanya LG getol betul melengkapi di berbagai sisi. Salah
satunya akreditasi daya tahan dengan menggunakan dua standar, masing-masing IP dan
MIL-STD. Layarnya berukuran 6,1 inci dengan
notch. Namun karena di bawah layar masih
menyisakan space sehingga persentase layar hanya sekitar 81 persen saja.
LG G7 ThinQ mengusung segala teknologi

Hal 56

paling gres sebuah smartphone. Ada Gorilla
Glass versi 5, prosesor Snapdragon 845, microSD yang sanggup menelan data hingga
512 GB, pun Bluetooth versi 5.0.
LG begitu mengandalkan seri ini sebagai gacoan di saat secara finansial tengah limbung.
Hasilnya cukup memberikan kontribusi. Bahkan melebihi di saat LG menjual seri G6 tahun silam. LG menyederhanakan opsi seri ini.
Cukup dengan dua varian tapi beda signifikan. Masing-masing 128 GB (RAM 6 GB) dan
64 GB (RAM 4 GB).
Serunya lagi, di antara berbagai flagship vendor lain, LG G7 ThinQ adalah smartphone teringan. Harga rata-rata di Indonesia untuk
varian 128 GB masih di angka Rp 8,7 jutaan.
Sementara buat varian 64 GB selisih sekitar
Rp 2 juta lebih murah. (*)
Spesifikasi
DIMENSI

153.2 x 71.9 x 7.9 mm, 162 gram

KAMERA UTAMA

Dual 16 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

8 MP
Snapdragon 845

LAYAR

6,1 inci

BATERAI

3.000 mAh

BACK
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HUAWEI P20
Penjualan Huawei secara global sangat
menggembirakan. Bahkan brand ini masuk
tiga besar di bawah Samsung dan Apple. Di
sisi up date teknologi, Huawei mirip Samsung
namun terlihat lebih berani. Misalnya merupakan pabrikan yang swadaya dalam hal
memproduksi chipset. Lalu, berani bersaing
dengan memberikan modul seperti kamera
resolusi tinggi.
Hal itu tampak pada Huawei P20. Dirilis April
2018 dan cukup menggertak vendor lain. Ini
lantaran penggunakan modul lensa bikinan
Leica. Dua kamera utama bertengger di punggung dengan resolusi wah, masing-masing
20 MP dan 12 MP.
Hal 58

Agar layak bersanding dengan jagoan selfie
lain, Huawei P20 dibekali kamera selfie 24 MP.
Dan, Huawei cukup cerdik agar konsumen tak
gamang. Cukup satu pilihan dengan memori
128 GB ROM (4 GB RAM).
Huawe masih mempertahankan tombol
Home di bawah layar yang fungsinya dikembangkan pula sebagai finger print sensor. Akibatnya layar harus rela berbagi dengan space
tombol dan kamera depan. Sehingga hanya
memenuhi 80 persen luas depan.
Huawei juga meniadakan microSD yang hanya akan makan space lainnya. Efeknya keapda bobot, di mana termasuk salah satu smartphone ringan. Harganya di pasar di angka
sekitar Rp 7,5 jutaan. (*)
Spesifikasi
DIMENSI

153.2 x 71.9 x 7.9 mm, 162 gram

KAMERA UTAMA

Dual 16 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

8 MP
Snapdragon 845

LAYAR

6,1 inci

BATERAI

3.000 mAh

BACK
Hal 59
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NOKIA 6.1 PLUS
Di tangan HMD Global, nama Nokia kembali
berkibar, meski belum terlalu kencang. Banyak orang rindu oleh berbagai kelebihan, namun belum terjawab. Nah, pada Nokia 6.1
Plus mulailah tampak jawaban HMD Global.
Tren dual camera diusung sebagai penegas
bahwa brand ini juga kuat.
Memang masih terkesan tanggung, bahkan
termasuk kamera selfie (hanya 16 MP), tetapi Nokia berkelit dengan menawarkan harga
yang miring. Seri ini hanya keluar satu varian
(64 GB ROM, 4 GB RAM) dan dilego hanya
Rp 3,5 juta termahal. Di toko lain bahkan ada
yang berani melego Rp 2,8 jutaan.
Secara teknis padahal seri ini tak malu-maluHal 60

in. Lihat saja bahannya yang sudah meninggalkan plastic. Lalu digantikan dengan farme
aluminium dan kaca sebagai pelapis.
Tren layar berponi diadopsi, dan menyisakan sekitar 18 persen saja. Sisanya diisi penuh dengan layar seluas 5,8 inci diagonal.
Memang Nokia 6.1 Plus hanya memerlukan
prosesor Snapdragon 636 yang bekerja dengan clock speed mencapai 1,8 GHz.
Tak soal, sebab HMD Global punya trik untuk
membuat perangkat yang memiliki performa tinggi. Walaupun hanya ditopang chipset
kelas menengah.
Nokia 6.1 Plus memang pantas bagi pecinta Nokia yang sudah berganti ke Android dan
merupakan fnas berat yang masih merindukan brand ini. (*)
Spesifikasi
DIMENSI

147.2 x 71 x 8 mm, 151 gram

KAMERA UTAMA

Dual 16 MP + 5 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

16 MP
Snapdragon 636

LAYAR

5,8 inci

BATERAI

3.060 mAh

BACK
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ONEPLUS 6
Meskipun taka da kantor representatifnya di
Indonesia, namun produk ini beredar di pasar
lokal. Minim produk tetapi amat fokus. Tahun
ini keluar generasi ke 6 alias OnePlus 6. Harga di salah satu online shop mencapai Rp 7,7
jutaan (untuk varian terkecil, 64 GB RAM, 6
GB ROM).
Apa yang ditawarkan? Karena merupakan salah satu produk (dari dua produk yang dirilis
2018), maka OnePlus amat fokus mengencangkan seri ini. Umpamanya dengan chipset Snapdragon 845 (yang tercanggh di papan atas), kemudian kamera utama high res
(16 MP dan 20 MP).
Dimensinya memang termasuk cukup besar
di genggaman tangan. Maklum karena menHal 62

gusung layar lebar (6,28 inci).
Menggenggam OnePlus bagi orang Indonesia tentulah eksklusif. Meski banderolnya tak
semahal brand macam Samsung atau LG.
Kendati begitu volume produk yang tersedia
di pasar sangat minim. Di online shop pun hanya tersedia satu varian saja.
OnePlus 6 adalah petarung di kelas papan
atas sekelas dengan Samsung Galaxy S9, LG
G7 ThinQ, hingga Xiaomi Mi8.
Seri ini bahkan telah disiapkan untuk bisa
di-upgrade ke Android versi 9.0 alias Pie. Tetapi memang jika ingin Anda lepas jual, harganya bisa jatuh. (*)
Spesifikasi
DIMENSI

147.2 x 71 x 8 mm, 151 gram

KAMERA UTAMA

Dual 16 MP + 5 MP

KAMERA DEPAN
PROSESOR

16 MP
Snapdragon 636

LAYAR

5,8 inci

BATERAI

3.060 mAh

BACK
Hal 63
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BINTANG
INDUSTRI
TELKO & IT
PALING
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Setiap era selalu melahirkan bintang. Seperti halnya di 2018, di mana dominasi start up
kian menjulang dan terus tumbuh. Walaupun
industri hardware kurang cemerlang namun
ada sosok yang konsisten. Siapa saja bintang
industry telko dan IT 2018?
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PROFILE

DIAN SISWARINI

Presiden Direktur dan CEO XL Axiata
Kalau ingin tahu celotehan Dian Siswarini,
silakan mampir ke blog web-nya beralamat
https://diansiswarini.com . Di situ Anda bisa
menikmati banyak hal, termasuk pelajaran
dari seorang perempuan pemimpin.
Jarang ada perempuan duduk di tampuk
kepemimpinan perusahaan telekomunikasi.
Lulusan ITB ini adalah salah satunya, dan itu
membanggakan Indonesia.
Tahun 2018, setelah diaplikasikannya registrasi nomor prabayar, XL Axiata mengejutkan,
karena mampu memperoleh hasil yang justru
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lebih besar ketimbang operator pesaingnya.
XL Axiata kini merupakan operator nomor dua
terbesar di Indonesia.
Sejak lulus tahun 1991, Dian –sapaan akrabnya- sudah yakin betul akan bekerja di industri telekomunikasi. Diawali dari perusahaan swasta, kemudian pada 1994 hinggap
di Satelindo (perusahaan sebelum kemudian
menjadi Indosat).
Ia adalah seorang profesional, mengaplikasikan ilmu keinsinyurannya di bidang telekomunikasi. Pada 1996 ketika XL masuk Indonesia
ia pun masuk seiring dengan dimulainya jaringan GSM di tanah air.
Loyal dengan XL, sampai akhirnya pada 2007
posisinya naik menjadi direktur layanan jaringan, sesuai dengan disiplin ilmunya.
Kala itu XL sedang naik pesat di bawah Hasnul
Suhaimi. Dian adalah anak emas. Tak cukup
hanya bekerja profesinal di ilmunya, ia pun
membuka diri untuk belajar manajemen.
Ketika industri online shop dimulai, Dian adalah bidan lahirnya Elevania. Pembelajaran
pun bertambah hingga soal-soal tentang pemasaran.
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Tahun 2014, ia pindah ke holding Axiata Group.
Setahun kemudian kembali ke XL Axiata lalu
mengisi posisi Presdir yang kosong setelah
Hasnul Suhaimi. (*)
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PROFILE

NADIEM MAKARIM
Founder Go-Jek

Ia tak mengikuti jejak sang ayah yang dikenal di bidang hukum. Nadiem memang lebih gemar menekuni dunia bisnis. Pantas jika
gelarnya pun MBA yang ia sabet dari Harvard
Business School, Amerika.
Go-jek di tahun 2018, bukan lagi dikenal sebagai perusahaan penyedia ojek online, namun multilayanan. Go-Food dikembangkan
dan kini telah memiliki basis data kuliner yang
sangat kuat dari mulai penjual kaki lima hingga resto bintang lima.
Go-jek sendiri kian sulit ditandingi Grab. BahHal 68

kan ketika telah menghijaukan Indonesia, kini
mulai melebarkan sayap di Thailand dan Vietnam yang kebutuhan akan angkutan roda dua
juga tinggi. Untuk proses ekspansi ini sendiri
Go-jek meyiapkan investasi mencapai Rp 7,1
triliun.
Salah satu target yang dicanangkan di 2018
adalah meningkatkan performa layanan pembayaran Go-pay. Dan, Go-pay kian mandiri
menjadi teknologi finansial praktis bagi banyak warga di kota besar.
Dengan tiga pilar ini saja (meski juga banyak
Go-Go lainnya), perusahaan Nadiem Makarim sudah masuk golongan start up unicorn,
memiliki nilai mencapai Rp 14 triliun lebih.
Sebelumnya ia sempat belajar online business
di Zalora. Bahkan juga pernah menjadi Chief
Innovation Executive di aplikasi Kartuku. Dua
pengalaman ini membawanya untuk mendirikan Go-jek dengan nama perusahaaan PT
Aplikasi Karya Anak Bangsa.
Kelak, pada 2017 aplikasi Kartuku ia akuisisi. Pertumbuhan bisnis lalu melesat ke mana-mana, memasuki berbagai bidang.
Pria 34 tahun ini tahu benar memulai bisnis.
Hal 69

Tak heran jika layanan yang ditawarkan sangat massif. Investasinya terus tumbuh seiring
dengan bertambahnya bisnis on-line. Sejumlah investor di antaranya Google, Tencent, JD,
Rakuten, Northstar Group dan banyak lagi. (*)
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ACHMAD ZAKY
Founder Bukalapak

