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EDITORIAL
PRASARANA, SARANA 
ANTISIPASI TSUNAMI  

Di penghujung 2018, kita dikejutkan oleh tra-
gedi tsunami Selat Sunda yang meluluhlan-
takkan pinggir pantai Banten dan Lampung. 
Syok dan heran. Bagaimana mungkin pela-
jaran yang seharusnya didapat dari gempa 
bumi Sulawesi Tengah tidak banyak memberi 
arti. 

Kata kunci sistem peringatan dini bak diabai-
kan. Padahal secara geografis negeri indah 
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ini rawan sekali terhadap beragam bencana. 
Kemungkinan tsunami (mengingat luas pe-
rairan) terjadi pun sangat tinggi. 

Sarana peringatan dini tak bisa mengako-
modir jenis bencana. Peralatan yang sudah 
rusak atau dicuri, tetapi tidak dibangun kem-
bali. Semua menunjukkan abainya antisipasi 
kerusakan akibat bencana. 

Sementara prasarana di Indonesia sebenarn-
ya sudah mendukung. Kita punya satelit, pu-
nya kabel bawah laut dan jenis lainnya. Kita 
juga punya banyak pakar dan peneliti. 

Di SINYALMAGZ edisi Januari ini kami me-
wawancara seorang peneliti lulusan Curtin 
University yang punya pendapat dan solu-
si menyelesaikan persoalan perangkat dan 
biayanya. 

Di rubrik KOLOM, Pemimpin Redaksi SINYAL-
MAGZ, Hendrowijono memaparkan apa yang 
akan terjadi dengan industri telekomunikasi 
di tahun 2019. Anda akan memperoleh gam-
baran betapa industri padat modal ini punya 
beberapa persoalan yang harus dihadapi dan 
diselesaikan. 

Artikel menarik lainnya adalah sembilan 
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smartphone pilihan kami yang bakal bikin 
tendangan di awal tahun naga ini. SELAMAT 
TAHUN BARU 2019! (*)

BACK
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KOLOM HENDROWIJONO

Prediksi Telko 2019

BISA-BISA GAGAL 
PERIODE KEDUA

AWAN mendung tebal tampaknya masih akan 
menggelantung di industri telekomunikasi 
Tanah Air, bahkan belum akan cerah hingga 
beberapa tahun ke depan. Apa yang sudah di-
capai tahun 2017 belum akan terulang hing-
ga dua tahun ke depan, karena masa suram 
yang masih akan berkelanjutan.

Laporan keuangan para operator telko papan 
atas yang masih belum pulih, yang sebagian 
memburuk, memberi indikasi bahwa saham 
telko belum menjadi sasaran investor yang 



Hal 16

ingin mendapat dividen. Walaupun saham 
PT Telkom masih masuk golongan blue chip 
meski pendapatannya hingga akhir triwulan 
ketiga menurun dibanding saat sama tahun 
2017.

Menurunnya pendapatan dan laba operator 
masih akibat program registrasi yang bera-
khir Mei lalu, yang secara umum menurunkan 
jumlah pelanggan mereka. Penurunan jumlah 
pelanggan paling parah diderita PT Indosat 
Ooredoo, dari 115 juta akhir 2017, menurun 
dan pada Desember lalu tinggal 64,1 juta.

Sementara itu penggelaran layanan gener-
asi keempat (4G LTE), gagal mendongkrak 
pendapatan operator karena beban layanan 
teknologi generasi kedua (2G) yang boros 
frekuensi. Masalahnya, 40 persen sampai 60 
persen pelanggan semua operator adalah 
pelanggan 2G. 

Beberapa negara tetangga bukan hanya 
mengurangi jumlah pelanggan 2G, Singapu-
ra malah sudah menutup layanan boros ini. 
Yang disebut 2G adalah layanan yang han-
ya mengandalkan suara dan pesan singkat 
(SMS) dengan ponsel fitur kelas bawah. Walau 
nyatanya pengguna ponsel pintar pun masih 
juga memanfaatkan suara dan SMS.
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Ponsel 2G tidak bisa mengakses data seperti 
halnya ponsel pintar untuk media sosial, vid-
eo, YouTube dan sebagainya. Bukan hanya 
karena penggunanya berada di daerah ping-
giran, namun tidak semua BTS (base trans-
ceiver station) yang tersedia di daerah masih 
BTS 2G, belum 4G, bahkan belum 3G.

Upaya operator menggenjot pendapatan den-
gan menggelar layanan 4G masih terkendala 
daya beli masyarakat, yang pengeluarannya 
untuk pos telekomunikasi belum sampai di 
atas Rp 50 ribu per bulan. Pengeluaran sebe-
sar itu pun belum menguntungkan operator 
yang harus menjual murah paket datanya aki-
bat persaingan konyol.
 
Ramai-ramai turun laba 
Dari tiga operator papan atas, PT Telkomsel, 
PT XL Axiata dan PT Indosat Ooredoo, han-
ya Telkomsel saja yang berhasil meraih laba, 
walau laba di triwulan ketiga 2018 lebih ren-
dah dibanding triwulan tiga 2017. Persoalan 
serius di tiga operator itu, mereka tidak bisa 
jualan lebih banyak dan lebih mahal diband-
ing tahun-tahun sebelumnya, akibatnya pro-
duk operator tersimpan rapi di gudang dis-
tributor.

Pada periode tadi, laba PT Telkom (induk PT 
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Telkomsel) turun dari Rp 17,9 triliun (2017) 
menjadi “hanya” Rp 14,4 triliun, XL Axiata turun 
dari laba Rp 238 miliar menjadi rugi Rp 132,5 
miliar. Indosat dari laba Rp 1,2 triliun menuk-
ik menjadi rugi Rp 1,253 triliun. 

PT Telkomsel tahun 2019 ini masih akan bisa 
jualan, karena jaringannya sudah masuk sam-
pai ke pedesaan bahkan ada di daerah ter-
pencil, dengan dukungan lebih dari 180 ribu 
BTS. XL Axiata punya 110 ribu BTS di seluruh 
Indonesia dan Indosat hanya punya sekitaran 
62 ribu BTS. Ketika dua operator lain berenca-
na menambah setidaknya 10.000 BTS mas-
ing-masing di tahun 2019 dengan biaya mod-
al (capex – capital expenditure) tujuh triliun 
rupiah, Indosat berencana hanya menambah 
di bawah 6.000 BTS.

Capex Indosat tahun 2018 sekitaran enam 
triliun rupiah, namun pembangunan jaringan-
nya seret akibat kurangnya dukungan. Pro-
gram perluasan jaringan 4G di empat kawa-
san, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi 
Selatan dan Sumatera Utara, belum  men-
dongkrak kinerja anak perusahaan Ooredoo 
Qatar itu.

Indosat perlu memperbesar capex-nya, untuk 
mengejar perluasan jaringan yang jumlahn-
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ya bisa sebanding dengan operator pesaing. 
Setidaknya mereka harus membangun 70 
ribuan BTS dalam dua tahun jika ingin mel-
ayani hampir seluruh wilayah Indonesia, tidak 
hanya sekadar hadir dengan satu atau dua 
BTS di satu kawasan.

Minimnya BTS ini yang membuat para dis-
tributor – tidak hanya di Indosat – kesulitan 
menjual produk operator, baik yang berbentuk 
kartu perdana maupun paket data. Padahal 
harga paket data di Indonesia sangat murah 
dibanding operator negara lain.

Operator seluler di China menjual paket data 
senilai Rp 100.000 untuk dua giga, tetapi op-
erator Indonesia menjual paket data dua giga 
paling tinggi Rp 50.000, bahkan Rp 25.000. 
Sementara biaya modal pembangunan jarin-
gan 4G jauh lebih mahal dibanding pemban-
gunan jaringan 3G, yang konon hingga kini 
masih menjadi beban operator karena modal 
3G belum impas.
  
Buah simalakama
Ada angin segar  yang dihembuskan direktur 
utama PT Indosat Ooredoo yang baru diang-
kat akhir tahun 2018, Chris Kanter yang meng-
gantikan Joy Wahyudi yang mengundurkan 
diri. Chris Kanter yang delapan tahun menja-
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di komisaris di Indosat tahu persis masalah 
utama PT Indosat.

Katanya ia berhasil meyakinkan Qatar bahwa 
Indosat perlu suntikan modal segera, yang 
sebesar dua miliar dollar AS. Qatar, yang uang-
nya tidak terbatas, ujar Chris setuju. Uang se-
jumlah itu akan dikucurkan dalam dua tahun. 

Chris pun sudah berjumpa Presiden Joko-
wi, namun belum pernah ada bocoran apa 
saja yang mereka bicarakan. Apakah kemu-
ngkinan Indosat dibeli kembali (buy back), 
seperti yang dihembuskan golongan oposisi 
sesuai janji Jokowi dalam kampanye tahun 
2014, atau soal masuknya uang yang hampir 
Rp 30 triliun itu.

Jokowi sejak waktu kampanye sadar, akan 
terlalu banyak mengorbankan uang rakyat 
kalau pemerintah –  yang memiliki sekitar 14 
persen saham Indosat – membeli kembali 
saham Qatar. Jadi opsi buy back kelihatann-
ya belum akan terjadi.

Opini pun berkembang di luaran, bagaimana 
cara Qatar memasukkan uang Rp 30 triliun itu 
ke Indosat. Bukankah kalau Qatar memasuk-
kan uang sebagai penyertaan modal ke In-
dosat akan membuat saham Qatar bertam-
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bah dan otomatis saham pemerintah pun 
berkurang (terdilusi)? Atau berupa pinjaman 
supaya lebih aman?

Boro-boro bisa buy back, dengan kemung-
kinan saham pemerintah di Indosat turun 
akibat dropping Qatar itu saja, DPR dan mas-
yarakat bisa marah besar. Akhirnya seperti 
makan buah simalakama.

Tidak ada kucuran dana Indosat bisa kolaps, 
dana Qatar masuk, Jokowi bisa-bisa gagal 
menapaki periode kedua. ***

BACK
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XXXXXX

BISA-BISA GAGAL 
PERIODE KEDUA

WACANA pengendalian ponsel dari pasar 
gelap (BM – black market) tidak hanya mun-
cul sebulan-dua pada akhir tahun 2018 lalu, 
karena sudah ada sejak GSM mulai beroper-
asi di Indonesia pada tahun 1994. Ketika itu 
baru satu operator yang beroperasi, PT Satelit 
Palapa Indonesia (PT Satelindo) yang kemu-
dian dicaplok oleh PT Indosat.

Pencurian ponsel marak dan masyarakat pel-
anggan meminta PT Satelindo melakukan 
blokir ponsel spanyolan (“separuh nyolong”) 
lewat pelacakan IMEI (international mobile 
equipment indentity – nomor produksi ponsel 
dari pabrik). Pencantuman IMEI diwajibkan 
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bagi semua pembuat ponsel anggota GSMA 
(GSM Association) yang angkanya didapat 
dari ITU (International Telecommunication 
Union).

Desakan muncul lagi akhir-akhir ini, meminta 
pemerintah menerapkan kebijakan autenti-
fikasi EIR (equipment identity register) kepa-
da semua operator sebelum mereka mem-
verifikasi kartu perdana yang diregistrasi. EIR 
yang dioperasikan operator selular akan me-
nolak ponsel yang tidak dikenal nomornya 
karena tidak ada dalam DIRBS (device iden-
tification, registration and blocking system) 
yang dirilis Kementerian Perdagangan.

Desakan muncul dari importir, distributor dan 
pabrik ponsel lokal yang merakit ponsel glob-
al. Mereka terganggu oleh maraknya ponsel 
BM yang disebutkan mencapai 20 persen dari 
70 jutaan ponsel yang beredar di Indonesia.

Data Kementerian Perindustrian tahun 2017 
menyebutkan, jumlah ponsel merek glob-
al yang dibuat di Indonesia dengan tingkat 
kandungan dalam negeri  (TKDN) 30 persen 
sudah mencapai 60 juta dengan 34 merek, 11 
di antaranya merek lokal. Sementara impor 
ponsel masih berjalan, jumlahnya mencapai 
11,4 juta unit dengan nilai 775 juta dollar AS. 
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Jumlah ini naik pesat dibanding tahun 2013 
ketika ponsel produk lokal hanya 105.000 
dengan dua merek, sementara impor saat itu 
mencapai 62 juta unit senilai 3 miliar dollar 
AS atau sekitar Rp 43,5 triliun dengan kurs 
saat ini. Kebijakan TKDN telah menghemat 
devisa hingga lebih dari dua miliar dollar AS.

Namun Ketua ATSI (Asosiasi Penyelenggara 
Telekomunikasi Seluler Indonesia) yang juga 
Direktur Utama PT Telkomsel, Ririek Ardian-
syah kurang setuju kebijakan IMEI diterapkan 
saat operator sedang bangkit dari keterpuru-
kan akibat kebijakan registrasi. Ia menilai, dar-
ipada melakukan kontrol IMEI sebaiknya pe-
merintah memperketat registrasi kartu SIM, 
jika tujuannya hanya menertibkan penggu-
naan ponsel. Apalagi, “Konon IMEI bisa dik-
loning,” katanya.

Kebijakan registrasi yang diterapkan pemer-
intah sejak Oktober 2017 hingga Mei 2018 
memang membuat operator bergelimpan-
gan, menurunkan jumlah pelanggan seka-
ligus pendapatan. Pelanggan PT Telkomsel 
yang pada akhir tahun 2017 ada 196 juta, aki-
bat registrasi hanya tersisa 179 juta pelang-
gan, demikian pula PT Indosat Ooredo yang 
semula memiliki 115 juta pelanggan, pada tri-
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wulan terakhir 2018 ini  tersisa 64,1 juta.

Sampai triwulan ketiga 2018 Indosat rugi di 
atas Rp 1,25 triliun, XL Axiata dari untung Rp 
238 triliun pada periode sama berbalik men-
jadi rugi Rp 132,5 miliar. Sementara Telkom-
sel masih tetap untung, hanya menurun dari 
Rp 17,9 triliun menjadi Rp 14,5 triliun.

Masyarakat juga menolak penerapan EIR, ka-
rena jelas harga ponsel BM lebih murah dib-
anding ponsel resmi yang dirakit di Indone-
sia. ***

BACK
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XXXXHal  15

KABAR OPERATOR

IM3 OOREDOO MANJAKAN 
KONSUMEN MAIN 
INSTAGRAM  
Tren Instagram di Indonesia terus menanjak. 
Apa lagi di musim menjelang liburan menda-
tang. Dipastikan postingan Instagram akan 
menggunung dengan berbagai pose liburan 
yang menarik.

Melihat peluang ini, IM3 Ooredoo siap mena-
warkan paket Unlimited yang istimewa. 
Menurut Hendri Mulja Syam, Chief Sales & 
Distribution Officer Indosat Ooredoo, “Kami di 
IM3 Ooredoo mengerti bahwa pelanggan ser-
ing khawatir kuota cepat habis terutama saat 
musim liburan. Untuk itu kami memberikan 
benefit baru dari Paket Unlimited yaitu akses 
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Instagram tanpa kuota selama 24 jam.”

Ini adalah Paket Unlimited yang paling dinan-
ti. Dan ini merupakan penawaran yang perta-
ma di Indonesia. Pelanggan cukup melakukan 
registrasi atau memperpanjang Paket Unlim-
ited +7GB ke atas sejak 1 Desember 2018.

Selain itu pelanggan juga tetap menikmati You-
Tube, juga aplikasi sosial media lainya seper-
ti Facebook, Twitter, streaming video seperti 
Spotify, iFlix, dan lainnya. Bahkan transprtasi 
online untuk kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan dengan Paket Unlimited JUMBO, 
pelanggan bisa memperoleh Unlimited SMS 
dan nelepon ke operator lain.

Benefit lain yang tak kalah menarik adalah 
manfaat PULSA SAFE. Sehingga pelanggan 
dapat menikmati internetan tanpa perlu kha-
watir pulsa habis.

Paket Unlimited sendiri dapat diakses mel-
alui #123* atau paling gampang via aplikasi 
myIM3.

Nah, apa lagi?

Jika tak ingin momen-momen liburan kamu 
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tak terunggah, pastikan kuota paket data 
kamu aman.

Jangan tunggu liburan datang, mulai seka-
rang gunakan Paket Unlimited.(*)

BACK
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XXXXHal 22

KABAR OPERATOR

JARINGAN INDOSAT 
OOREDOO NAIK 74% 
SELAMA NATAL
Selama masa perayaan Natal, jaringan tele-
komunikasi Indosat Ooredoo mencatat ke-
naikan trafik cukup signifikan, dimana pada 
tanggal 25 Desember 2018 trafik data men-
ingkat menjadi 6.824 TeraBytes, meningkat 
sebesar 12,9% dibanding trafik hari  biasa dan 
meningkat 74,2% dibanding trafik pada hari 
Natal tahun sebelumnya.

Sementara untuk trafik suara mengalami pe-
nurunan sebesar 14,86% dibandingkan trafik 
hari biasa, sedangkan trafik SMS naik sebe-
sar 8,4% dibandingkan dengan trafik SMS hari 
biasa.
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“Kami berkomitmen untuk tetap memberi-
kan pengalaman terbaik kepada masyarakat 
dan pelanggan dalam menggunakan layanan 
kami, khususnya pada masa-masa padat 
trafik telekomunikasi seperti perayaan Natal 
2018 ini. Hal ini tidak lepas dari upaya kami 
menyiapkan kapasitas jaringan, mengantisi-
pasi kenaikan aktivitas komunikasi masyar-
akat, terutama dalam menggunakan layanan 
data. Kami akan terus memastikan keandalan 
kualitas layanan kami untuk mendukung ak-
tivitas masyarakat di akhir tahun ini,” demikian 
disampaikan Turina Farouk, Group Head Cor-
porate Communications Indosat Ooredoo.

Sebelumnya, Indosat Ooredoo telah meny-
iapkan semua kapasitas layanan data, suara 
dan SMS untuk menyambut perayaan Natal 
dan Tahun Baru dalam rangka mengantisipa-
si peningkatan trafik yang biasa terjadi. Untuk 
kapasitas layanan data ditingkatkan menja-
di 16.200 Terabyte/hari. Layanan data saat 
ini menjadi kebutuhan utama aktivitas tele-
komunikasi masyarakat seiring dengan tren 
penggunaan media sosial dan aplikasi digital 
lainnya.

Sementara untuk kapasitas layanan suara 
ditingkatkan menjadi 2.249 juta menit/hari 
(atau 37,49 juta Erlang/hari), kapasitas SMS 
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ditingkatkan menjadi 1,011 milyar SMS/hari 
dan kapasitas layanan data ditingkatkan men-
jadi 16.200 Terabyte/hari.

Masing-masing kapasitas tersebut disiapkan 
beberapa kali lipat dari prediksi kenaikan 
trafik yang kemungkinan terjadi dan cukup 
untuk mengantisipasi kenaikan trafik terse-
but. Semua kenaikan kapasitas tersebut juga 
didukung oleh 11.636 BTS secara nasional, 
sehingga diharapkan mampu melayani 64,1 
juta pelanggan Indosat Ooredoo di seluruh 
Indonesia. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

4 STRATEGI XL AXIATA 
HADAPI 2019
Head Corporate Communication XL Axia-
ta, Tri Wayuningsih, menjelaskan bahwa se-
cara umum di tahun depan, XL akan fokus 
mengembangkan beberapa hal yang dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan.

Yang pertama adalah, mendorong perkem-
bangan dan pertumbuhan bisnis layanan 
data. Caranya, dengan terus meningkatkan 
dan memperluas pembangunan infrastruk-
tur bisnis layanan data di berbagai wilayah di 
Indonesia.

Yang kedua, meningkatkan kemitraan dengan 
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beberapa mitra penyedia smartphone untuk 
mendorong percepatan penggunaan layanan 
4G di masyarakat. Sehingga bisa semakin 
meningkatkan pertumbuhan bisnis layanan 
data.

“Kami menawarkan layanan 4G dengan 
perangkat handphone yang semakin terjang-
kau harganya, disertai dengan konten gra-
tis YouTube (Xtream Smartphone dual 4G, 
streaming YouTube Unlimited),” tuturnya.

Yang ketiga, terus fokus untuk menyasar 
pasar melalui pendekatan dual-brand strate-
gi, yaitu XL dan Axis untuk target segmen yang 
berbeda-beda dengan value proposition yang 
menarik.

Lalu yang keempat, XL Axiata juga akan mu-
lai mempersiapkan dan merintis bisnis inter-
net cepat untuk perumahan (Home Fiber) XL 
Home.