Globe Asia membuat peringkatan daftar anak
muda terkaya di Indonesia. Salah satunya
wong Jowo satu ini. Achmad Zaky yang –
kata Globe Asia- mencapai 105 juta dolar.
Boleh jadi, mengingat Bukalapak, perusahaan
rintisannya ini masuk sebagai salah satu start
up unicorn. Bukalapak menjadi marketplace
yang menjawab sulitnya dan ribetnya proses
pemasaran bagi perusahaan UMKM.
Dunia teknologi ia sukai ketika masih duduk
di SD. Berlanjut terus sampai ia memutuskan
kuliah di Teknologi Informasi ITB. Passion
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dan knowledge, begitulah ia menekuni bidang
kewirausahaan yang mengibarkan bendera
bukalapak kencang dan kian kencang hingga
kini.
Zaky seperti membawa peta baru bagi dunia pemasaran online di Indonesia. Pria asal
Sragen (sebuah kota kecil di dekat Solo) itu
memakmurkan ribuan hingga jutaan perusahaan kelas kecil dan menengah untuk tampil
dan memasarkan produknya lebih mudah.
Tak heran jika dua tahun silam presiden Jokowi memberikan penghargaan Satyalencana
Wira Karya atas prestasinya ini.
Hingga saat ini situs Bukalapak per bulan
dikunjungi oleh rata-rata 93 juta akun. Dengan jumlah karyawan lebih dari 1.200 orang
Bukalapak semakin mapan. Jumlah pelapak
di situs ini sendiri mencapai 3 juta UMKM.
Bukalapak semakin bervariasi layanan yang
ditawarkan. Di antaranya voucher elektronik,
tiket, hingga ke produk lain yang punya nama
khas BukaReksa, BukaMobil, BukaIKlan, BukaEmas, hingga BukaNonton.
Jauh sebelum Bukalapak, Zaky pernah merasakan benar jatuh-bangunnya berbisnis. KareHal 72

na itulah semangat kewirausahaan itu sudah
ia rasakan.
Di usia masih 32 tahun, jebolan SMA 1 Solo
ini sudah menjadi miliuner.(*)
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WILLIAM TANUWIJAYA
Founder Tokopedia

Dari Pematang Siantar, ke Jakarta, lalu
meng-Indonesia. Begitulah singkat kisah perjalanan hidup seorang William Tanuwijaya.
Pendiri marketplace bernama Tokopedia.
Nilai perusahaan ini juga telah tembus 1 juta
US dolar alias berstatus unicorn. Lulusan Universitas Bina Nusantara ini oleh Globe Asia
diperkirakan memiliki kekayaan mencapai
sekitar Rp 1,8 triliun.
Tokopedia tahun 2018 sangat agresif menawarkan program penjualan. Banyak gimmick
diiming buat konsumen.
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Tokopedia lalu dilirik oleh berbagai investor.
Ada Softbank Telecom Corp., East Ventures,
CyberAgent Ventures dan yang paling menghebohkan adalah AliBaba. Total ada delapan
venture yang andil memberikan investasi.
Dengan pendanaan yang besar, Tokopedia
bisa melakukan promosi dan iklan ke berbagai media. Jor-joran kampanye Tokopedia
membuat namanya tertanam di kepala publik. Di tengah gairah iklan yang redup, Tokopedia justru meramaikan beragam fasilitas
media tradisional maupun elektronik.
Hingga kini, rata-rata jumlah pengunjung bulanan ke Tokopedia mencapai 117 juta akun.
Hal ini menempatkan Tokopedia sebagai perusahaan online asli Indonesia yang memiliki
pengunjung terbanyak (kendati sejajar dengan Lazada). Jumlah karyawannya menembus 1.600 orang.
Berbagai keperluan barang dan jasa ditawarkan di Tokopedia. Pemerataan ekonomi
dan memajukan pengusaha baru adalah salah satu harapan Tokopedia. Nyatanya jumlah pebisnis baru di Tokopedia mencapai 70
persen.
William pernah bekerja di Google dan FaceHal 75

book, sebelum lalu memastikan kehadiran
Tokopedia. Pria kelahiran 37 tahun silam ini
juga bukan tergolong keluarga kaya raya. Bahkan ketika hijrah untuk kuliah di Jakarta, ia
rela menempuh jalan darat. (*)
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TJANDRA LIANTO
Direktur Marketing Advan

Tahun 2018, hanya Advan, produsen lokal
yang paling kuat menghadapi gempuran produk asing, baik Korea maupun Tiongkok.
Adalah Tjandra Lianto yang jadi ujung tombak penjualan sekaligus penanggungjawab
nama Advan. Banyak jurus dilakukan tetapi yang paling utama adalah kemampuan
mencermati pasar.
Tjandra tahu persis di mana titik-titik pasar
dan berapa spend konsumen untuk membeli
sebuah smartphone. Ini berkat pengalaman
bertahun-tahun ketika Advan mampu menHal 77

guasai pasar justru di kota-kota kecil.
Di sana, persaingan tak tajam, tetapi pasar
besar. Tahun 2018, Advan bahkan menggandeng operator untuk menjual secara bundling.
Produk-produknya buatan Indonesia dengan
pabrik di Jawa Tengah. Advan melakukan benar keputusan pemerintah khususnya dalam
hal TKDN (Total Kandungan Dalam Negeri).
Tak hanya hardware, soal software pun menjadi perhatian Tjandra. Ia mengajak mantan
presidir XL Axiata Hasnul Suhaimi untuk merancang konsep interface yang lalu diberi julukan IDOS (Indonesia Operating System).
Beberapa produk Advan dijejali dengan konten atau aplikasi lokal. Dengan begitu, Advan
ambil bagian dalam menyebarkan konten
lokal.
Menurut Tjandra, segmen anak muda Indonesia lebih mudah menyerap smartphone dengan kisaran harga Rp 2-3 juta. Kelompok lain
di rentang Rp 1-2 jutaan.
Layanan purnajual dibenahi olehnya. Kini lebih dari 60 titik tersebar di Indonesia.
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Dengan segenap tenaga, market share Advan
di Indonesia pada kuartal 2 2018 mencapai 6
persen alias urutan lima di bawah Samsung,
Xiaomi, Oppo dan Vivo. (*)

BACK

Hal 79

XXXX

PROFILE

FERRY UNARDI
Founder Traveloka

Jika dulu ia memutuskan tetap bekerja di Microsoft, mustahil ada Traveloka, tak mungkin
Ferry Unardi tercatat sebagai anak muda pengusaha terkaya dari 300 nama versi Forbes.
Pilihannya untuk berbisnis di tiket elektronik adalah keputusan tepat. Lewat Traveloka
menurut Globe Asia kekayaan Ferry mencapai Rp 2 triliun.
Bisnis penjualan tiket memang telah berubah.
Perusahaan penerbangan diuntungkan oleh
kehadiran Traveloka. Calon penumpang bebas memilih jam penerbangan, bisa dilakukan
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secepatnya, dan tak perlu tiket kertas. Semua
hal yang telah memangkas proses beli tiket
zaman dulu.
Bahkan lalu merambah ke pemesanan kamar
hotel, juga pembelian tiket film bioskop.
Kendati hanya memperoleh 5 persen dari penjualan tiket pesawat namun dengan volume
tinggi, Traveloka menjadi bisnis yang menjanjikan.
Kegundahan Ferry muncul ketika ia mengalami kesulitan membeli tiket Padang – Jakarta. Pria kelahiran Padang ini pernah punya
pengalaman menarik ketika kuliah di Amerika tentang cara pembelian tiket pesawat.
Dari situlah Traveloka muncul. Kebetulan pula
ia memiliki background dunia teknologi informasi. Maka, dua hal itu (bisnis tiket dan teknologi informasi) lantas menyatu dalam tubuh Traveloka.
Tahun 2017. Traveloka mendapat tambahan investasi mencapai 150 juta dolar dari
JD.com, East Venturesm Sequioa Capital dan
Hillhouse Capital Group. Bahkan di tahun yang
sama, raksasa penjualan tiket online Expedia
pun menyuntik 350 juta dolar.
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Dalam sebulan sebanyak 30 juta orang mondar-mandir ke situs Traveloka. Aplikasi mobile-nya sendiri telah diunduh oleh lebih dari
40 juta orang. Traveloka pada 2017 telah menjadi perusahaan unicorn.(*)
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ADAMAS BELVA SYAH
DEVARA
Founder Ruangguru

Ruangguru kini menjadi sarana belajar alternatif bagi banyak pelajar. Ini karena konten
yang disediakan amat bervariatif, menyenangkan, gampang dipahami serta memandu, dan tentu saja dapat dilihat berulang kali.
Adalah Belva Devara –sapaan akrab- pendiri
Ruangguru. Usianya masih amat belia, baru
28 tahun. Pernah mengenyam pendidikan di
Harvard dan Standford University, yang oleh
majalah Forbes dinobatkan sebagai anak
muda berpengaruh di Asia pada 2017. Ia berHal 83

sama 30 anak muda lainnya.
Ruangguru semula merupakan tempat bagi
pendidik untuk berbagi pelajaran dan pengajaran. Kemudian sebagai aplikasi pendidikan
yang tak lepas dari bisnis, berbagai model
bisnis ditawarkan. Sebanyak 10 juta murid
mengakses dan melibatkan tak kurang dari
150 ribu guru tersebar di Indonesia.
Tahun 2014, Ruangguru mendapat suntikan
dana dari East Venture. Lalu melenggang
menjadi aplikasi pada Februari 2016.
Sejak itu pula trafik aplikasi ini melonjak. Hingga kemudian dilirik oleh UOB Venture Management untuk mengucurkan investasi.
Konten pun berkembang. Tak hanya pelajaran di sekolah, namun juga belajar gitar, bahasa, olahraga dan banyak lagi.
Meski belum masuk sebagai start up unicorn,
namun Ruangguru terbilang memiliki trafik
bagus. Ini tidak lepas dari keinginannya untuk menyebarkan materi pendidikan ke banyak orang melalui cara online.
Begitu seriusnya soal pendidikan sampai tahun lalu pria yang juga jebolan Nanyang TechHal 84

nology University (NTU) Singapura ini diundang mengikuti rapat menteri oleh presiden
Jokowi. Ia diminta memberikan pandangan
tentang konsep pendidikan di Indonesia.
Ruangguru juga mulai berani melakukan promosi aplikasi di media televisi. (*)
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CHRIS FENG
CEO Shopee

Shopee tempo hari berultah dengan perayaan
besar-besara. Setidaknya empat stasiun televisi swasta di-book pada jam prime time
untuk menampilkan acara selebrasi. Gongnya adalah tampilnya band vokal perempuan
terkenal Black Pink.
Adalah Chris Feng, bos Shopee Indonesia
yang layak bangga atas pencapaian bisnis
e-commerce ini. Shopee hadir di Indonesia
justru ketika beberapa online shop mundur
dari pertarungan.
Salah satu kesuksesan Shopee pada tahun
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2018 adalah saat Ramadhan silam. Jumlah
penjualan meningkat pesat, naik sampai 500
persen dibandingkan hari biasa.
Berbagai inisiatif dilakukan oleh Shopee. Misalnya saja Kreasi Nusantara yang merupakan
platform didedikasikan untuk menampilkan
produk-produk Indonesia di beragam kategori, memberi kesempatan bagi para pengusaha dan bisnis lokal untuk memperoleh
basis pelanggan yang lebih besar dan mempromosikan produk mereka.
Shopee Indonesia juga meluncurkan Super
Brand Day, sebuah inisiatif untuk rekanan
brand agar produk-produknya ditampilkan
selama 24 jam di dalam aplikasi Shopee sebagai jalur bagi mereka untuk memperkuat
keberadaan daring dan berinteraksi dengan
lebih dari 48 juta pengguna Shopee di 515
kota di Indonesia.
Chris Feng adalah lulusan National University
of Singapore, jurusan Ilmu Komputer. Indonesia memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Shopee Asia. Di Indonesia, Shopee
diunduh 18 juta kali dengan lebih dari 60 juta
pengguna aktif dan 750.000 penjual.
Pada Juni 2018, Shopee diproyeksikan akan
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terus berkembang seiring dengan diumumumkannya penambahan modal agregat senilai 575 juta dolar oleh induk perusahaannya
Sea Limited.(*)
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JONATHAN SUDHARTA
Founder Halodoc

Ketika merilis aplikasi Halodoc pada April
2016 jumlah mitra aplikasi ini terus menanjak. Tak terkirakan oleh Jonathan Sudharta
kini telah tercatat 20 ribu dokter bergabung
dan menjangkau 30 kota. Jumlah pengguna
aplikasi yang terbilang aktif mencapai satu
juta orang.
Halodoc sedang merangkak, tetapi rangkakkannya cukup pesat. Membawa bendera PT
Medika Dokter Investama, Halodoc menjadi
aplikasi hub antara dokter dan pasien serta
rumah sakit terbaik di Indonesia.
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Jonathan bukan orang abru di bidang industri
medis. Tetapi ia bukan pula seorang dokter. Ia
mengawali kerja sebagai medical representatives. Tugasnya mempromosikan obat-obatan dari perusahaan obat ke dokter.
Biasanya seorang sales seperti ini harus
menunggu dokter untuk bersua. Saat itulah
ia kerap melihat bagaimana sulitnya seorang
pasien bertemu dokter.
Muncullah ide membuat aplikasi hub. Sempat
dipresentasikan ke kementerian kesehatan,
namun responnya kurang tinggi.
Jonathan tak patah arang. Ia teruskan Halodoc dan mulai dilirik oleh sejumlah investor.
Beberapa di antaranya adalah Blibli dan Gojek.
Go-jek bahkan ambil bagian dalam peran pengantaran obat di platform Halodoc.
Halodoc terus melakukan kampanye. Mereka
bekerjasama dengan rumah sakit sebagai mitra. Tak kurang dari 85 rumah sakit telah jadi
stake holder. Targetnya tahun depan mencapai 500 rumah sakit.
Diharapkan pada 2020, Halodoc sudah bisa
Hal 90

digunakan di 140 kota di Indonesia. Belakangan laboratorium tes pun menjadi stakeholder, yang telah approve adalah Prodia. (*)
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MUHAMMAD ALFATIH
TIMUR
Founder KitaBisa.com

Bisnis start up tak melulu dilakukan dengan
mengandalkan investor. Seperti kisah KitaBisa.com. Dilahirkan oleh Muhammad Alfatih
Timur atau akrab disapa Timmy, lembaga ini
justru menarik perhatian banyak pihak.
Prinsip usaha KitaBisa.com adalah donasi
zakat melalui online. Jadi cara kerja di sini
adalah siapapun ramai-ramai memberikan
bantuan (fundraising) yang kemudian dipergunakan untuk membantu sesama.
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Lewat teknologi informasi, Timmy seperti hendak menghubungkan antara pemberi
bantuan dengan orang-orang yang membutuhkan. Semua laporan dibuat terbuka sehingga siapapun bisa mencek hasil pengumpulan donasi.
Siapapun boleh ambil bagian. Mulai dengan
memberikan donasi Rp 10.000,- hingga Rp
3 juta. KitaBisa.com yang beraksi di bidang
sosial akhirnya mendapat simpati banyak
orang. Dan telah banyak pohak yang terbantu oleh layanan yang juga tersedia dalam aplikasi mobile ini.
Timmy, anak Padang yang kuliah di Universitas Indonesia merasa prihatin dengan kondisi di Indonesia. Sejak sekolah ia memang
sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi.
Di kuliah, tepatnya Fakultas Ekonomi, ia
mendapat bimbingan dari guru besarnya
Rhenald Kasali. Dari pakar marketing inilah
ia kemudian menetapkan diri menjadi wirausaha bidang sosial.
Di usianya yang masih 27 tahun, Timmy telah
menjadi pebisnis sosial yang jarang ditemui
di Indonesia. Menurutnya di Indonesia sebenarnya banyak sekali orang baik.
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Masalahnya diperlukan sebuah teknologi
yang dapat menghubungkan keinginan baik
dengan orang yang membutuhkan uluran
tangan. Tahun 2016 saja, KitaBisa.com meraih donasi mencapai Rp 61 miliar.
Ini membuktikan bahwa di tangan anak muda,
platform baru dan niat luhur menjadi sebuah
upaya yang berhasil. (*)
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Setiap era selalu melahirkan bintang. Seperti halnya di 2018, di mana dominasi start up
kian menjulang dan terus tumbuh. Walaupun
industri hardware kurang cemerlang namun
ada sosok yang konsisten. Siapa saja bintang
industry telko dan IT 2018?

Hal 95

HAL
XXXX
84

NEWENTRY

XIAOMI MI MIX 3
• Dua kamera dengan konsep mechanical
pop up disiapkan masing-masing 24 Mp
dan 2 MP untuk selfie.
• Dua kamera utam adengan resolusi kembar, masing-masing 12 MP, salah satunya
untuk telephoto.
• Sudah menggunakan OS terbaru, Android
9.0 (Pie) serta interface gres MIUI 10.
• Merupakan pelopor dengan RAM besar
mencapai 10 GB.
• Tersedia dalam empat pilihan antara lain
256 GB/10 GB, 256 GB/8 GB, 128 GB/8 GB
dan 128 GB/6 GB.
• Tidak lagi menyediakan kartu memori eksternal.
• Layar terbilang lebar sebesar 6,39 inci dan
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memenuhi 85 persen penampang depan.
• Memakai baterai berkapasitas 3.200 mAH.
(*)
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HUAWEI HONOR 10 LITE
• Varian terbaru dari Honor 10, tapi dengan
layar yang lebih luas, mencapai 6,21 inci
dan memenuhi 84 persen tampang depan.
• Memadukan antara Android 9.0 Pie dan interface EMUI 9.0.
• Didedikasikan untuk melakukan selfie dan
dilengkapi dengan kamera depan resolusi
24 MP yang punya aperture f/2.0.
• Dibanderol dengan harga yang miring, sekitar Rp 3,5 jutaan untuk varian dengan spek
terendah (ROM 64 GB, RAM 4 GB).
• Untuk keperluan penyimpanan dapat mengandalkan microSD yang siap menyedit
data hingga 512 GB.
• Huawei menyisipkan prosesor bikinan
sendiri namun bukan yang tertinggi, yaitu
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HiSilicon Kirin 710 dengan konfigurasi delapan inti.
• Kamera utama mengandalkan dua resolusi
masing-masing 13 MP dan 2 MP. Kamera
ditemani oleh sebuah LED flash.
• Baterai yang ditanamkan berkapasitas
3.400 mAh. (*)
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OPPO A7
• Termasuk salah satu barisan kelas mid level dengan kamera selfie 16 MP.
• Tetapi memiliki kapasitas baterai yang besar dikelasnya, sebesar 4.230 mAh, sehingga menjamin durasi yang lebih lama.
• Oppo mengemas dalam dua varian, masing-masing 64 GB/6 GB RAM dan 32 GB/4
GB RAM, di mana varian termurahnya dilego sebesar Rp 4,4 jutaan.
• Di bagian punggung terdapat dua kamera
utama, yaitu 13 MP dan 2 MP yang dilengkapi sebuah LED flash. Juga terdapat sensor sidik jari.
• Karena kelas mid end, Oppo hanya membekali prosesor Snapdragon 450 yang punya clock speed 1,4 GHz.
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• Masih menggunakan OS Android Oreo
(v8.1). Namun interface-nya sudah terbaru
Color OS 5.2.
• Keperluan ekspansi memori dapat menggunakan microSD yang maksimal memuat
256 GB file. (*)
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LENOVO Z5 PRO
• Langkah Lenovo masuk ke konsep kamera
depan dengan mechanical pop, kedua kamera beresolusi 16 MP dan 8 MP.
• Kekuatan audio ditopang oleh engine Dolby Atmos.
• Bagian depan nyaris dipenuhi oleh layar, di
mana persentasenya mencapai 88 persen,
sedangkan ukuran layar sebesar 6,39 inci.
• Merupakan salah satu pasukan Lenovo
yang telah menggunakan interface ZUI 10
dengan OS Android masih versi 8.1 (Oreo).
• Tak kalah sangar dengan kamera depan,
kamera utama dua buah dengan resolusi
16 MP dan 24 MP. Kedua kamera dilengkapi dua LED flash.
• Untuk sekuruti selain mengandalkan finger
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print yang terletak di bawah layar juga infrared face recognition.
• Seri ini hadir dalam dua pilihan masing-masing dengan memori 64 Gb dan 128 GB, sedangkan RAM-nya sama 6 GB. Selain itu
keduanya tanpa memori eksternal. (*)

BACK
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XXXX

NEWENTRY

VIVO Y95
• Masih mengedepankan selfie walaupun bukan kamera tertinggi, cukup dengan kamera resolusi 20 MP dengan kelengkapan AI.
• Sedangkan kamera utama dipasang dua
buah yaitu 13 MP dan 5 MP.
• Layar lebar menjadi keunggulan, seluas
diagonal 6,22 inci siap menampilkan foto
atau video rasio 19:9.
• Vivo masih memakai OS Android Oreo, tetapi OS FunTouch-nya sudah versi 4.5.
• Seri ini dirancang agar memiliki durasi pemakaian lama, maka baterai kapasitas
4.050 mAh siap memasok tenaga dalam
tempo lama.
• Vivo hanya menjual satu varian saja dengan
kapasitas memori ROM 64 GB dan RAM 4
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GB serta microSD sampai 256 GB.
• Dapur pacu mengandalkan pada Snapdragon 439 yang punya konfigurasi delapan inti.
• Harga di pasaran diperkirakan sebesar Rp
4,1 jutaan. (*)

BACK
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XXXX

NEWENTRY

NOKIA 106
• HMD Global menyiapkan seri untuk konsumen pemula, mungkin juga yang ingin ponsel telefoni.
• Terbuat dari bahan plastik dengan bobot
yang ringan hanya 70,2 gram alias hampir
separuh berat smartphone umumnya.
• Memiliki layar 1,8 inci berwarna dengan resolusi 120 x 160 pixel.
• Menggunakan prosesor yang dipasok oleh
Mediatek, yaitu MT6261D, dengan memori
internal hanya 4 MB serta RAM 4 MB.
• Tidak tersedia koneksi nirkabel seperti Bluetooth, Wi-fi maupun NFC, juga akses 4G.
• Kapasitas baterainya sebesar 800 mAh
yang siap digunakan untuk talktime lebih
dari 12 jam.
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• Tidak tersedia kamera, namun memiliki radio FM sebagai fitur untuk hiburan. Harganya sekitar Rp 300 ribuan. (*)