Selain itu juga terus mengembangkan jarin-
gan 5G. Hal ini bertujuan untuk memberikan 
kemudahan dan kenyamanan saat beraktiv-
itas di kehidupan sehari-hari, sehingga mas-
yarakat Indonesia #JadiLebihBaik.

Menurut Head External Communications XL 
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Axiata, Henry Wijayanto, komitmen ini selaras 
dengan spirit XL Axiata untuk turut mema-
jukan Indonesia, melalui pembangunan dan 
penyediaan infrastruktur, sekaligus layanan 
telekomunikasi yang semakin merata, seh-
ingga bisa dinikmati masyarakat di berbagai 
wilayah di Indonesia khususnya.

“XL Axiata sampai saat ini sudah melakukan 
persiapan sebagai bagian dari tahapan untuk 
melakukan adopsi implementasi jaringan te-
knologi 5G nantinya, termasuk melakukan uji 
coba 5G outdoor pertama di Indonesia pada 
bulan April 2017, serta uji coba 5G di Kota 
Tua Jakarta pada bulan Agustus 2018 yang 
lalu,” ungkap Henry. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

XL AXIATA SIAPKAN 
TELPON GRATIS BENCANA 
TSUNAMI 

XL Axiata mendukung upaya pemulihan kon-
disi pasca tsunami Selat Sunda. Untuk kep-
erluan itu, XL Axiata telah menyalurkan ban-
tuan yang bersifat darurat utk warga yang 
terdampak bencana. Selain itu, juga disedi-
akan layanan telekomunikasi gratis khusus 
bagi pelanggan dan warga di area terdampak.

Direktur Teknologi XL Axiata, Yessie D Yoset-
ya menuatakan, “Kami selama ini hadir dan 
menjadi bagian dari masyarakat Banten dan 
Lampung yang mengalami musibah tsuna-

Hal 29
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mi Selat Sunda pekan ini. Karena itu, kami 
ikut merasakan penderitaan masyarakat dan 
mendukung semua upaya untuk pemulihan 
kondisi pasca bencana. “

Bantuan yang telah tersalurkan antara lain 
berupa bahan makanan, obat-obatan, tikar, 
selimut, alat mandi. Lokasi penyaluran di be-
berapa lokasi pengungsian, baik di sisi Banten 
maupun Lampung. Untuk penyaluran bantu-
an ini, XL Axiata bekerjasama dengan aparat 
setempat untuk memastikan sampai ke war-
ga yang membutuhkan bantuan.

Sementara itu, bantuan dalam bentuk layanan 
telekomunikasi secara khusus berupa pene-
mpatan fasilitas telepon umum gratis (TUG) 
serta program pembebasan biaya untuk pe-
makaian layanan percakapan telepon, SMS, 
dan data. Program ini berlaku untuk pelang-
gan nomor prabayar XL dan AXIS, dengan 
ketentuan Gratis nelpon 10 menit + 100 SMS 
ke semua operator lain, Gratis nelpon + SMS 
unlimited ke sesama nomor XL atau AXIS, 
Gratis kuota data 500 MB

Program layanan khusus ini berlaku mulai 25 
Desember 2018 pukul 00.00 WIB. Pelanggan 
di lokasi bencana yang hendak memanfaat-
kan keringanan ini bisa mengaktifkannya den-
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gan cara yang mudah, yaitu tekan *505# di 
nomor XL atau AXIS. Layanan ini hanya ber-
laku di area Serang, Pandeglang, dan Bandar 
Lampung, selama 2 hari, yaitu tanggal 25 dan 
26 Desember 2018.

Dalam rangka mendukung pemulihan pasca 
bencana tsunami Selat Sunda, XL Axiata juga 
menyediakan fasilitas bagi pelanggan yang 
ingin berbagi kepada para korban melalui pro-
gram donasi pulsa “Xmart Donasi”. Caranya 
mudah dan simpel, yaitu dengan kirim SMS 
ke 6116, ketik Donasi <spasi> PEDULIBanten-
Lampung <spasi> nominal donasi. Atau via 
umb: *123*6116# pilih PEDULIBantenLam-
pung dan masukkan nominal donasi. Nominal 
donasi antara Rp 1.000 hingga Rp 200.000. 
Program berlaku untuk semua nomor XL dan 
AXIS. Berlaku hingga 31 Januari 2019. Infor-
masi lebih lanjut bisa didapatkan di www.xl.
co.id/XLaluberbagi. (*)

BACK
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XXXXXX

KABAR OPERATOR

OPERATOR 3 BUAT 
PROGRAM LOYALITI BAGI 
REMAJA 

Operator 3 Indonesia (3), konsisten mem-
berikan komitmen untuk membantu anak 
muda dalam mewujudkan ambisinya dengan 
kemudahan jaringan internetnya.  3 Indone-
sia meluncurkan program 2x Lebih Banyak 
dan melakukan pembaharuan program loy-
alty BonsTri Points dengan beragam solusi 
dan manfaat baru yang ditujukan bagi anak 
muda Indonesia yang memiliki gaya hidup 
digital tinggi. 

Menurut Dolly Susanto, Chief Commercial 
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Officer 3 Indonesia, “Inovasi dan pembaha-
ruan yang kami lakukan kali ini terinspirasi 
dari kerasnya tantangan hidup anak muda 
yang memiliki beragam keinginannya yang 
membuat mereka menjadi semakin kreatif 
dan inovatif. Program kali ini memberikan ke-
untungan ganda saat isi ulang pertama dan 
menawarkan lebih banyak keuntungan serta 
kemudahan dengan BonsTri Points.”

Melalui Program 2X Lebih banyak, setiap isi 
ulang pertama mulai dari Rp 1.000, pelanggan 
3 akan dimanjakan dengan dobel pulsa hing-
ga maksimum Rp.50,000 ditambah manfaat 
langsung seperti kuota internet atau paket 
langganan nonton film korea maupun produk 
digital lainnya.

Selain itu, setiap isi ulang pelanggan dapat 
menikmati BonsTri Points yang kini dikemas 
menjadi lebih menarik dengan mekanisme 
tukar poin yang sangat mudah. Beragam ke-
untungan terdiri dari kebutuhan dasar tele-
poni, kuota, hiburan seperti games, musik 
dan film, bahkan kuliner hingga traveling bisa 
didapatkan dengan tukar poin BonsTri.

Lebih dari 222 merchant ternama telah berg-
abung untuk memanjakan para pelanggan 3, 
diantaranya e-commerce papan atas seper-
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ti Tokopedia, Bukalapak, Shope, JD.Id, Blibli.
com. Telah bergabung juga Ayopop, aplikasi 
lokal untuk pembayaran tagihan secara on-
line serta aplikasi travel dan hotel yang sudah 
sangat dikenal luas oleh traveller muda yaitu 
RedDoorz dan ZENRooms.

3 Indonesia saat ini memiliki lebih dari 37 Juta 
pelanggan di seluruh Indonesia yang terben-
tang dari Aceh hingga Gorontalo. Sekitar 80% 
dari pelanggan ini adalah anak muda usia pro-
duktif dan 90% adalah pengguna smartphone 
yang digital native.  (*)

BACK
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PONSEL 
PETARUNG 

AWAL TAHUN9
Awal tahun 2019, beberapa produsen 
telah menyiapkan seri-seri yang bakal 
tampil memukau. Perang kekuatan kam-
era masih menjadi salah satu daya tarik. 
Ini dia 9 smartphone yang siap tnading 

di awal tahun 2019. (*)
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY A8s
Setelah meloloskan smartphone dengan tiga 
kamera utama, Samsung Mobile meneruskan 
perjalanan. Sekarang hadir Samsung Galaxy 
A8s.

Tiga kamera yang dibawa sedikit lebih tinggi 
ketimbang Samsung Galaxy A7. Kali ini den-
gan resolusi 24 MP, 10 MP dan 5 MP. Beda 
pada kamera ultra wide-nya yang di Galaxy 
A7 memakai 8 MP.

Sementara tugas dua kamera lainnya sama. 
Kamera 24 MP untuk pemotretan normal, 
sedang 5 MP guna depth sensor.Sedangkan 
kamera selfie juga tetap dengan resolusi 24 
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MP.

Material yang digunakan juga lebih unggul. 
Jika untuk frame sebelumnya menggunakan 
plastik, maka Galaxy A8s memilih aluminium.

Yang menarik dan menjadi terobosan di de-
sain Samsung adalah peletakan kamera self-
ie yang di ujung layar tanpa memakai pola 
notch. Kamera selfie bak ditelan oleh layar 
yang lega. Alhasil persentase layar terhadap 
penampang depan bisa optimal mencapai 85 
persen. Layarnya sendiri berukuran diagonal 
6,4 inci.

Jika pada Galaxy A7 sensor sidik jari disatu-
kan dengan tombol power, maka Galaxy A8s 
kembali ke desain lawas, yaitu memasang 
sensor sendiri di punggung.
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Pada dapur pacu, Samsung memilih partner 
Qualcomm. Namun tidak memilih Snapdrag-
on 845. Sebagai pilihannya adalah Snapdrag-
on 710.

Untuk penyimpanan Samsung Galaxy 8s ha-
nya meyediakan dua varian dengan perbe-
daan RAM. Masing-masing 6 GB dan 8 GB. 
ROM-nya sama 128 GB, dengan tambahan 
memori luar 512 GB.
Proyek akhir tahun Samsung ini diperkuat 
oleh baterai berkapasitas 3.400 mAh. Serun-
ya ada fasilitas fast charging yang tidak ter-
sedia pada Galaxy A7.

Juga merupakan pasukan pertama Samsung 
yang menggunakan Android Pie versi 9.0. Bi-
asanya OS terbaru digunakan pada seri-seri 
S. (*)
 

BACK
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REVIEW

VIVO NEX DUAL DISPLAY
Vivo menjebol kebuntuan teknologi dengan 
melahirkan smartphone berlayar ganda. Mas-
ing-masing, satu di depan dengan ukuran di-
agonal 6,39 inci, satu lagi di punggung dengan 
dimensi diagonal 5,49 inci. Keduanya berba-
han sama yaitu Super AMOLED. 

Bagi vivo ini merupakan terobosan, di mana 
kini pengguna bisa memakai layar belakang 
sebagai monitor ketika hendak melakukan 
selfie dengan kamera utama. 