BACK
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NEWENTRY

SAMSUNG GALAXY A6S
• Melanjutkan perjalanan Samsung Galaxy
A6 2018, yang sebelumnya sudah muncul
varian kedua Galaxy A6+.
• Galaxy A6S ditopang oleh dua kamera utama dengan resolusi sebesar 12 MP dan 2
MP (yang digunakan untuk memperoleh
kedalaman).
• Sementara kamera selfie cukup dengan
resolusi 12 MP.
• Seri yang ditujukan untuk kelompok mid
end dengan budget sekitar Rp 4 jutaan ke
atas.
• Dapur pacu mengandalkan Snapdragon
660 dengan konfigurasi delapan inti.
• Hadir dalam dua pilihan berdaasarkan
ruang memori, masing-masing 64 GB dan
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128 GB. Keduanya punya RAM sama besar,
6 GB.
• Untuk keperluan penyimpanan data dapat
mengandalkan microSD dengan kapasitas
maksimal 512 GB.
• Memiliki layar Super AMOLED dengan ukuran 6 inci. Sementara tenaga diperoleh dari
baterai berkapasitas 3.300 mAh. (*)

BACK
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XXXX

NEWENTRY

ZTE NUBIA X
• Rilisan paling akhir dari ZTE, merupakan
format keren dari keluarga Nubia.
• Hadir dengan dua layar depan dan belakang, masing-masing 6,26 inci (depan)
dan 5,1 inci (belakang), keduanya dilapis
Gorilla Glass 3.
• Sehingga tidak diperlukan kamera depan,
karena bisa memakai kamera utama untuk
selfie dengan memakai layar belakang.
• Kamera ada dua dengan resolusi 16 MP
dan 24 MP serta ditemani dua buah LED
flash.
• Prosesor yang digunakan adalah Snapdragon 845 yang berpadu dengan Adreno 630
sebagai prosesor grafis.
• ZTE menyiapkan tiga varian, yaitu; 128 GB/8
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GB, 256 GB/8 GB, dan 64 GB/6 GB. Serta
taka da slot kartu memori.
• Audionya menggunakan engine DTS HD
Sound, serta masih bersandar pada Android Oreo.
• Dengan baterai berkapasitas 3.800 mAh,
seri ini dijual seharga (paling murah) Rp 7,4
jutaan. (*)

BACK
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NEWENTRY

MEIZU NOTE 8
• Pabrikan Tiongkok ini masih memainkan
kebijakan harga terjangkau termasuk pada
seri Note 8.
• Dengan harga sekitar Rp 3,3 juta, konsumen
disuguhi smartphone bezeless dengan layar berukuran 6 inci.
• Kendati terjangkau, namun prosesornya
memilih Snapdragon 632 yang berkonfigurasi delapan inti.
• Sebagaimana tren kamera dua panel, Meizu Note 8 pun ambil bagian. Kali ini dengan
membawa resolusi 12 MP dan 5 MP. Pun
disiagakan LED flash dua buah.
• Pecinta selfie dimanjakan oleh kamera 8
MP, tak mewah namun layak mencepret
ekspresi selfie.
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• Tak hadir dengan beberapa varian, satu saja
cukup dengan memori 64 GB serta RAM 4
GB. Sayang minus memory card.
• Sebuah baterai non replaceable ditancapkan di dalam dengan kapasitas 3.600 mAh.
(*)

BACK
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NEWENTRY

PANASONIC ELUGA Z1 PRO
• Smartphone antimainstream, lihat saja proteksi layarnya yang memakai Dragontrail
keluaran Asahi.
• Kemudian prosesornya pasokan dari Mediatek seri MT6762 Helio P22, delapan inti
dengan clock speed 2 GHz.
• Agar durasi browsing dan chatting semakin
lama, Panasonic menyiapkan baterai berkapasitas 4.000 mAh.
• Kebutuhan pemotretan diakomodasi oleh
dua kamera utama 13 Mp dan 2 MP, atau
hendak selfie ada resolusi 8 MP.
• Eluga Z1 Pro menyiapkan ruang memori
sebesar 64 GB ROM dan 4 GB RAM, serta
memori eksternal 128 GB.
• Konsep layar notch dengan ukuran diagoHal 114

nal 6,19 inci serta telah memakai Android
Oreo.
• Panasonic melepas seri ini dengan harga
pas kantung, sekitar Rp 3,3 jutaan. (*)
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HIGHLITE DUNIA
TELEKOMUNIKASI

2 018

Sepanjang 2018 berbagai hal tentang dunia telekomunikasi, informatika maupun media sosial silih berganti melahirkan hal baru.
Berikut 10 hal yang kami pilihkan dan kami
sajikan untuk memandu Anda.
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HAL
XXXX
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HIGHLITE

WAKTU PALING TEPAT
POSTING DI MEDIA SOSIAL
SproutSocial melakukan pengamatan dan
percermatan jam-jam yang paling tinggi ketika orang-orang meng-update pesan di sejumlah media sosial.
Hasilnya? Ternyata ada polanya. Kuat dugaan
bahwa pada jam-jam tersebut orang lebih
sering membuka akun media sosialnya. Selain tentu saja ada faktor lain, misalnya saja
karena orang membutuhkan waktu istirahat
untuk sejenak tidak bersua dengan media sosialnya.
Siang adalah waktu yang paling tinggi. Riset
yang dilakukan sapanjang 2018 ini sekaligus
seperti menjawab dugaan bahwa umumnya
pengguna mengakses medsos justru pada
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malam hari.
Dengan pola yang berlaku secara global ini,
sangat membantu khususnya bagi para pebisnis atau pemasar untuk melakukan posting
yang tepat di jamnya.
FACEBOOK
• Waktu terbaik untuk memposting di Facebook adalah hari Rabu pada siang hari dan
jam 2 siang dan Kamis pukul 1 dan 2 siang.
• Kamis adalah hari terbaik untuk memposting di Facebook dalam seminggu.
• Waktu teraman untuk memposting termasuk hari kerja dari jam 10 pagi hingga 3
sore.
• Sabtu memiliki jumlah keterlibatan paling
sedikit untuk Facebook dalam seminggu.
• Malam hari dan pagi hari memiliki keterlibatan paling sedikit di tiap hari.
INSTAGRAM
• Waktu terbaik untuk memposting di Instagram adalah hari Rabu pukul 3 sore, Kamis
pukul 5 pagi, 11 pagi, dan 3 hingga 4 sore,
dan Jumat jam 5 pagi.
• Hari Kamis adalah hari terbaik untuk memposting ke Instagram.
• Waktu teraman untuk memposting ke Instagram adalah Selasa hingga Jumat 9 pagi
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hingga 6 malam.
• Minggu adalah hari yang paling tidak menarik untuk Instagram.
TWITTER
• Waktu terbaik untuk memposting di Twitter adalah Jumat 9 hingga 10 pagi.
• Jumat adalah hari terbaik untuk memposting ke Twitter.
• Waktu paling aman untuk memposting
Tweet adalah setiap hari 10 pagi sampai
siang.
• Minggu pagi menerima paling sedikit engagement.
LINKEDIN
• Waktu terbaik untuk memposting di LinkedIn adalah hari Rabu 3 hingga 5 sore.
• Rabu adalah hari terbaik untuk memposting ke LinkedIn.
• Engagement bervariasi setiap hari, tetapi
Selasa hingga Kamis peringkat terbaik.
• Jumat hingga Senin menerima jumlah engagement paling sedikit. (*)

BACK
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5 PEBOLA PENGUASA
JAGAD INSTAGRAM
Lapangan hijau sudah pasti tempat mereka
dibesarkan menjadi raja sepakbola. Lain cerita dengan lapangan digital bernama Instagram.
Seorang Lionel Messi yang lebih banyak dinobatkan menjadi raja (tercatat 5 kali juara
1 peraih Balon d’Or, 5 kali juara 2 dan 1 kali
juara 3) ternyata bukan raja diraja Instagram
kalangan pesohor sepakbola. Anda pasti sudah tahu kisah Cristiano Ronaldo (tercatat 5
kali juara 1 peraih Balon d’Or, 5 kali juara 2)
adalah pemuncak tahta.
Dari 50 papan atas peraih follower terbanyak
Instagram (minimal 35 juta follower), tercatHal 120

at ada delapan pebola dunia.
Siapa saja mereka?
#1. CRISTIANO RONALDO
Follower: 145 M
Sukses mencuri tahta Selena Gomez dengan
perbedaan yang signifikan. Bisa jadi gara-gara kepindahan ke Juventus. Lihat saja postingan ketika pertama kali memakai jersey Juve
menemus 12 juta lebih like dengan 248 ribu
komentar.
#2. NEYMAR JUNIOR
Follower: 105 M
Inilah peraih ranking 10 follower terbanyak
Instagram. Tepat di atas Justin Bieber yang
nangkring di posisi 11. Foto-foto Neymar tak
seindah CR7, tetapi tetap menawan. Mungkin karena gemar posting, apa saja di-upload.
#3. LIONEL MESSI
Follower: 101 M
Bertahta tepat di bawah Justin Bieber, Messi merangsek di urutan 12 besar. Messi tergolong person yang rada jarang posting. Kendati begitu jumlah like-nya justru menyamai
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Ronaldo. Juga dengan rata-rata komen yang
setara pesaingnya itu.
#4. DAVID BECKHAM
Follower: 51,9 M
Beck memang sudah pensiun. Kendati masih
supersibuk sebagai pengusaha dan model,
pria 43 tahun ini masih dikenang sebagai pebola. Bahkan hingga kini, ia masih rajin memposting foto-foto lamanya. Membagikan pula
pelajaran tentang impian menjadi pemain
sepakbola.
#5. JAMES RODRIGUEZ
Follower: 40,4 M
Ganteng, muda, bodi atletis membawa striker
Bayern Munchen ini berada di posisi 41 urutan pemilik follower terbanyak. James yang
kebangsaan Kolumbia sebelumnya berkiprah
di Real Madrid menjadi duet dengan CR7.(*)

BACK

Hal 122

XXXX
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SELEBGRAM BERNAMA
THALASYA ITU ROBOT
Nama Thalasya mendadak beken di dunia
Instagram. Thalasya adalah sosok yang kini
tengah menjadi sorotan banyak pasang mata
yang sukses membuatnya viral di dunia maya.
Parasnya yang sangat cantik, justru membuat publik bertanya-tanya apakah Thalasya
manusia atau boneka robot.
Di sisi lain, ada pula yang menyebut Thalasya
mirip dengan salah satu karakter game. Ia
semakin membuat banyak orang penasaran dengan tiada henti membagikan deretan
momen lewat akun Instagram pribadinya.
Thalasya juga memiliki visual yang tampak
sangat artificial. Lekukan badan, serta beberHal 123

apa urat-urat yang terlihat pada tangan dan
kaki Thalasya semakin membuatnya bak manusia sungguhan.
Paras cantik serta tubuh proporsional yang
dimiliki oleh Thalasya benar-benar membuat
iri para remaja wanita. Dan itu bisa dilihat dari
beberapa potret diri di dalam akun Instagram
resmi milik Thalasya.
Pemilik Instagram dengan username @
thalasya_ ini sudah mendapat 408 ribu followers di akun pribadinya dengan 38 unggahan.

Beberapa foto Thalasya di akun Instagram-nya
juga terlihat sangat serupa dengan Lil Miquela.
Thalasya juga sering berfoto bersama dengan para artis Tanah Air. Nama-nama seperti
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Raditya Dika, Gilang Dirga, Andika Pratama,
hingga Igor Saykoji juga pernah berfoto bersama dengannya.
Selain itu, Thalasya juga terlihat melakukan
berbagai kegiatan dalam deretan foto yang ia
unggah. Mulai dari sekedar pose cantik, makan, santai di sofa, merapikan baju-baju, bermain laptop, membaca buku, hingga lihat-lihat baju di mall.
Thalasya juga terlihat cantik ketika hadir dalam pesta mode akbar, Jakarta Fashion Week
2018, yang digelar 20-26 Oktober 2018 lalu. Di
mana ia tampil dalam balutan inner dan celana berwarna hitam serta outer putih. Penasaran?
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SPOTIFY APLIKASI
STREAM MUSIK TERBESAR
Tampaknya Spotify bakal menutup tahun
2018 dengan senyuman. Tempo hari perusahaan streaming audio digital ini mempublikasikan laporan pendapatan terbarunya. Total hingga saat ini tercatat memiliki 191 juta
total pengguna aktif bulanan.
Dari jumlah itu, sebanyak 87 juta pelanggan
sudah berstatus berbayar. Ini naik dari 83 juta
pelanggan di kuartal sebelumnya. Spotify
masih mempertahankan keunggulan di atas
pesaing utama Apple Music, yang diperkirakan memiliki sekitar 43,5 juta pelanggan.
Namun tampaknya perolehan di atas belum
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membalikkan Spotify ke titik untung. Pada
kuartal tahun lalu Spotify membukukan kerugian 73 juta euro. Dengan pendapatan dari
pelanggan puluhan juta tadi dapat menekan
kerugian hingga hanya 6 juta euro.
Dengan grafik positif ini menandakan profitabilitas mungkin tidak akan lama lagi diraih.
Dan hal ini jelas merupakan kabar baik bagi
para investor.
Tahun depan Spotify bakal merambah ke India. Maklum di negeri Bollywood ini Spotify
belum sedikit pun menyentuh.
Namun permintaannya ternyata sangat tinggi. Salah satu model pemasarannya akan
dilakukan seperti ketika masuk Indonesia.
Paket premium ditawarkan dengan diskon besar. Belakangan ini, untuk meraih lebih banyak
lagi pengguna di Indonesia, Spotify menawakan harga premium sangat murah. Hanya Rp
4.900,- per bulan dan berlaku selama tiga bulan.
Dengan cara begitu, pengguna hanya membayar sekitar 10 persen dari harga normal. Jurus ini terbukti cukup jitu. Selama ini banyak
pengguna bisa mengakses ke versi premium
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secara cuma-cuma. Dan, Spotify secara regular melakukan blokir. (*)
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KOMINFO BLOKIR 900 RIBU
LEBIH SITUS PORNO
Sebagai regulator tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah melakukan
pemblokiran terhadap situs atau web yang
mengandung konten pornografi. Selama empat tahun tak kurang dari 912.659 situs telah
diblok oleh kementerian ini.
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.
Dalam pemaparan empat tahun kinerja Kemkominfo, Direktur Jenderal Aplikasi InformatiHal 129

ka, Semuel Abrijani Pangerapan, menuturkan
bahwa pihaknya hingga saat ini sudah menepis ratusan ribu
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.
Terkait konten pornografi, sejak tahun 2018
ini, Kemkominfo memang sudah menerapkan pembatasan hasil pencarian yang tampil
di internet.
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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).(*)
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CHRIS KANTER GANTIKAN
JOY WAHJUDI
Joy Wahjudi yang ditunjuk sebagai Presiden Direktur Indosat Ooredoo setahun silam
digantikan oleh Chris Kanter pada Oktober
2018.
Indosat Ooredoo menyetujui pergantian dan
penetapan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Jakarta hari ini (17 Oktober), dengan mengangkat Chris Kanter sebagai Direktur Utama Perseroan.
RUPSLB juga menyetujui pengangkatan Eyas
Naif Assaf dan Arief Musta’in sebagai Direktur Perseroan. Selain itu RUPSLB menerima
pengakhiran masa jabatan Joy Wahjudi, seHal 132

bagai Direktur Utama Perseroan serta Caba
Pinter dan Herfini Haryono, sebagai Direktur
Perseroan.
Chris Kanter sebelumnya merupakan Komisaris Indosat Ooredoo sejak tahun 2010 hingga 2018. Selain itu, ia adalah pengusaha Indonesia dan pemimpin di komunitas bisnis,
yang berada di lini depan agenda reformasi
ekonomi nasional di Indonesia.
Chris Kanter memiliki berbagai pengalaman
di industri telekomunikasi, pemerintahan dan
dunia bisnis serta organisasi, di antaranya Kadin. Pengalaman ekstensif yang dimiliki Chris
Kanter dari berbagai forum nasional serta internasional diharapkan akan mendukungnya
untuk memimpin pelaksanaan strategi perusahaan yang telah disiapkan oleh manajemen
dalam memasuki era baru Indosat Ooredoo
menjadi perusahaan telekomunikasi Indonesia yang terdepan.
Menurut Chris Kanter, manajemen Indosat
akan fokus pada tiga hal, yaitu Orang, Bisnis
dan Jaringan. Kualitas SDM harus bagus karena Indosat pernah menjadi talent pool sehingga ke depannya bukan orang asing masuk
sebagai ekspatriat Indosat, melainkan SDM
Indosat yang ke 11 operator yang tergabung
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di Ooredoo.
Walaupun demikian, pemilihan SDM internal
yang mumpuni untuk mengisi bidang-bidang
yang kuat di Indosat perlu waktu, sehingga
untuk sementara memang masih menggunakan ekspatriat sambil persiapkan SDM
lokal. Memilah-milah SDM yang mumpuni
memang menjadikan pemutusan hubungan
kerja, PHK atau lay off, kerap menjadi pilihan.
Namun PHK-pun bukan menjadi pilihan jika
yang keluar ternyata sudah ditunggu orang
yang uangnya banyak, karena memang kualitasnya bagus.
Karenanya untuk jajaran direksi semua baru,
Chris sendiri yang memilihnya, walau akhirnya untuk direksi dari sisi pemerintah akhirnya dipilih pada detik terakhir sebelum Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Arief Musta’in pejabat dari PT Telkom.
Di hari pertama dia bekerja sebagai direktur
utama dan CEO, yang dipanggil adalah bagian pengembangan sumber daya manusia
(HRD – human resources development) bukan orang keuangan karena ia ingin fokus di
masalah itu.(*)
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RESPON FACEBOOK ATAS
PERETASAN AKUN
PENGGUNA
Kasus peretasan dan penggunaan data
pengguna Facebook marak sepanjang 2018.
Termasuk di Indonesia. Ini menyebabkan
Kominfo harus melakukan tindakan kepada
Facebook.
Sejumlah hal disampaikan oleh kementerian. Facebook pun melakukan respon. Akhirnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerima jawaban dari Facebook
mengenai surat permintaan klarifikasi atas
adanya dugaan masalah keamanan pada fitur
Facebook yang berdampak pada peretasan
akun pengguna. Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang dikirimkan tanggal 1
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Oktober 2018 telah dibalas pada tanggal 3
Oktober 2018.
Terhadap permintaan klarifikasi, Facebook
menyebutkan peretasan dilakukan oleh aksi
pelaku di luar sistem Facebook yang mendapatkan token pengguna dari celah keamanan
pada fitur Facebook “View As” atau “Lihat Sebagai”. Token tersebut adalah string numerik
unik yang memungkinkan otentikasi akun
pengguna fitur yang memungkinkan orang
melihat tampilan profil mereka.
Untuk memperbaiki masalah dan melindungi pengguna, Facebook menyatakan tengah
melakukan investigasi dan akan melakukan
update berkala.
Adapun langkah yang telah diambil sebagai
berikut:
1. Membahas celah keamanan atau kerentanan yang ada;
2. Melakukan setting ulang atau reset token akses pengguna Facebook yang terdampak sehingga mengharuskan mereka
untuk masuk kembali ke Facebook. Facebook menyebut secara global sekitar 50
juta akun terdampak juga telah di-setting
ulang.
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3. Facebook telah memberitahu pengguna
(setelah masuk kembali) melalui pesan di
bagian atas Kabar Berita mereka;
4. Facebook juga menonaktifkan sementara
fitur “Lihat Iklan” saat melakukan tinjauan
keamanan; dan
5. Telah menginformasikan adanya potensi
penyalahgunaan data pelanggan kepada
penegak hukum.
Kementerian Kominfo mendorong Facebook
untuk mengumumkan kepada publik Indonesia panduan dan perlindungan terhadap
pengguna di Indonesia.(*)
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7 HOAKS SELAMA
PASCA BENCANA
SULAWESI TENGAH
Korban masih bertebaran, relawan tengah
berupaya melakukan evakuasi, ada saja oknum yang menebar kabar bohong. Hal tersebut juga terjadi pada saat pasca bencana
Palu, Donggala dan sekitarnya.
Menurut catatan Kominfo setidaknya ada
delapan berita hoaks yang beredar dan tak
sedikit yang membuat masyarakat panik.
Pemerintah bahkan membuka aduan jika warga menemui berita palsu laman aduankonten.
id, email aduankonten@kominfo.go.id atau
mention ke akun twitter @aduankonten.
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Berikut ini 7 berita yang sangat tak pantas
dikirimkan;
1. Hoaks Bendungan Bili-Bili di Kab. Gowa
Retak -- Faktanya bendungan Bili-bili masih
dalam keadaan aman dan terkendali setelah
dilakukan pengecekan oleh pihak Polsek
Mamuju Gowa.
2. Hoaks Korban Musibah -- Faktanya foto
yang digunakan tersebut adalah foto kejadian gempa tsunami aceh 26 Desember 2004
yang disebarluaskan kembali sebagai dokumentasi korban gempa tsunami Palu.
3. Hoaks Walikota Palu Meninggal -- Faktanya Walikota Palu Hidayat tidak meninggal
dan kini turut melakukan tanggap daruraty
gempabumi di Palu, Sulawesi Tengah.
4. Hoaks Gempa Bumi Susulan -- Faktanya
tidak ada satu pun negara di dunia dan iptek
yang mampu memprediksi gempa secara
pasti, konfirmasi dari Sutopo Purwo Nugroho (Kepala Humas BNPB)
5. Hoaks Mayat yang minta gempa -- Faktanya gambar itu diambil dari kejadian di Sungai Siak Pekanbaru, Riau
6. Hoaks 2 Oktober Terjadi Gempa bumi Lagi
-- Faktanya tidak ada satu pun negara di
dunia dan iptek yang mampu memprediksi
gempa secara pasti, konfirmasi dari Sutopo
Purwo Nugroho (Kepala Humas BNPB)
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7. Hoaks penerbangan gratis dari Makasar
menuju Palu gratis bagi keluarga korban -Faktanya Pesawat Hercules TNI AU menuju ke Palu diutamakan membawa bantuan
logistik, paramedis, obat-obatan, makanan
siap saji, dan alat berat. Pemberangkatan
dari Palu prioritas untuk mengangkut pengungsi diutamakan lansia, wanita dan anakanak, serta pasien ke Makasar. (*)
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HIGHLITE