Tak hanya itu, vivo NEX Dual Display merupa-
kan flagship yang bakal membuat pabrikan 
lain bersiasat serupa. Apa lagi kemudian vivo 
memasang RAM 10 GB. 
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Seri ini juga telah menggunakan OS Android 
9.0 (Pie). 

Dengan dua layar tentu saja akhirnya vivo tak 
memerlukan lagi sebuah kamera depan. Se-
bab toh pengguna bisa memanfaatkan kam-
era utama untuk selfie. Akibat lainya, permu-
kaan depan dapat dioptimalkan untuk layar 
penuh. 

Namun agar spek-nya tetap yahud, vivo NEX 
Dual Display diperkuat oleh dua kamera. Mas-
ing-masing dengan resolusi 12 MP dan 2 MP. 
Agar penggunaan smartphone mencapai 
performa tinggi dipilihlah Snapdragon 845. 
Prosesor ini cocok dengan chipset grafis yai-
tu Adreno 630. 

Memori penyimpanan file sengaja memilih 
yang terbesar berupa ROM 128 GB. Sehing-



Hal 48

ga tidak lagi diperlukan memori tambahan. 
Kapasitas baterai yang digunakan sebesar 
3.500 mAh. Persoalannya dengan dua layar 
(dimana layar merupakan penguras baterai 
yang paling besar), apakah juga optimal me-
masok tenaga? 

Sebuah vivo NEXT Dual Display dibanderol 
sekitar Rp 11 jutaan. (*)

BACK
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REVIEW

ZTE NUBIA RED
MAGIC MARS
Setelah April 2018 ZTE merilis smartphone 
bergenre game, akhir tahun 2018 diteruskan 
lagi dengan merilis generasi kedua Nubia Red 
Magic. Kali ini dinamai Mars. 

Berbagai pembenahan desain fisik dilakukan, 
sehingga Red Magic Mars kelihatan lebih im-
presif dan futuristis. Sebuah panel RGB light 
dipasang di punggung untuk menambah ke-
san kuat sebagai smartphone gamers.

Magic Mars memiliki layar diagonal 6 inci. La-
yar ini diproteksi oleh Dinorex T2X-1 untuk ta-
han gores dan goncangan. 



Hal 50

Ini juga merupakan smartphone ZTE gener-
asi pertama yang menggunakan Android Pie 
(v9.0) yang dipadu dengan interface khas nu-
bia Red Magic OS. Interface ini didedikasikan 
khusus buat keluarga Red Magic. 

Kunci penting selain desain tadi, juga pada 
memori (baik ROM dan RAM) serta prose-
sor terbaik. Tak tanggung ZTE memakainya. 
Snapdragon 845 dengan paduan prosesor 
grafis Adreno 630 siap mengolah game den-
gan performa terbaik. 

Selain itu memori yang disiapkan untuk var-
ian tertinggi adalah 256 GB ROM dan 10 GB 
RAM. Ada pula varian lain tapi semua dengan 
RAM besar, masing-masing 8 GB (ROM 128 
GB) dan 6 GB (ROM 64 GB). 
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Sayang baterai yang disiapkan hanya ber-
kapasitas 3.800 mAH. Jika lebih besar (mis-
alnya 4.000 mAH) pasti akan sangat menjan-
jikan. 

Kebutuhan audio dipasok oleh engine DTS HD 
untuk suara yang memukau. Kamera tidak 
jadi bagian terpenting bagi gamers. Cukup 
dengan kamera single 16 MP di punggung 
dan buat selfie ada 8 MP. (*)

BACK
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REVIEW

ASUS ZENFONE MAX PRO 
(M2)
Bintang asal Taiwan satu ini siap menyajikan 
jagoan barunya, yaotu Asus Zenfone Max Pro 
(M2). Seri ini bahkan sudah tersedia di pasar. 
Sesuai namanya, Max Pro mengusung bate-
rai dengan kapasitas besar, mencapai 5.000 
mAh. Sayang Asus masih berjibaku dengan 
Android Oreo (v8.1). 

Selain itu juga belum terkuak akan memakai 
kamera tiga buah. Yang terjadi adalah pe-
makaian dual camera dengan resolusi mas-
ing-masing 12 MP dan 5 MP. Sedangkan kam-
era depannya adalah resolusi 13 MP. 
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Seperti biasa Asus paling doyan membuat be-
berapa varian. Buktinya seri ini saja ada tiga 
jenis, antara lain dengan memori; 64 GB/6 
GB, 64 GB/4GB dan 32 GB/3 GB. Semuanya 
ditambah dengan memori ekspansional hing-
ga 512 GB. 

Seluruh varian ini juga memakai prosesor 
yang sama, berupa Snapdragon 660 yan ber-
padu dengan prosesor grafis Adreno 512. 

Asus Zenfone Max Pro dilengkapi layar sel-
uas 6,26 inci yang dilapis oleh Gorilla Glass 
terbaru versi 6.

Sayangnya Asus tidak memperkokoh pemili-
han bahan. Untuk farme-nya saja seri ini ha-
nya memakai pamterial plastik. Harapannya 
tentu agar lebih dapat menjangkau lebih ban-
yak konsumen. 
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Sebuah sensor sidik jari ditempatkan di pung-
gung. Tetapi yang paling jempolan memang 
hanyalah pada kapasitas baterainya. (*)

BACK
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REVIEW

HUAWEI NOVA 4
Desember 2018 menjelang Natal, rupanya 
“perang” teknologi masih terus berlanjut. Kali 
ini Huawei yang seperti ingin menjadi juara te-
knologi. Dan, faktanya Huawei memang pro-
dusen dengan penjualan hingga masuk tiga 
besar.

Disebut mencuri start boleh saja. Sebab den-
gan membawa smartphone pertama Android 
9.0 (Pie) di jajaran Huawei, seri Nova 4 mem-
buat Samsung harus melakukan evaluasi, 
khususnya pada seri Galaxy A8s.

Lihat saja bagaimana Huawei Nova 4 ini 
dilengkapi dengan berbagai kelebihan. Mis-
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alnya saja tiga kamera yang punya resolusi 
tertinggi yaitu 48 MP. Sedangkan dua kamera 
lainnya adalah 16 MP dan 2 MP.

Kamera selfie sendiri resolusi 25 MP. Juga 
lebih tinggi ketimbang Galaxy A8s.

Huawei juga lebih percaya diri. Buktinya pada 
dapur pacu seri ini tetap menggunakan pros-
esor bikinan sendiri, yaitu HiSilicon Kirin 970 
yang memiliki konfigurasi Octa-core (4×2.4 
GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53).

Memiliki postur dan desain yang nyaris sep-
erti Galaxy A8s, layarnya memenuhi hampir 
seluruh permukaan depan, mencapai 86 pers-
en. Posisi kamera selfie juga persis di pojok.

Huawei Nova 4 pun lebih berani menyisipkan 



Hal 57

baterai dengan kapasitas lebih besar. Yaitu 
3.750 mAh. Seri ini juga hanya tersedia da-
lam satu pilihan yang memiliki memori inter-
nal 128 GB, RAM 8 GB serta memori ekster-
nal 512 GB.

Huawei juga telah menyiapkan angka jual, di 
kisaran Rp 8,2 jutaan.(*)

BACK
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REVIEW

LENOVO Z5s
Lenovo tampaknya akan melakuan banyak 
kejutan di tahun 2019. Terbukti dengan la-
hirnya seri Z5 yang kemudian hadir pula vari-
an lainnya. Salah satunya Lenovo Z5s. 

Mengusung Android versi 9.0 (Pie), seri ini 
boleh disebut sebagai penantang. Apa lagi 
kemudian dibekali dengan beberapa kekuatan 
seperti di antaranya kamera trio masing-mas-
ing dengan resolusi 16 MP, 8 MP dan 5 MP. 
Kamera 8 MP ini memiliki kemampuan zoom 
optic sampai 2x.

Sementara kamera depannya cukup dengan 
resolusi 16 MP. Seri dengan layar 6,3 inci ini 
bahkan menggunakan Gorilla Glass sebagai 
pelapis layar. 
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Pada dapur pacu, Anda bisa merasakan ke-
cepatan Snapdragon 710 yang memiliki kon-
figurasi delapan inti dengan clock speed 2,2 
GHz. 

Untuk penyimpanan file, Lenovo menyedia-
kan dua varian masing-masing 128 ROM (6 
GB RAM) dan 64 GB ROM (4 GB RAM). Se-
bagai memori cadangan disiapkan pula kartu 
microSD yang siap menelan file hingga 256 
GB.

Lenovo juga telah mengembangkan interface 
yang kini menjadi ZUI 10. 

Hampir seluruh komponen merupakan pro-
duk terkini. Termasuk Bluetooth versi 5.0, juga 
sensor fingerprint bulat di punggung. 

Tenaga seri ini diperoleh dari baterai berkapa-
sitas 3.300 mAH. Bagi yang ingin melakukan 
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charge cepat tersedia fast charging. 

Tak jalah menariknya, Lenovo berani bermain 
warna. Salah satunya kelir oranye menawan. 
Dan yang paling ditunggu adalah harganya 
yang cuma sekitar Rp 3,6 jutaan. (*)

BACK
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REVIEW

NOKIA 8.1
Untuk kesekian kalinya Nokia berpartner den-
gan Carl Zeiss. Ini hendak mengulang masa 
kejayaannya. Carl Zeiss menyiapkan kamera 
ganda 12 MP dan 13 MP. 

Sementara itu kamera depannya juga resolu-
si yang terbilang tinggi, 20 MP. Jelas Nokia 8.1 
merupakan salah satu produk yang ditunggu 
penggemar Nokia. 

Terlebih ini merupakan produk Nokia pertama 
yang menggunakan OS Android Pie (v9.0). 

Untuk tak menyiakan awal tahun, Nokia 8.1 
pun dibekali layar lebar 6,18 inci yang akan 
mengakomodir tampilan video 19:9. 
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Kemudian memori yang disiapkan sebesar 
64 GB dengan RAM 4 GB, serta memori dari 
microSD seluas 400 GB. 

Secara fisik bodinya tebruat dari gelas di 
kedua sisi, sedangkan frame-nya dari alumin-
ium. 

Singkat kata Nokia 8.1 ingin menunjukkan 
kelasnya yang tak bisa diremehkan. Bekal lain-
nya adalah baterai dengan kapasitas 3.500 
mAH. Dapur pacu seri ini disrahkan kepada 
Snapdragon 710 yang siap berkolaborasi den-
gan prosesor grafis Adreno 616. 

Nokia cukup bersemangat dan berharap an-
gka sekitar Rp 6 jutaan tak terlalu mahal di 
hadapan calon pembelinya. (*)

BACK
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REVIEW

ONEPLUS 6T McLAREN
OnePlus masih belum puas memamerkan 
karya produk terbarunya. Walaupun masih 
mengacu pada seri OnePlus 6T, namun kali 
ini mengemas lewat edisi McLaren.

Hal yang paling didengungkan dari seri spe-
cial edition ini adalah penambahan fitur fast 
charging. Di mana OnePlus 6T McLaren 
menggunakan isi ulang kilat bernama warp 
charge. Dengan fitur ini isi ulang baterai 50 
persen bisa ditempuh dalam tempo 20 menit 
saja.

Dengan begitu kapasitas baterai 3.700 mAh 
ketika habis, Anda tak perlu lama-lama lagi 
mengisi ulang. Selain itu, pewarnaan bodinya 
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juga mengikuti kelir mobil F1 dengan warna 
paduan orange dan hitam yang solid.

OnePlus 6T McLaren menggunakan layar be-
rukuran lebar seluas 6,41 inci. Layar ini dila-
pis oleh Gorilla Glass 6.

Selain itu, RAM-nya pun memakai 10 GB, mer-
upakan terobosan baru bagi dunia teknologi 
memori smartphone. Sedangkan memori in-
ternalnya seluas 256 GB.

Seri ini ditopang aoleh dua kamera utama 
dengan resolusi 16 MP dan 20 MP. Sedang-
kan kamera depannya resolusi 16 MP.

OnePlus 6T McLaren juga diperkuat oleh 
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Snapdragon 845. Harga satu unit seri ini se-
nilai kira-kira Rp 10,2 jutaan. (*)

BACK
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REVIEW

REALME U1
Pendatang baru, Realme asal Shenzhen 
Tiongkok juga bakal meramaikan bursa ta-
hun 2019. Salah satu yang bakal jadi jagoan 
di awal tahun adalah Realme U1. 

Faktor harga jual menjadi salah satu acuan 
pabrikan satu ini. Tak boleh tinggi. Akhirnya 
bisa memperoleh angka akhir di sekitar Rp 
2,9 jutaan. 

Walaupun memang harus mempercayakan 
chipset kepada Mediatek. Namun pabrikan 
semiconductor ini menyerahkan yang ter-
baik, yaitu Helio P70 yang berkait baik den-
gan prosesor grafis Mali G72. 

Smartphone dengan layar 6,3 inci ini bahkan 
masih bisa memakai Gorilla Glass meski bu-
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kan terbaru. Cukup dengan versi ke-3. 

Upaya Realme untuk menghadirkan keterkin-
ian bisa dilihat pada penyediaan dua kamera 
utama. Antara lain dengan resolusi 13 MP dan 
2 MP. Tetapi yang layak jadi perhatian adalah 
kamera depannya yaitu resolusi 25 MP. 

Dengan desain apik dan berkelas, Realme U1 
datang dengan dua varian. Masing-masing 
adalah ROM 64 GB (RAM 4 GB RAM) dan 32 
GB (RAM 3 GB). Namun fasilitas penyimpanan 
ditambahi dengan memori eksternal berupa 
microSD yang dapat menyimpan hingga 256 
GB. 

Bodinya terbilang ringan (168 gram). Kapasi-
ta baterai yang disediakan adalah 3.500 mAh. 
Realme U1 di Indonesia juga sudah terpajang 
di beberapa toko online. (*)

BACK
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PEREMPUAN TIONGKOK 
PESOHOR TEKNOLOGI

Industri berbasis teknologi informasi membuat 
sejumlah warga Tiongkok sukses menjalankan 
bisnis. Bahkan bisnisnya telah meraksasa. Tak ha-
nya kaum Adam. Para Hawa pun tak kalah 
berhasilnya. Seperti tiga perempuan berikut.

3
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PROFILE

OLIVIA JINGSU JI
Founder EventBank
Filosofi: Internationalization is not superfi-
cial but in your blood

Sebagai Co-Founder dan COO EventBank, 
Olivia mempertahankan pengalaman yang 
luas dalam industri pemasaran dan internet. 
Dia telah mengembangkan beberapa perusa-
haan teknologi dari bawah ke atas dan telah 
menjabat sebagai pemimpin bisnis di peru-
sahaan multinasional.

Olivia adalah juga Direktur Pendiri Yayasan 
Seni Hefeng Beijing dan Presiden Wanita da-
lam Kepemimpinan Tiongkok. Dia menerima 
gelar sarjana dari Beijing Capital University di 
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bidang Ekonomi dan Bisnis. Ia juga meraih 
gelar Master of Commerce dari University of 
Sydney, dengan jurusan ganda di bidang pe-
masaran dan akuntansi.

EventBank sendiri telah meraksasa dengan 
banYak sekali klien global. Beberapa di an-
taranya British Petroleum, Daimler, Deloitte, 
dll. EventBank sendiri menawarkan banyak 
layanan untuk para pebisnis. Misalnya saja 
event management software, membership 
management, email marketing hingga web 
developing. Seiring dengan pertumbuhan 
bisnis khususnya kelas menengah, Event-
Bank menjadi partner untuk menyelesaikan 
berbagai persoalan. 

September 2018, EventBank melakukan ek-
spansi bisnis ke HongKong dan Singapura. 
Dengan melebarkan sayap ke dua negara ini 
diprediksikan EventBank bisa meraup pen-
dapatan mencapai 1,2 miliar dolar di tahun 
2023. EventBank sendiri tidak lepas dari nama 
Eric Schmidt yang tak lain mantan petinggi 
Google. Bersama Schmidt, Olivia mendirikan 
eventBak di tahun 2013. (*)

BACK
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XXXX

PROFILE

LU MINGXIA
Founder CareerFrog
Filosofi: Education is the future

Perempuan satu ini melihat peluang sulitnya 
akses warga Tiongkok mencari pekerjaan. Le-
wat web bernama CareerFrog, kini orang tak 
lagi sulit mencari, bahkan perusahaan yang 
membutuhkan karyawan pun terbantu. 

Kini CareerFrog telah menjadi lembaga pelati-
han kerja dan pengembangan karir terbesar di 
Tiongkok. Mingxia berpartisipasi dalam G20 
Young Entrepreneur Alliance Summit, Rusia, 
sebagai delegasi Tiongkok, dan KTT Start-up 
Leadership APEC, Taipei. Pembentuk Global, 
Forum Ekonomi Dunia. 
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Ia juga penerima penghargaan termasuk: 
Shanghai Elite Female Entrepreneur Award 
(2013); Shanghai Top 10 Entrepreneur Award 
(2013).

CareerFrog mula-mula berdiri di Shanghai 
pada 2004. Enam tahun kemudian masuk ke 
Amerika dengan kantor di Chicago. Saat ini 
memiliki cabang di London, Inggris. Career-
Frog membantu banyak siswa berprestasi dan 
pekerja kerah putih muda untuk memasuki 
industri kelas atas seperti konsultasi manaje-
men, perbankan investasi, dana ekuitas swas-
ta, modal ventura, broker keuangan, medis, 
teknologi tinggi, barang mewah, dan barang 
konsumen yang bergerak cepat setiap tahun.

CareerFrog memenangkan jutaan dolar AS 
dalam pembiayaan pada akhir 2014. Peru-
sahaan ini dipimpin oleh perusahaan modal 
ventura terkenal di dunia dan berkomitmen 
untuk menjadi layanan pengembangan kari-
er satu atap online terbesar di Tiongkok.(*)
 

BACK
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XXXX

PROFILE

ZHU YUEYI
Founder Reflower
Filosofi: Spreading happiness by sending 
flower and enjoying beauty of life

Budaya bunga sudah tumbuh lama di Tiong-
kok. Saling mengirimkan bunga sudah men-
jadi bagian dari relasi warga di sana. Reflower 
mengambil sisi ini yang memberikan kemu-
dahan membeli dan mengirim bunga. 

Harga per bouquet bunga sekitar 3 dolar dan 
membuat bisnis ini maju cepat. Apalagi ketika 
tiba hari Qixi Festival (atau hari Valentine-nya 
warga Tiongkok), volume pembelian dan pen-
giriman bunga mencapai puncaknya. 
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Uang yang beredar di industri ini amat be-
sar. Tahun 2018 mencapai 36,6 miliar yuan. 
Diprediksikan tahun 2019 akan naik mencapai 
62,2 miliar dolar alias naik sampai 70 persen. 

Tak heran jika bisnis ini pun membuat peru-
sahaan harus memiliki sendiri kebun bunga 
yang mampu memasok 1,5 juta bunga per 
hari. Dalam sebulan permintaannya menca-
pai 3 juta kotak bunga. 

Reflower hadir pada 2016 pada November di 
Beijing. Start up di penjualan bunga juga tak 
sedikit. Namun Reflower mampu mengung-
guli berbagai nama seperti FlowerPlus. 

Oktober lalu, Reflower mengundang arsitek 
Jepang Shuhei Aoyama untuk merancang 
kotak kado bunga untuk dijual seharga 199 
yuan. Aoyama, yang terkenal di Tiongkokka-
rena renovasi rumah 35 meter persegi untuk 
keluarga lima orang di Beijing, membantu 
perusahaan menjual lebih dari 10.000 kotak 
hadiah hanya dalam dua minggu.(*)

BACK
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TOPIK LEPAS

MENAKAR BIAYA ALAT 
DETEKSI TSUNAMI BUATAN 
INDONESIA
Tsunami yang menerjang Banten dan Lam-
pung menunjukkan betapa pemerintah kurang 
memperhatikan pentingnya sistem peringa-
tan dini. Faktor biaya menjadi kendala men-
gapa Indonesia tak memiliki perangkat perin-
gatan dini tsunami. 

SINYALMAGZ bertemu dengan seorang pe-
neliti lulusan Curtin University Australia, Dr. 
Ir. Prihadi Murdiyat, MT. yang bertahun-ta-
hun melakukan penelitian tentang wireless 
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sensor network (WSN). 
Berikut hasil wawancaranya;

Bisakah diceritakan peralatan sensor detek-
si dini tsunami di Indonesia beserta kondis-
inya?

Saat ini, sistem peringatan dini bahaya tsu-
nami yang dimiliki oleh BMKG sebagai badan 
otorita pemerintah mengandalkan sensor 
seismograf, GPS, dan tide gauge. 