XIAOMI TERLARIS
DI INDONESIA
PADA AWAL 2018
Xiaomi melesat cepat begitu memasuki 2018.
Hingga kuartal pertama, menurut catatan
Canalys, penjualan beberapa produk Xiaomi
di Indonesia mencapai 1,7 juta unit.
Memang masih kalah dibandingkan Samsung yang membukukan penjualan selama
tiga bulan sebanyak 2,3 juta unit. Namun jika
melihat persentase kenaikan penjualan ketimbang periode sama tahun 2017, Xiaomi
lebih hebat.
Dengan kata lain Xiaomi merupakan produk
terlaris di awal 2018.
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Sementara itu Oppo dan Vivo menjadi brand
yang layak diperhitungkan. Oppo mengalami
stagnasi meski secara kuantitas masih amat
besar. Tetapi pertumbuhan Vivo nyaris menyamai Samsung.
Yang menarik adalah bertahannya produk-produk Smartfren yang di-bundling masih bisa
bertahan di lima besar. Hanya saja penjualan
mereka mengalami penurunan hingga minus
lebih dari 30 persen.
Xiaomi sukses lantaran mampu mengisi celah pasar di mana konsumen membutuhkan
produk berkualitas baik namun dengan harga yang terjangkau.
Di sisi lain Xiaomi juga melakukan pemasaran bagus, serta menambah outlet di beberapa titik.
Jadi tidak heran jika penjualannya bisa menembus lebih dari 1.000 persen. Padahal tahun silam volume penjualan mereka bahkan
kalah oleh Vivo.
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RANK

BRAND

Q1 2017

Q1 2018 GROWTH SHARE

1

Samsung

2.000.000

2.300.000

17,2 %

25,5 %

2

Xiaomi

107.000

1.700.000

1455 %

18,3 %

3

Oppo

1.500.000

1.500.000

5,2 %

16,8 %

4

Vivo

510.000

600.000

16,7 %

6,5 %

5

Smartfren

780.000

520.000

-34%

5,6 %
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HIGHLITE

BLOKIR NOMOR SIM
ANCAM KARTU
TAK REGISTRASI
Registrasi kartu SIM prabayar menjadi peristiwa yang paling seru di awal tahun. Peraturan
pemerintah meminta seluruh warga pemilik
kartu SIM prabayar untuk segera melakukan
pendaftaran sesuai dengan KTP.
Sampai kemudian muncul kebijakan pemblokiran nomor jika sampai tenggat tak segera
mendaftar. Akibatnya tak sedikit warga yang
menyalahgunakan identitas.
Menurut Merza Fachys, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh
Indonesia (ATSI), “Seluruh operator telekoHal 144

munikasi seluler secara bertahap menonaktifkan atau melakukan pemblokiran secara
total seluruh layanan Voice, SMS dan Data,
atas nomor-nomor kartu prabayar yang diregistrasi secara tidak benar atau dilakukan
dengan menggunakan NIK dan KK orang lain
secara tanpa hak.”
Pemblokiran tersebut menindaklanjuti adanya temuan di masyarakat tentang registrasi
kartu prabayar yang dilakukan secara masal
atau dilakukan dengan menggunakan NIK
dan KK secara tidak sah. Sebelum melakukan
pemblokiran para operator seluler melakukan pemberitahuan melalui SMS atau media
lainnya kepada nomor tersebut.
“Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap
bersedia melakukan registrasi dengan benar
sesuai dengan NIK dan KK miliknya baik pada
saat menggunakan kartu prabayar yang baru
maupun untuk kartu prabayar yang telah digunakan,” lanjutnya.
Masyarakat jangan bersedia menerima kartu prabayar baru yang dinyatakan dapat
langsung dipakai tanpa harus registrasi. Jika
mendapatkan hal ini, masyarakat dihimbau
untuk melaporkan kepada operator yang bersangkutan melalui call center atau gerai reHal 145

smi operator, yang selanjutnya akan ditindak
lanjuti dengan mekanisme pemblokiran yang
berlaku.
Semua nomor kartu prabayar yang diidentifikasi telah teregistrasi secara tidak wajar
sebagai hasil rekonsiliasi data antara Direktorat Pengendalian Ditjen PPI, Ditjen Dukcapil, para Operator Telekomunikasi Seluler dan
ATSI, diilaksanakan pemblokirannya hingga
30 April 2018.(*)

BACK
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10

APLIKASI FREE
ANDROID TERPOPULER

2 0 1 8
Play Store merekap beberapa aplikasi yang
terbilang populer hingga November 2018. Sebagian tentu sudah menancap di smartphone
Anda. Coba cek apakah ada aplikasi yang belum Anda unduh?
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APPS

WHATSAPP
• Update: 27 November 2018
• Download: Lebih dari 1 Miliar
• Developer: WhatsApp Inc.
Aplikasi free ini terus berkembang dengan
tambahan fitur-fitur baru. Sempat disebut
pengguna bakal dikenakan biaya tahunan,
namun kemudian urung dilakukan.
WhatsApp adalah messenger fenomenal bahkan mengalahkan popularitas Yahoo messenger yang gagal menjadi aplikasi mobile.
Malah banyak orang kemudian berpindah ke
WhatsApp.
Kemudahan dan interface yang familiar itu
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pula yang membuat WhatsApp banyak disukai.
Selain itu penambahan fitur video chat dan
ragam image yang bisa di-share dengan berbagai format (gif serta belakangan png untuk
stiker) kian disukai banyak orang.
WhatsApp juga menjadi media komunikasi antarpersonel di kantor, klab, bahkan ibuibu arisan. Dalam konteks politik WhatsApp
ikut-ikutan bermain.
Hanya saja kadang orang lupa bahwa transfer
data di WhatsApp menggunakan kuota data.
Tak jarang orang tak sadar tiba-tiba kuota datanya telah habis. (*)

BACK
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APPS

HAGO
• Update: 26 November 2018
• Download: Lebih dari 10 Juta
• Developer: Hago Games
•

Siapa bilang banyak orang lebih suka game
petulangan, buktinya game-game kasual justru lebih diminati. Seperti halnya yang ditawarkan oleh Hago Games dalam aplikasi Hago.
Selain menyediakan beragam game, Hago
juga menghubungkan antar pemain satu dengan lainnya. Dengan kata lain aplikasi ini merupakan social network berbasis game.
Game-game yang ditawarkan antara lain
Sheep Fight, Fruit Master, Knife Hit yang
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menginspirasi game Masuk Pak Eko!
Fitur lain yang ditawarkan adalah voice chat
antar sesama pemain. Sehingga tingkat keseruan semakin tinggi. Boleh juga jadi arena
bermain sembari pacaran.
Bagian menarik lainnya adalah Anda bisa bertemu dengan para pemian lainnya, sembari
melihat-lihat profilnya. Jika bosan, Anda juga
bisa bermain sendirian dengan mesin.
Untuk mengajak masuk ke Hugo dan bermain,
aplikasi ini menyediakan link ke WhatsApp,
Facebook, hingga Line.
Hingga kini sudah tersedia versi 1.6.8 dan
tentu akan terus up date. Selain itu Anda juga
bisa membeli beberapa items yang dijual secara online, mulai Rp 14 ribu hingga Rp 600
ribu per item. (*)

BACK
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APPS

FACEBOOK LITE
• Update: 21 November 2018
• Download: Lebih dari 500 Juta
• Developer: Facebook
Facebook Lite merupakan versi yang lebih
simple dari platform media sosial Facebook
yang banyak benar fiturnya. Dibuat agar ketika Anda berada di kawasan jaringan 2G pun
Facebook Anda masih bisa up date.
Menu-menu seperti share ke timeline, Like,
mencari kawan, hingga edit profil juga tersedia di versi Lite.
Dapatkan pemberitahuan ketika teman suka
dan mengomentari posting Anda. Temukan
Hal 152
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acara sosial lokal, RSVP, dan buat rencana untuk bertemu dengan teman. Kemudian berinteraksi dengan teman-teman Anda dengan
menambahkan komentar atau reaksi Anda
sendiri ke posting Facebook mereka.
Simpan foto dengan menambahkannya ke
album foto. Ikuti orang-orang untuk mendapatkan berita terbaru mereka. Tak ketinggalan
Anda dapat pula mencari bisnis lokal untuk
melihat ulasan, jam operasi, dan gambarnya.
Atau memeli dan jual secara lokal di Facebook Marketplace.
Facebook Lite juga membantu Anda mengikuti berita terbaru dan kejadian terkini di seluruh
dunia. Berlanggananlah selebriti, merek, situs
web, artis, atau tim olahraga favorit Anda untuk mengikuti Feed News mereka.
Facebook Lite juga organizer pribadi Anda
untuk menyimpan, menyunting, dan berbagi
foto. Anda dapat memilih kapan menyimpan
foto pribadi atau bahkan membuat album
foto rahasia untuk mengontrol siapa yang
melihatnya.(*)
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APPS

YOUTUBE GO
• Update: 12 November 2018
• Download: Lebih dari 100 Juta
• Developer: Google LLC
Menonton YouTube lewat browser seringkali
malah sering ngadat. Ini karena Anda menonton dalam platform web. Untuk mobile yang
menggunakan smartphone atau tablet disarankan memakai YouTube Go.
Aplikasi ini hanya sebesar 9,4 MB saja sehingga tak perlu ruang besar di memori. Untuk share video tak menggunakan data, jadi
Anda bisa bebas kapanpun menambah video
ke kanal Anda.
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Di samping itu Anda juga bisa mengontrol pemakaian data agar tak jebol.
Anda bisa memilih untuk mengunduh atau
menonton. Fitur Pratinjau video sebelum
Anda mengunduh atau menonton. Lalu pilih
berapa banyak MB yang Anda gunakan pada
video.
Untuk mengunduh video bisa Anda lakukan
ke ponsel atau kartu SD Anda. Mainkan video
tanpa buffering. Bahkan dengan kondisi internet yang lelet sekalipun. Kemudian Anda
bisa menonton video yang diunduh berkali-kali tanpa biaya data tambahan.
Fitur lainya, Anda bisa membagikan video
ke teman atau keluarga. Transfer video tidak
menggunakan data. Kecepatan super, kirim
dan terima video dalam hitungan detik.
Banyak user yang puas dengan YouTube Go.
Paling tidak dari 730 ribu orang, sebanyak 496
ribu memberi bintang lima. (*)

BACK
Hal 155

XXXX

APPS

SHAREit
• Update: 27 November 2018
• Download: Lebih dari 500 Juta
• Developer: SHAREIt Technology Corp.
Ini adalah aplikasi berbagi terbaik dengan
kecepatan transfer lintas platform tercepat
dan online gratis termasuk film, video, musik,
wallpaper, GIF. SHAREit juga menambahkan
pemutar media yang kuat, yang membantu
Anda mengelola atau menikmati video dan
musik Anda sendiri.
ShareIt menjamin kecepatan sampai 200 kali
lebih cepat daripada Bluetooth. Bahkan dapat mencapai 20 Mbps. Mudah mentransfer
file tanpa kehilangan kualitas.
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Untuk menyimpan aplikasi ini Anda perlu
menyisakan ruang memori sebesar 20 MB
saja. Tentu saja smartphone Anda minimal
sudah Android versi 4.1.
Pengguna bisa menikmati video online tak
terbatas. Video tersebut berkualitas HD atau
menonton secara offline. Dan aplikasi terus
diperbarui di mana versi terakhir adalah 4.5.
Penyuka musik dapat memanfaatkan pemutar audio yang elegan. Bahkan tersedia trending music yang tengah hits. Tercatat puluhan
juta lagu berkualitas tinggi, dan ribuan daftar
putar yang dikurasi.
Di beberapa smartphone aplikasi ini sudah
disuntikkan. Tetapi jika pun smartphone Anda
belum memiliki, tak susah kok mengunduhnya. (*)
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APPS