Seismograf dipasang di 200 stasiun seismik 
yang ada di wilayah Indonesia. Dari 200 sta-
siun tersebut, 116 stasiun tergabung dalam 
jaringan Libra milik Indonesia, 17 stasiun mi-
lik Jepang (jaringan Jismet), 21 stasiun milik 
Jerman (GFZ), 10 stasiun milik China (jarin-

Dr. Ir. Prihadi Murdiyat, MT., peneliti Wireless Sensor Network. 
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gan CEA), dan 6 stasiun CTBTO. Sementa-
ra itu, 27 buah stasiun yang masing-masing 
dilengkapi dengan sensor GPS and tide gauge 
dioperasikan oleh BAKOSURTANAL.

Untuk mendeteksi datangnya tsunami, BMKG 
mengandalkan data gempa, perubahan ket-
inggian air laut sebagai akibat dari gempa, 
serta posisi di mana ketinggian air laut diukur. 
Masing-masing variabel fisik tersebut secara 
berurutan diukur oleh seismograf, tide gauge, 
dan GPS.
Setelah diukur, data yang dihasilkan segera 
dikirim ke kantor BMKG untuk dianalisa mod-
el matematisnya dengan menggunakan kom-
puter. Hasil analisa dapat keluar dalam waktu 
2 menit, kemudian akan dievaluasi oleh tim 
ahli di sana paling lama 5 menit. Jika hasil 
analisa dianggap valid, peringatan bahaya 
disampaikan pada masyarakat melalui berb-
agai media.

Kemungkinan besar kondisi peralatan terse-
but cukup terawat, karena digunakan secara 
intensif.

Sistem ini cukup memadai untuk mendetek-
si tsunami yang disebabkan oleh perubahan 
permukaan bumi akibat gempa yang sangat 
kuat seperti halnya di Gorontalo dan Palu. Na-
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mun, sistem ini tidak bisa mendeteksi tsuna-
mi yang ditimbulkan oleh sebab lain. Tsuna-
mi di Selat Sunda, misalnya, diakui oleh ketua 
BMKG tidak dapat dideteksi oleh sensor yang 
ada. 

Selain itu, sensor-sensor yang terpasang pada 
buoy juga pernah ditempatkan di beberapa 
wilayah perairan Indonesia. Sensor bantuan 
luar negeri ini dipasang untuk menjadi bagi-
an dari sistem peringatan dini setelah terjad-
inya tsunami besar yang menimpa Aceh dan 
daerah lainnya. Namun karena kendala teknik 
dan biaya, buoy ini tidak digunakan lagi.  

Bagaimana dengan di luar negeri sebagai 
perbandingan? 

Amerika Serikat mengeluarkan anggaran 
yang cukup besar untuk membangun sistem 
peringatan dini terhadap gempa bumi dan 
tsunami. Stasiun-stasiun seismik dibangun 
di berbagai negara bagian. Semakin rawan 
suatu wilayah, semakin banyak stasiun yang 
dibangun. 

Untuk sensor peringatan dini tsunami, Amer-
ika Serikat juga mengandalkan sensor-sen-
sor yang di pasang di wilayah perairannya, 
yaitu di dasar laut Pasifik dan Atlantik/Kar-
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ibia. Jaringan sensor yang diberi nama The 
Deep-ocean Assessment and Reporting of 
Tsunamies (DART) ini dapat mengukur pe-
rubahan-perubahan tekanan air di bawah laut 
yang dapat menjadi indikasi adanya tsunami.

DART terdiri dari unit bottom pressure recod-
er (BPR) dan buoy. Unit BPR berfungsi untuk 
mengukur tekana air di bawah permukaan 
laut. Karena terletak di bawah air, BPR tidak 
bisa menggunakan sinyal radio untuk berko-
munikasi langsung dengan stasiun di darat. 
Oleh karena itu, BPR mengirimkan data ke 
buoy yang terletak di permukaan laut den-
gan menggunakan sinyal suara. Selanjutnya 
transceiver yang dipasang pada buoy men-
girim data ke kantor pusat dengan menggu-
nakan komunikasi satelit. 

Jepang merupakan negara yang mempunyai 
sistem peringatan dini paling canggih di dun-
ia. Jumlah sensor per satuan luas di nega-
ra itu sangat padat dibanding negara-negara 
lain. Alasannya, wilayah yang rawan gempa 
dan tsunami di Jepang sangatlah luas. Ban-
yaknya pemukiman yang terletak di daerah 
rawan menyebabkan tiap hitungan detik un-
tuk mengeluarkan peringatan sangatlah be-
rarti. Untuk peringatan dini tsunami, Jepang 
juga menggunakan buoy yang dipasang di 
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wilayahnya, di laut Pasifik. Jepang juga meng-
gunakan data yang hasilkanoleh buoy DART 
milik Amerika Serikat.

Berbeda dengan sistem peringatan dini di 
kedua negara maju tersebut, sistem peringa-
tan dini yang jauh lebih sederhana dan murah 
dipasang di Vanuatu. Walaupun lebih seder-
hana dan murah, sistem peringatan dini yang 
dikembangkan oleh Flinders University Aus-
tralia ini terbukti mampu mengirimkan pe-
ringatan tsunami dalam waktu 11 detik saat 
dilakukan uji coba. Sistem ini tetap dapat 
mengirim pesan bahaya ketika infrastruktur 
komunikasi seperti BTS rusak. Ini dimungkin-
kan karena penyebaran informasi dilakukan 
dengan menggunakan media penerima TV 
satelit dan pemancar FM mini. 

Dengan kondisi geografis di Indonesia, sebe-
narnya model peralatan seperti apa yang 
lebih sesuai?

Dengan luas perairannya yang mencapai 70 
% dari keseluruhan wilayah, serta posisinya 
yang terletak di dua lempeng, Indonesia mem-
butuhkan jumlah perangkat sensor peringa-
tan dini yang lebih banyak dibanding negara 
lainnya. 
Dengan jumlah yang sangat banyak, sudah 
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pasti tidak ekonomis jika harus menggunakan 
peralatan-peralatan berharga mahal. Tetapi 
perkembangan teknologi yang ada sekarang 
memungkinkan untuk membangun sistem 
peringatan dini dari peralatan-peralatan ber-
harga murah. 

Dengan menggunakan jaringan berbasis te-
knologi wireless sensor network (WSN) dan 
internet of things (IOT), peralatan untuk sis-
tem peringatan dini dapat dibuat dari sensor 
dengan teknologi Micro Electro-Mechanical 
Systems (MEMS), mikrokontroler, dan modul 
transceiver. 

Modul-modul ini sudah lama tersedia di pasa-
ran dan bisa didapat dengan harga yang ren-
dah. Sebuah sensor MEMS yang berfungsi 
mengubah besaran fisik menjadi sinyal lis-
trik, misalnya, hanya berharga beberapa pu-
luh hingga ratusan ribu rupiah. Mikrokontrol-
er yang berfungsi sebagai pengolah data dan 
pengatur sistem hanya berharga lima puluh 
hingga seratusan ribu rupiah. Sementara itu, 
unit transceiver yang bertugas untuk men-
girimkan data melalui gelombang radio han-
ya berharga sepuluh hingga sembilan ratus 
ribu rupiah, tergantung pada jarak jangkau 
dan teknologi yang digunakan.
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Jaringan sensor yang dibentuk dari perala-
tan murah ini bisa menjadi bagian dari sistem 
peringatan dini nasional, Dengan harganya 
yang murah, jaringan-jaringan ini mudah dib-
angun di berbagai wilayah di Indonesia untuk 
melengkapi sistem yang sudah ada. Namun, 
dengan semakin kompleksnya jaringan, pu-
sat komputer di BMKG akan menerima data 
dengan jumlah yang sangat besar. 

Dalam perspektif peringatan dini yang mem-
butuhkan kecepatan dan ketepatan untuk 
menyampaikan peringatan, pemrosesan data 
terpusat menjadi tidak sesuai lagi. Jumlah 
data yang besar membutuhkan waktu yang 
lama untuk dikirim dan diproses menjadi in-
formasi. Oleh karena itu, sistem peringatan 
dini lokal perlu ada di tiap daerah. 

Bahkan jika perlu, sistem peringatan dini kec-
il bisa dipasang di daerah-daerah rawan ben-
cana yang terisolasi dan jaraknya jauh dari 
kantor pemerintah daerah. Sistemnya dapat 
menggunakan model yang dipakai di Vanua-
tu. 

Bisakah diceritakan harga peralatan sensor 
tersebut (yang buatan pihak luar negeri)?

Sebuah buoy DART milik Amerika Serikat 
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berharga US $ 250.000. Tidak jelas apakah 
ini sudah termasuk beberapa unit BPR yang 
dipasang di dasar laut. Sementara biaya pe-
meliharaannya adalah sebesar US $ 125.000 
pertahun.

Apakah para ahli di Indonesia sudah mem-
buat dan mengembangkan? 

Berdasar paper-paper ilmiah yang terdapat di 
proceeding konperensi dan jurnal baik yang 
nasional dan internasional, beberapa per-
guruan tinggi dan lembaga penelitian telah 
menghasilkan sistem dan peralatan peringa-
tan dini. Namun umumnya dilakukan untuk 
aplikasi lain seperti banjir dan tanah longsor. 
Bermula dari penelitian-penelitian ini, aplikasi 
untuk gempa bumi dan tsunami dapat mulai 
diperkenalkan untuk diteliti dan diimplemen-
tasikan.

Untuk sensor yang dipasang pada buoy, IPB 
dan BPPT telah menghasilkannya. Hanya 
saja pengembangannya perlu terus dilaku-
kan untuk menghadapi kendala biaya dan 
teknis yang sebelumnya pernah terjadi pada 
22 buoy milik BMKG. 
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Apa yang Anda pelajari dengan sistem yang 
Anda usulkan selama ini?

Pelajaran berharga yang bisa ditarik dari pen-
galaman saya dan ingin selalu saya bagikan 
adalah bahwa sistem-sistem peringatan dini 
dan sistem-sistem monitoring lainnya dapat 
dibangun dengan biaya yang murah. 

Bagi teknologi WSN dan IoT, biaya murah tidak 
identik dengan kualitas yang rendah. Biaya 
murah bisa didapat karena teknologi-teknolo-
gi terbaru pada sensor, sistem mikroprosesor, 
dan transceiver telah menghasilkan produk 
secara masal.   