FACEBOOK MESSENGER
• Update: 19 November 2018
• Download: Lebih dari 1 Miliar
• Developer: Facebook.
Dikemas untuk versi mobile menyesuaikan
dengan kebutuhan pengguna smartphone.
Facebook juga menjamin keamanan percakapan di platform ini.
Hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya
menjangkau siapa pun. Anda dapat menggunakan nama atau nomor telepon untuk mencari teman.
Bisa digunakan di mana-mana. Messenger
berfungsi di semua perangkat seluler dan
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desktop. Anda bahkan dapat terhubung dengan orang-orang internasional. Kirim pesan
teks, bagikan foto, atau mulai obrolan video.
Anda juga dapat berkomunikasi lebih baik
dengan kelompok. Ikuti terus secara real time
dengan obrolan video grup berkualitas tinggi atau sesuaikan pengalaman komunikasi
Anda dengan warna, julukan, dan foto grup.
Lakukan panggilan dan obrolan video teman
Anda one on one atau dalam kelompok. Bisa
dilakukan gratis melalui Wi-Fi (jika tidak biaya
data standar berlaku), jadi bicara selama yang
Anda inginkan, bahkan dengan orang-orang
di negara lain.
Jangan lupa ekspresikan dirimu. Kirim emoji,
stiker, dan GIF ke percakapan atau tambahkan masker dan efek baru ke obrolan video
Anda.
Ambil foto dan video dengan seni dan efek
yang menyenangkan. Anda dapat menyimpan ini ke rol kamera, kirim ke percakapan.
Tak lupa mainkan game dan bersaing dengan
teman-teman Anda. Anda dapat membandingkan skor dan melihat peringkat Anda terhadap orang lain. Boleh pula mengobrol bisnis.
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Anda dapat melakukan reservasi, memeriksa
pesanan, dan mendapatkan layanan pelanggan real-time. (*)
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APPS

PERSONAL STICKER
FOR WHATSAPP
• Update: 15 November 2018
• Download: Lebih dari 10 Juta
• Developer: Stukalov
Belakangan merebak personal sticker di
WhatsApp sehingga chatting jadi lebih seru.
Ini karena tak lepas dari dukungan aplikasi
Personal Sticker for WhatsApp.
Aplikasi yang hanya butuh space ini sebenarnya hanya bertugas untuk menghimpun
dan mengumpulkan stiker-stiker bikinan
sendiri. Lalu, aplikasi ini terhubung ke emoji
di WhatsApp.
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Tetapi untuk membuat stikernya sendiri dibutuhkan aplikasi lain yang lebih banyak.
Oleh sebab itu, Personal Sticker bisa digunakan oleh kreator agar karya stikernya bisa dishare oleh siapapun pengguna.
WhatsApp memang tidak menyediakan fitur untuk menyimpan stiker-stiker bikinan
sendiri. Sebagai akibatnya pengguna tak bisa
menampilkan emoji atau stiker yang personal atau seru.
Karena sifatnya hanya sebagai penampung
dan penghubung, aplikasi ini memang belum
banyak di-upgrade. Tercatat baru versi 1.1.
Banyak pengguna yang merasa terbantu oleh
aplikasi ini. Lihat saja dari 49 ribuan pemberi
komentar, sebanyak 33 ribu lebih memberikan bintang lima.
Bagi WhatsApp sendiri dengan adanya aplikasi ini membuat banyak orang lebih kreatif
di percakapan. (*)
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APPS

INSTAGRAM
• Update: 21 November 2018
• Download: Lebih dari 1 miliar
• Developer: Instagram
Aplikasi ini adalah pelahir para bintang bernama selebgram. Pada intinya Instagram adalah cara sederhana untuk mengabadikan dan
membagikan momen-momen dunia. Ikuti
teman dan keluarga Anda untuk mengetahui
apa yang mereka lakukan, dan temukan akun
dari seluruh dunia yang membagikan hal-hal
yang Anda sukai.
Selain itu Instagram kini menjadi salah satu
produk di bawah Facebook yang paling menjanjikan secara bisnis. Karenanya Zuckerberg
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mati-matian mengembangkan, kendati ditinggalkan oleh pendirinya.
Memang harus diakui, ketika banyak media
sosial sejenis yang meredup, adalah gara-gara kehadiran Instagram yang secara UI lebih
menyenangkan. Layanannya pun ditambah
terus meskipun copy dari kompetitor, namun
Instagram sukses memasarkan.
InstaStory merupakan fitur yang membuat
nama Instagram semakin menanjak popularitasnya. Orang semakin diberikan kemudahan
untuk melakukan posting secara real time.
Sebagai media sosial IG juga diakui oleh banyak perusahaan sebagai kanal untuk melakukan pemasaran konten dan mengenalkan
sebuah perusahaan. Maka dibuatlah Instagram versi bisnis.
Jumlah follower menjadi tolok ukur keberhasilan seseorang menjadi selebgram. Ketika Cristiano Ronaldo mengalahkan Selena
Gomez sontak menjadi berita. (*)
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APPS

MOBILE LEGENDS:
BANG BANG
• Update: 27 November 2018
• Download: Lebih dari 100 Juta
• Developer: Moonton
Merupakan salah satu eSport yang ditandingkan pada eksebisi Asian Games 2018 lalu.
Pertempuran 5v5 real-time melawan lawan
sungguhan. Bertarunglah lebih dari 3 lajur untuk mengambil menara musuh.
Tersedia 4 area hutan, 18 menara pertahanan.
Membuat game lima lawan lima menjadi perHal 165

tarungan yang seru.
Untuk memiliki aplikasi ini memang membutuhkan ruang memori 99 MB. Tak soal meski
smartphone Anda jadul, tetapi minimal versi
4.0.
Hingga kini sudah memasuki versi 1.3.32.3421.
Tersedia item-item yang dijual mulai harga Rp
3.000-an hingga Rp 1,5 juta.
Mobile Legends termasuk salah satu game
mobile yang mendapat respon tinggi. Setidaknya tercatat sampai 9,8 juta orang. Sebanyak 7,2 juta di antaranya memberikan poin
sampai lima bintang.
Game ini termasuk mobile online battle arena (MOBA). Indonesia termasuk salah satu
negara yang mendapatkan rilis pertama kali
pada 11 Juli 2016 bersama Tiongkok dan Malaysia.
Sementara versi iOS muncul pada November 2016. Popularitasnya yang menanjak sekaligus menimbulkan berbagai kontroversi
khususnya soal hak paten.
Hingga saat ini jarang ada game yang mampu mencapai titik yang diraih oleh Mobile LegHal 166

ends. Rovio Games ketika merilis Angry Birds
tak sampai sesukses ini. (*)

BACK

Hal 167

XXXX

APPS

TIKTOK
• Update: 26 November 2018
• Download: Lebih dari 100 Juta
• Developer: Bytemod Pte Ltd
TikTok adalah komunitas video global yang
didukung oleh musik. Entah itu menari, atau
bergaya. Pembuat konten didorong untuk
membiarkan imajinasi mereka berjalan dan
membebaskan ekspresi mereka. Walaupun
kemudian kerap disalahgunakan.
Didesain untuk pembuat konten global, TikTok
memungkinkan pengguna untuk membuat
video pendek unik dengan cepat dan mudah
untuk berbagi dengan teman dan dunia. TikTok adalah tolok ukur budaya baru bagi para
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pembuat konten global.
File untuk menyimpan aplikasi ini cukup besar, setidaknya siapkan memori 65 MB. Kini
sudah di-upgrade sampai ke versi 3.9.7.
Berbagai efek disediakan untuk memeriahkan tampilan video Anda. Ukuran sebuah video pun tak terlalu besar shingga tidak memakan data plan Anda.
Sementara koleksi musiknya pun amat banyak. Dengan berbagai tema yang bisa disesuaikan dengan gaya yang ingin Anda tampilkan.
TikTok pernah mengalami kasus di Indonesia.
Bahkan Kementerian pun harus turun tangan
agar TikTok lebih selektif dan berperan dalam
melakukan kontrol oleh penggunanya. (*)
.
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GADGET
TERKEREN

2 018

Tahun 2018 berbagai gadget hadir menemani
pengguna. Gadget-gadget ini mewakili fungsi
yang membuat konsumen dapat melakukan
banyak hal dengan teknologi.
Berikut 10 gadget yang masuk kategori keren
sepanjang 2018.
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Gadget01
XXXX

GADGET

VR HEADSET SAMSUNG
Mari nikmati konten virtual reality yang semakin menggila. Ada game, konser music
maupun beragam film. Anda benar-benar diajak untuk berada dan menyatu dengan aktor
maupun duduk menikmati konser. VR Headset bikinan Samsung ini kompatibel dengan
produk smartphone Samsung terbaru. Cuma
hati-hati dan kuatkan degub jantung menonton film bergenre horor. (*)
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GADGET

AMAZON ECHO
Speaker silindris ini mengajak Anda berbicara untuk mengontrol rumah Anda dengan
layanan Alexa. Termasuk jika menggunakan
thermostat. Tak hanya itu, ia juga dapat dimainkan sebagai layaknya speaker biasa.
Amazon Echo telah melalui banyak perjalanan pengalaman pengguna. Sudah muncul
beberapa generasi. (*)

BACK
Hal 172

XXXX

GADGET

APPLE AIRPODS
Sebelum Apple datang, headphone nirkabel
itu aneh. Memiliki batang aneh yang harus
Anda kenakan di leher Anda, dan tunasnya
agak funky. Pasangan airpods dengan mudah
dan cepat ke semua perangkat Apple Anda
memungkinkan Anda untuk mendengarkan
musik dan mengambil panggilan telepon tanpa kabel yang mengganggu.(*)
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GADGET

NAVDY WINDSHIELD
PROJECTED GPS
Perangkat nan rapi ini mengubah kaca depan
Anda menjadi peta GPS. Perangkat ini memproyeksikan rute Anda ke kaca depan sehingga Anda dapat mengawasi jalan di sepanjang
waktu. Keselamatan pertama, sehingga pandangan Anda tak terganggu, dan tetap fokus
pada peta penunjuk jalan. (*)
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GADGET

NEST THERMOSTAT
Pengatur suhu ruangan cukup penting untuk
rumah modern. Bukan hanya cocok untuk di
negara subtropics, di negara tropis kadang
diperlukan. Apalagi jika rumah atau vila Anda
terletak di pegunungan. Atur thermostat sehingga suhu ruangan tetap terjaga. (*)
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GADGET

TILE KEY & PHONE FINDER
Pernah meletakkan kunci Anda dan lupa di
mana tepatnya? Itu adalah frustrasi masa
lalu. Dengan Tile alias aksesori kecil, ringan,
dan tahan air ini menempatkan pelacak GPS
pada barang berharga Anda sehingga Anda
tidak akan pernah kehilangannya lagi. Anda
tinggal gunakan smartphone untuk memantau posisi kunci. (*)
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GADGET

LEVITATING DEATH STAR
SPEAKER
Anda penggemar berat Star Wars? Wajib puna
speaker dengan desain konstruksi levitasi ini.
Tak hanya membantu men-straem music dari
ponsel tetapi juga melengkapi koleksi. Bahkan jika Anda letakkan di ruang tengah dijamin menjadi dekorasi ruangan. (*)
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GADGET

MCINTOSH MT2 PRECISION
TURNTABLE
Piringan hitam kembali ramai pada 2018.
Anda memerlukan turntable yang memadai
agar dapat mendengarkan kualitas audio yang
prima. Ini menjawab kebutuhan, khususnya
bagi penggemar audiophile. Memang harganya tak murah tetapi sepadan dengan kualitas yang dihasilkan. (*)
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GADGET

SONY 4K ULTRA SHOT
PROJECTOR
Sony mengeluarkan kekuatan dalam perangkat visual audio. Sebuah projector yang siap
menampilkan video 4K ke dinding dengan
paduan audio yang menakjubkan. Cukup
dengan projector ini, rumah Anda sudah siap
menjadi teater sendiri. (*)
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GADGET

SAMSUNG GALAXY WATCH
Samsung meneruskan produk wearable-nya
dengan nama baru, Galaxy Watch. Lebih mature tetapi tetap memberi kesan sporty. Tali
silikon yang nyaman buat kulit mampu mencengkeram ke pergelangan tangan. Fiturnya
pun lebih berkembang. (*)
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TIPS & TRIKS

10 TIPS CEK HOAX ALA
FACEBOOK
Menjelang tahun politik dan pemilu, hoax
makin merajalela. Lantas, bagaimana cara
mengenali hoax, agar kita tidak terjebak percaya, apalagi ikut menyebarkan?
Nah, Facebook punya sejumlah tips mengenali hoax, yang dituangkan melalui keterangan
tertulis.
Berikut cara mengenali hoax ala Facebook:
1. Jangan percaya dengan judul
Hilangkan kebiasaan membaca berita dari
judulnya saja. Buka berita tersebut, lalu
baca, dan proses secara perlahan.
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2. Periksa URL atau alamat situsnya
URL berita palsu biasanya berisi situs abal-abal yang alamatnya dibuat sedemikian rupa, mirip dengan situs resmi. Banyak
situs berita palsu yang berupaya menipu
pembaca dengan sedikit mengubah alamat URL.
Cara untuk memastikannya bisa dengan membuka situs yang tercantum, dan
membandingkan alamat URL-nya dengan
sumber yang terpercaya.
3. Cari tahu sumbernya
Biasanya, berita valid berasal dari sumber
yang terpercaya. Telusuri dan cek sumber
berita yang biasanya tercantum pada bagian bawah berita, pastikan memang benar-benar kredibel.
Jika sumbernya merupakan organisasi tidak dikenal, lihat bagian “tentang”
(about) di situsnya untuk melihat latar belakang mereka.
Jika ada yang mencurigakan, bisa jadi itu
adalah situs abal-abal.
4. Perhatikan penulisan dan format artikel/
berita
Berita hoax seringkali mengandung kesalahan penulisan, baik tanda baca seperti koma, titik, huruf kapital, dan kesalahan
penulisan lainnya.
Hal ini memang terlihat sepele, namun pa-
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tut untuk diperhatikan.
5. Validasi foto yang ada
Di era digital, apapun bisa dimanipulasi,
termasuk foto dan video. Maka jangan
langsung percaya dengan foto apapun.
Jikapun foto tersebut memang asli, bisa
jadi konteks penggunaannya yang berbeda.
Telusuri foto di pencarian internet untuk
mencari tahu asalnya. Sebab, berita yang
terpercaya memiliki sumber foto atau
gambar yang tercantum di dalamnya.
Foto biasanya tercantum sumber foto
atau nama pengambil fotonya.
6. Periksa tanggal berita
Tanggal berita juga merupakan bagian
terpenting dalam sebuah berita.
Periksa tanggal peredaran berita tersebut,
dan cocokkan dengan waktu dan masalah
yang terjadi, terkait isu di dalamnya.
Dan jangan lupa, tanggal peristiwa juga
bisa diubah untuk mengelabui pembaca.
7. Cek bukti atau detail pendukung
Sebuah berita kredibel memiliki beberapa pendukung atau kutipan dari para
ahli dan sumber. Jika tidak ada atau tidak
menyebutkan nama sumber dengan jelas,
validitasnya diragukan.
8. Kroscek dengan berita lain
Periksa kebenaran sebuah laporan den-
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gan laporan dari sumber berita lain tentang hal yang sama.
Apabila tidak ada berita lain yang membahas hal serupa, bisa jadi topik bahasannya
memang tidak pernah ada.
Sebaliknya, apabila ada sumber-sumber kredibel lain yang bisa memperkuat
pelaporan sebuah berita, maka ia semakin
layak dipercaya.
9. Periksa keseriusan berita
Kadang sebuah berita bohong tidak dimaksudkan untuk sengaja menyesatkan
pembaca, melainkan sebagai humor belaka.
Cek, apakah sumber berita memang biasa
menampilkan parodi. Dan perhatikan juga
nadanya, apakah serius atau bercanda/
sarkas.
10. Pelihara sikap kritis
Yang terpenting, pembaca harus tetap kritis dan skeptis dalam menyikapi segala
informasi. Dan hanya meneruskan berita
yang diketahui bisa dipercaya. (*)

BACK
Hal 184

XXXX
HAL 131

TIPS & TRIKS

4 LANGKAH “DINGINKAN”
SMARTPHONE SAAT MAIN
GAME
Salah satu risiko bermain games di smartphone adalah meningkatnya suhu perangkat.
Hal ini terjadi lantaran beberapa komponen
melakukan “kerja”.
Misalnya saja layar, prosesor, baterai dan sebagainya.
Berikut tips agar ponsel tidak cepat panas
saat bermain game:
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1. Periksa sambungan Wi-Fi atau fitur lain
Jaringan Wi-Fi yang ada di ponsel merupakan salah satu fitur penting pada smartphone Android. Namun, jika sedang tidak
menggunakan, kenapa harus diaktifkan?
Karena salah satu penyebab ponsel Android cepat panas ketika bermain game
adalah Wi-Fi MAP (GPS) yang menyala
Oleh sebab itu, cek dulu sambungan internet sebelum kamu memainkan game.
2. Redupkan layar smartphone
Termasuk cara mengatasi ponsel cepat
panas saat bermain game adalah dengan
meredupkan layar ponsel. Sebab, kualitas
kecerahan layar sangat mempengaruhi
ponsel saat menjalankan game.
Jadi, lebih baik menggunakan metode
pencerahan layar secara “Otomatis”.
Nantinya, smartphone akan menyesuaikan tingkat kualitas kecerahan layar ketika
berada di luar ruangan maupun di dalam
ruangan.
3. Spesifikasi ponsel disesuaikan dengan
game yang dimainkan
Banyak dari pengguna ponsel yang memaksakan cara kerja smartphone untuk
memainkan game yang sama sekali tidak
sesuai dengan jenis spesifikasi tersebut.
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Terlebih lagi, ponsel tersebut sudah terbebani oleh berbagai macam aplikasi yang
sedang berjalan.
Maka tak heran, jika ditambah dengan
bermain game berat, tentu saja smartphone akan menjadi cepat panas.
Sebaiknya perhatikan spesifikasi yang dibutuhkan dari game tersebut, sebelum memainkan game yang ingin dijalankan.
Sebagai solusinya, kamu bisa memainkan
game dengan melihat RAM terlebih dulu.
4. Gunakan aplikasi pendingin ponsel
Salah satu solusi jika ponsel kamu panas
saat bermain game adalah, kamu bisa
men-download aplikasi pendingin di Play
Store maupun di App Store.
Gunakan aplikasi “Cooler” atau “Picoo”
yang sudah tersedia dan dapat diunduh di
Google Play Store.
5. Perhatikan temperatur udara atau suhu
udara sekitar
Termasuk cara mengatasi ponsel yang
panas saat bermain game selanjutnya
adalah dengan memperhatikan suhu sekitar. Untuk menjaga agar ponsel tetap dingin, perhatikan suhu di ruangan atau luar
ruangan.
Jika keadaan suhu mencapai 34 derajat,
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tentu saja ponsel akan cepat panas.
Jadi, sebaiknya jika bemain game, perhatikan suhunya juga. Lebih baik bermain
game di dalam ruangan yang dingin atau
ber-AC.(*)
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6 LANGKAH BIKIN
STIKER SENDIRI
UNTUK WHATSAPP
Stiker bikinan sendiri kini sedang tren di message board WhatsApp. Anda bahkan bisa
menampilkan foto sendiri, foto Spiderman,
dan banyak lagi.
Ini tentu berkat kehadiran setidaknya dua aplikasi. Cara membuatnya ternyata gampang.
Ikuti enam langkah berikut;
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1. Download aplikasi Background Eraser
Aplikasi Background Eraser ini bisa kamu
dapatkan di Google Play Store maupun
Apps Store. Aplikasi ini gratis, dan digunakan untuk menghilangkan background
foto, sehingga mengganti JPEG ke PNG.
2. Download aplikasi Personal Stickers for
WhatsApp
Langkah kedua, kamu juga perlu mendownload aplikasi Personal Stickers for
WhatsApp melalui Google Play Store
maupun Apps Store. Aplikasi ini juga gratis. Fungsinya untuk menyimpan foto
yang telah diolah oleh aplikasi Background Eraser dan memindahkan kea kun
WhatsApp.
3. Pilih foto yang akan dibuat Sticker
Langkah selanjutnya, kamu bisa memilih
foto yang ingin kamu jadikan sticker.
Kamu bisa memilih jenis foto selfie maupun foto objek apapun.
4. Ubah latar foto jadi transparan
Setelah selesai memilih foto yang ingin
kamu ubah menjadi sticker, kamu harus
terlebih dulu mengubah latar foto menjadi
transparan atau PNG.
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Kamu bisa mengubah latar foto tersebut
lewat aplikasi Background PNG yang sudah kamu download.
Pada aplikasi ini, kamu hanya perlu menghapus background dengan cara perlahan.
5. Buka aplikasi Personal Stickers for
WhatsApp
Setelah selesai mengubah background
foto menjadi transparan, lalu buka aplikasi
Personal Stickers for WhatsApp. Maka secara otomatis, hasil editan gambar yang
baru saja kamu buat langsung bisa terdeteksi.
Sebagai catatan, kamu harus memiliki
foto minimal 3 buah. Karena apabila hanya ada 1 atau 2 foto, maka tidak dapat digunakan sebagai sticker.
Dan agar lebih makin mudah, sebaiknya
foto yang akan kamu gunakan sebagai
sticker bisa kamu jadikan satu file.
6. Tekan tombol Add pada aplikasi Personal Stickers for WhatsApp
Setelah memilih tiga foto tersebut, kamu
harus menekan tombol “Add”, maka secara otomatis akan terdownload ke
WhatsApp kamu.
Setelah itu, kamu sudah langsung bisa
mencoba sticker tersebut untuk berkirim
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pesan di WhatsApp. (*)
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4 TANDA NOMOR ANDA
DIBLOKIR TEMAN
Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga.
Gara-gara salah ngetik, putus hubungan diWA.
Tiba-tiba kontak Anda sudah diblok oleh
teman. Celakanya, Anda tak tahu kalau akun
Anda sudah diblok. So, ketika Anda ketik pesan ke teman tersebut, pesan pun tak terkirimkirim.
WhatsApp memang tidak memberi tahu kalau akun Anda diblokir teman. Alasannya karena ada sisi privasi yang harus dijaga oleh
WhatsApp.
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Namun untuk mengetahui bahwa akun Anda
sudah diblok oleh teman Anda, ada empat indikator.
Apa saja?
1. Anda tidak lagi dapat melihat kontak yang
terakhir dilihat atau online di jendela obrolan.
2. Anda tidak melihat pembaruan pada foto
profil kontak.
3. Setiap pesan yang dikirim ke kontak yang
telah diblokir, pesan Anda akan selalu
menampilkan satu tanda centang (pesan
terkirim), dan tidak pernah menunjukkan
tanda centang kedua (pesan sampai).
4. Panggilan apa pun yang Anda coba lakukan tidak akan berhasil.
Nah, kalau sudah begitu sampai kapanpun –
sampai blokir Anda dilepas- Anda tak bakal
bisa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan
si dia.(*)
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