Untuk memulai program riset dan aplika-
si peralatan, tim seperti apa yang dibuat? 
Mereka terdiri dari siapa saja?

Penelitian-penelitian tentang sistem perin-
gatan dini dan sistem-sistem penunjangn-
ya telah dilakukan oleh secara individu atau 
kelompok pada lembaga penelitian seperti 
BPPT, LIPI dan beberapa universitas seperti 
STMIK STIKOM Surabaya, Universitas Seram-
bi Mekah dan Universitas Syiah Kuala Aceh, 
Universitas Diponegoro Semarang, Universi-
tas Mercubuana Jakarta, dan lainnya. 
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Individu atau kelompok peneliti seperti ini 
dapat didayagunakan dan disinergikan un-
tuk membangun sistem peringatan dini na-
sional maupun lokal/di daerah. Untuk itu, pe-
merintah pusat hanya perlu membentuk tim 
koordinator dengan tugas antara lain mem-
buat dan mengembangkan rancangan gar-
is besar sistem peringatan dini nasional dan 
lokal, mengarahkan penelitian yang dilakukan 
oleh lembaga penelitian dan universitas, dan 
bekerjasama dengan badan-badan nasion-
al pengguna teknologi seperti BMKG, BAKO-
SURTANAL, BNPB. 

Dalam tugasnya sebagai pengarah peneli-
tian, tim nasional memulai tugasnya den-
gan mendata penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan oleh lembaga penelitian dan uni-
versitas, kemudian memberikan tugas pe-
nelitian kepada lembaga penelitian dan uni-
versitas tertentu sesuai dengan yang sudah 
mereka lakukan sebelumnya. Penelitian-pe-
nelitian yang dibagikan tersebut merupakan 
penelitian yang telah direkomendasi oleh tim 
nasional untuk digunakan dalam sistem pe-
ringatan dini nasional dan lokal. (*) 

BACK
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PRODUK
BARU 
SIAP

TEMPUR10
Akhir tahun 2018, beberapa 

produk sudah nampang. Mere-
ka bakal siap meramaikan 

pertarungan awal tahun 2019. 
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XXXXHAL 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 kem-
bar, 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 ek-
sternal. 

• Layar terbilang lebar sebesar 6,39 inci dan 
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memenuhi 85 persen penampang depan. 
• Memakai baterai berkapasitas 3.200 mAH. 

(*)

BACK
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XXXX

NEWENTRY

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 in-
terface 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, seki-
tar Rp 3,5 jutaan untuk varian dengan spek 
terendah (ROM 64 GB, RAM 4 GB). 

• Untuk keperluan penyimpanan dapat men-
gandalkan 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 dela-
pan 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. (*) 

BACK
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XXXX

NEWENTRY

OPPO A7
• Termasuk salah satu barisan kelas mid lev-

el dengan kamera selfie 16 MP. 
• Tetapi memiliki kapasitas baterai yang be-

sar dikelasnya, sebesar  4.230 mAh, seh-
ingga menjamin durasi yang lebih lama. 

• Oppo mengemas dalam dua varian, mas-
ing-masing 64 GB/6 GB RAM dan 32 GB/4 
GB RAM, di mana varian termurahnya dile-
go sebesar Rp 4,4 jutaan. 

• Di bagian punggung terdapat dua kamera 
utama, yaitu 13 MP dan 2 MP yang dileng-
kapi sebuah LED flash. Juga terdapat sen-
sor sidik jari. 

• Karena kelas mid end, Oppo hanya mem-
bekali prosesor Snapdragon 450 yang pu-
nya 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 meng-
gunakan microSD yang maksimal memuat 
256 GB file. (*)

BACK
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XXXX

NEWENTRY

LENOVO Z5 PRO
• Langkah Lenovo masuk ke konsep kamera 

depan dengan mechanical pop, kedua kam-
era beresolusi 16 MP dan 8 MP. 

• Kekuatan audio ditopang oleh engine Dol-
by 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 dilengka-
pi dua LED flash.

• Untuk sekuruti selain mengandalkan finger 
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print yang terletak di bawah layar juga in-
frared face recognition. 

• Seri ini hadir dalam dua pilihan masing-mas-
ing dengan memori 64 Gb dan 128 GB, se-
dangkan RAM-nya sama 6 GB. Selain itu 
keduanya tanpa memori eksternal. (*)

BACK
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XXXX

NEWENTRY

VIVO Y95
• Masih mengedepankan selfie  walaupun bu-

kan kamera tertinggi, cukup dengan kam-
era 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, teta-
pi OS FunTouch-nya sudah versi 4.5.

• Seri ini dirancang agar memiliki durasi pe-
makaian 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 Snapdrag-

on 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 konsu-

men pemula, mungkin juga yang ingin pon-
sel 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 res-
olusi 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 Blue-
tooth, 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 ra-
dio FM sebagai fitur untuk hiburan. Harga-
nya sekitar Rp 300 ribuan. (*)

BACK
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XXXX

NEWENTRY

SAMSUNG GALAXY A6S
• Melanjutkan perjalanan Samsung Galaxy 

A6 2018, yang sebelumnya sudah muncul 
varian kedua Galaxy A6+. 

• Galaxy A6S ditopang oleh dua kamera uta-
ma 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 uku-
ran 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 be-

lakang, 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 Snapdrag-
on 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 An-
droid 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 la-
yar berukuran 6 inci. 

• Kendati terjangkau, namun prosesornya 
memilih Snapdragon 632 yang berkonfig-
urasi delapan inti. 

• Sebagaimana tren kamera dua panel, Mei-
zu 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. 



Hal 104

• Tak hadir dengan beberapa varian, satu saja 
cukup dengan memori 64 GB serta RAM 4 
GB. Sayang minus memory card. 

• Sebuah baterai non replaceable ditancap-
kan di dalam dengan kapasitas 3.600 mAh. 
(*)

BACK
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XXXX

NEWENTRY

PANASONIC ELUGA Z1 PRO
• Smartphone antimainstream, lihat saja pro-

teksi layarnya yang memakai Dragontrail 
keluaran Asahi. 

• Kemudian prosesornya pasokan dari Me-
diatek seri MT6762 Helio P22, delapan inti 
dengan clock speed 2 GHz.

• Agar durasi browsing dan chatting semakin 
lama, Panasonic menyiapkan baterai ber-
kapasitas 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 diago-
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nal 6,19 inci serta telah memakai Android 
Oreo. 

• Panasonic melepas seri ini dengan harga 
pas kantung, sekitar Rp 3,3 jutaan. (*)

BACK
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HIGHLITE

5 JENIS CYBERBULLY 
PALING SERING
Menurut data Bullying Statistics, aksi cyber-
bullying sangat berbahaya bagi anak-anak 
muda karena bisa mengakibatkan kece-
masan, depresi, bahkan bunuh diri.

Sayangnya, para pelaku aksi cyberbullying 
belum tentu sadar bahwa perilakunya tidak-
lah terpuji.

Berikut lima jenis aksi cyberbullying yang ser-
ing beredar di media sosial.

1. Hinaan Fisik
Yang paling umum terjadi adalah hinaan fisik 
atau body shaming (mempermalukan tubuh). 
Di mana para wanita sering disebut gemuk, 
sehingga mereka malu-malu menunjukkan 
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tubuh mereka.

Yang mengkhawatirkan adalah, ketika korban 
body shaming melakukan upaya tidak sehat 
untuk mencapai “kecantikan” atau “ketam-
panan” ideal.

Selain berat badan, hinaan rona kulit yang 
gelap juga cukup sering terdengar di media 
sosial.

2. Ras
Tak ada yang memilih ingin terlahir dengan 
warna kulit yang mereka inginkan. Sayangn-
ya, belakangan ini banyak orang yang meng-
hina ras orang lain.

Lucunya lagi, konflik rasial seringkali timbul 
akibat prasangka. Contohnya, salah satu ras 
dianggap sering berbuat kriminal, atau ada 
ras yang dianggap serakah, dan sebagainya.

Padahal, sifat-sifat seperti itu ada di banyak 
orang, dan tidak di satu ras saja.

Kejadian seperti ini berlangsung di beberapa 
negara, dan berbagai ide pun dijalankan un-
tuk melawan rasisme. Salah satunya dengan 
meningkatkan inklusivitas antar ras.



Hal 109

Hal 93

3. Merendahkan Hobi
Di media sosial, ada orang-orang yang tanpa 
alasan yang jelas melakukan aksi nyinyir ke 
hobi orang lain.

Aksi nyinyir pada hobi ini dapat menghalangi 
potensi seseorang, karena tiap orang memi-
liki passion yang berbeda.

Tiap orang memiliki karunia berupa kemamp-
uan yang berbeda-beda. Jangan sampai pas-
sion dan talenta kita di sebuah bidang yang 
kita cintai malah kita tinggal karena takut dici-
bir orang lain.

Ingatlah kata-kata Steve Jobs, sang pendiri 
Apple, “Jangan biarkan berisiknya opini orang 
lain menenggelamkan kata hatimu.”

4. Orientasi Seksual
Di media sosial, juga banyak yang menghina 
orang-orang yang memiliki orientasi seksual 
yang berbeda.

Di Indonesia sendiri, sempat ada usaha untuk 
mengkriminalisasi pasangan sesama jenis. 
Sementara di negara-negara seperti Jerman, 
Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Fin-
landia, justru sudah ada perlindungan hukum 
bagi pasangan-pasangan tersebut.
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Untungnya, makin banyak figur berprestasi 
yang memiliki orientasi seksual berbeda dan 
mulai angkat suara.

Berbagai perusahaan teknologi seperti Goog-
le, Facebook, dan Microsoft juga melakukan 
upaya untuk mengurangi diskriminasi pada 
mereka yang memiliki orientasi seksual ber-
beda.

5. Seksisme
Seksisme kerap menimpa kaum perempuan, 
dan dapat menghambat mereka untuk ber-
prestasi, karena anggapan akan perempuan 
harus fokus pada pekerjaan rumah tangga 
dan cukup menjadi pendamping saja.

Sikap seperti itu dikhawatirkan membuat per-
empuan ragu-ragu untuk melanjutkan karir 
atau pendidikannya.

Namun ternyata, seksisme juga bisa menim-
pa kaum pria. Akarnya pun sama, yakni bila 
mereka dianggap tidak melakukan peran ses-
uai ekspektasi masyarakat. (*)

BACK
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HIGHLITE

5 HOAX PALING BIKIN 
GEMPAR SEPANJANG 2018 
Sepanjang 2018, ada banyak berita bohong 
atau hoax yang bertebaran di media sosial. 
Kabar bohong tersebut pun menimbulkan 
dampak negatif di tengah masyarakat luas.

Dampak yang ditimbulkan pun relatif berag-
am, mulai dari menimbulkan keresahan, ke-
takutan di sebagian kelompok masyarakat, 
hingga menjadi perhatian nasional.

Nah, berdasarkan pemantauan mesin pen-
gais konten Sub Direktorat Pengendalian 
Konten internet Direktorat Pengendalian In-
formatika Ditjen Aplikasi Informatika Kemen-
terian Kominfo, berikut 5 hoax paling meng-
gemparkan sepanjang 2018.
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1. Hoax Ratna Sarumpaet
Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarump-
aet oleh sekelompok orang pertama kali bere-
dar di akun Facebook bernama Swary Utami 
Dewi, pada 2 Oktober 2018. Unggahan itu dis-
ertai tangkapan layar (screenshoot) aplika-
si pesan WhatsApp yang disertai foto Ratna 
Sarumpaet.

Konten tersebut kemudian viral melalui Twit-
ter dan diunggah kembali serta dibenarkan 
oleh beberapa tokoh politik, tanpa melakukan 
verifikasi akan kebenaran berita tersebut.

2. Hoax Penculikan Anak
Hoax penculikan anak beredar di media so-
sial seperti Facebook, Twitter, serta Whatsap, 
dan sempat meresahkan masyarakat, teruta-
ma para orangtua.

Di Twitter, hoax yang beredar menyatakan 
bahwa pelaku penculikan anak tertangkap di 
Jalan Kran Kemayoran, Jakarta Pusat.

3. Hoax Telur Plastik (Telur Palsu)
Pada awal 2018, masyarakat Indonesia di-
gegerkan dengan berita hoax mengenai telur 
palsu atau telur plastik yang beredar di pasar 
tradisional dan supermarket.
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Berbagai foto dan video terkait telur palsu 
tersebut banyak di unggah di YouTube dan 
media sosial.

Masyarakat pun dibuat resah, dan isu terse-
but juga merugikan peternak ayam petelur 
dan para penjual telur.

4. Hoax Penyerangan Tokoh Agama Sebagai 
Tanda Kebangkitan PKI
Hoax tentang kebangkitan PKI menjadi se-
makin viral di sepanjang 2018, seiring dengan 
dinamika politik Indonesia. Beberapa kejadi-
an seolah dikaitkan dengan kebangkitan PKI.

Pada awal 2018, terjadi kasus pemukulan 
terhadap seorang kyai atau tokoh agama. 
Setelah tertangkap, pelakunya ternyata orang 
gila.

5. Hoax Gempa Susulan di Palu
Beredarnya broadcast konten melalui 
Whatsapp tentang gempa susulan di Palu 
sangat meresahkan masyarakat Kota Palu 
khususnya.

Berita itu berdampak langsung kepada kor-
ban gempa dan tsunami yang masih men-
galami trauma.
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Dalam pesan berantai tersebut tertulis bah-
wa Palu dalam keadaan siaga 1. Pesan terse-
but menyebutkan bahwa akan terjadi gempa 
susulan berkekuatan 8,1 SR dan berpotensi 
tsunami besar. (*)

BACK
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HIGHLITE

KOMINFO BLOKIR 
RATUSAN RIBU WEBSITE
Selama tahun 2018, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika telah melakukan pemblokiran 
terhadap 961.456 situs yang memuat konten 
negatif. Dari jumlah itu, telah dilakukan nor-
malisasi sebanyak 430 situs karena adanya 
klarifikasi dari pemilik situs dan kepatuhan 
terhadap aturan yang ada.

Berdasarkan data sampai November 2018, 
Situs pornografi masih menjadi situs paling 
banyak diblokir oleh Kementerian Komin-
fo sepanjang tahun 2018. Total sebanyak 
106.466 situs yang mengandung konten por-
nografi ditutup karena adanya aduan dari 
masyarakat ataupun permintaan lembaga. 
Jumlah itu menjadikan jumlah keseluruhan 
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situs pornografi yang telah diblokir sebanyak 
883.348 situs sejak tahun 2010.

Peringkat kedua dan ketiga situs yang terban-
yak diblokir di tahun 2018 adalah situs perju-
dian dan penipuan. Masing-masing sebanyak 
63.220 dan 2.639.

Total keseluruhan situs perjudian yang telah 
diblokir sejak tahun 2010 sebanyak 70.663 si-
tus. Adapun situs penipuan mencapai 2.639 
situs.

Sementara akun platform media sosial yang 
paling banyak diblokir selama Tahun 2018 
adalah Facebook dan Instragram. Berdasar-
kan database Penanganan Konten sebanyak 
8.903 akun facebook dan instagram telah di-
blokir karena memuat konten negatif.

Sementara jumlah akun media sosial twitter 
yang telah diblokir sebanyak 4985. Adapun 
Youtube sebanyak 1.689 akun.

Sampai bulan November 2018, akun file shar-
ing yang telah diblokir sebanyak 517, telegram 
sebanyak 502 akun. Adapun akun Line dan 
BBM masing-masing 18 dan 5 akun.

Sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 
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2018 tentang Informasi dan Transaksi Ele-
ktronik, terdapat 12 kelompok konten yang 
dikategorikan sebagai konten negatif.

Kategori konten negatif itu antara lain: por-
nografi/pornografi anak; perjudian; pemeras-
an; penipuan; kekerasan/kekerasan anak; fit-
nah/pencemaran nama baik; pelanggaran 
kekayaan intelektual; produk dengan aturan 
khusus; provokasi sara; berita bohong; teror-
isme/radikalisme; serta informasi/dokumen 
elektronik melanggar UU lainnya. (*)

BACK
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5 PONSEL LAWAS PALING 
DIBURU
Ponsel jadul alias lawas ternyata bukannya 
turun harga. Sejumlah seri bahkan sebalikn-
ya, harganya naik berkali lipat dibandingkan 
dengan harga awal ketika dijual dulu. 

Tentu saja ponsel-ponsel ini memiliki keuni-
kan tersendiri. Bahkan banyak yang mena-
warkan lewat online shop. 
Apa saja lima ponsel jadul yang harganya 
tinggi?
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1. Motorola Aura 
Ponsel jadul dengan model putar ini dicari ka-
rena diproduksi secara terbatas dan memili-
ki desain yang unik serta elegan. Ponsel Mo-
torola Aura ini sudah tidak diproduksi lagi, dan 
hanya beredar di kalangan para kolektor saja.
Soal harga, untuk satu unit Motorola Aura di-
jual dengan harga Rp 13 juta. Bahkan, pernah 
mencapai Rp 23 juta untuk harga tertinggin-
ya.

2. Nokia 8800 Gold
Nokia 8800 disebut sebagai ponsel Nokia 
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dengan material permium seperti stainless 
steel, serat karbon, dan titanium.

Ada juga edisi terbatas dengan sentuhan war-
na emas, yaitu Nokia 8800 Gold series. Har-
ga ponsel Nokia 8800 ini mencapai Rp 4 juta 
hingga Rp 8 juta untuk kondisi wajar.

Namun, bisa juga dibanderol hingga Rp 25 
juta untuk ponsel dalam keadaan hampir baru 
alias tidak pernah digunakan sejak dibeli.

3. Ericsson R310 Outdoor
Ericsson R310 Outdoor dengan model ponsel 
besar dan terdapat antena ini ternyata hingga 
saat ini masih menjadi incaran banyak orang
Harganya berkisar antara Rp 500 ribu hingga 
Rp 1 jutaan lebih, tergantung kondisi ponsel. 
Ponsel ini disebut-sebut tahan banting dan 
baterainya awet hingga beberapa hari.



Hal 121

4. Nokia N Gage Classic dan N Gage QD 
Jauh sebelum hadirnya game Mobile Leg-
end, Nokia telah meluncurkan ponsel khusus 
game sekitar tahun 2005 – 2006, yang ber-
nama Nokia N Gage.

Kala itu, Nokia N Gage dibanderol dengan har-
ga yang cukup mahal.

Saat ini, Nokia N Gage masih dicari banyak 
orang dan biasanya dijual dengan kisaran 
harga Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

5. Ericsson seri Satellite 
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Ericsson pernah meluncurkan ponsel berba-
sis satelit, dengan seri R190, R290, dan Iridi-
um.

Meski berbasis satelit, namun ponsel terse-
but tetap bisa digunakan dengan GSM atau 
kartu seluler pada umumnya.Harga ponsel 
jadul seri Satelit ini berkisar antara Rp 1 juta 
hingga Rp 4 juta. (*)

BACK
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5 KANAL YOUTUBE 
PALING POPULER
Ed Sheeran yang akan hadir di Indonesia ta-
hun depan ternyata bukanlah musisi YouTube 
yang paling banyak pelanggannya. Taylor 
Swift boleh meraup banyak follower di media 
sosial, namun di YouTube dia tak cukup layak 
masuk lima besar.

YouTube memang punya pangsa pasar sendi-
ri. Tidak semua yang meraih follower atau like 
banyak di IG, FB atau platform lain, bisa suk-
ses di YouTube.

Bahkan lima besar pemilik penonton berdaft-
ar (subscriber) di YouTube justru kanal yang 
tidak semuanya pesohor.
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Berikut ini daftarnya;
 

#1. PEWDIEPIE 
SUBSCRIBER: 77,7 JUTA
PewDiePie adalah saluran YouTube dengan 
lebih dari 75 juta pelanggan. Dibuat pada ta-
hun 2010 oleh komedian Swedia, Felix Arvid 
Ulf Kjellberg, saluran YouTube PewDiePie pal-
ing dikenal dengan video dan blog “Let’s Play”. 
Isinya cukup konyol, menjengkelkan, dia juga 
sosok yang sangat kontroversial.
Setelah putus kuliah untuk fokus pada pem-
buatan konten, PewDiePie melampaui satu 
juta pelanggan hanya dua tahun setelah pem-
buatannya. Pengaruh Kjellberg di jejaring so-
sial juga memiliki efek positif pada penjualan 
gim video indie, terutama Goat Simulator dan 
McPixel.



Hal 125

#2. T-SERIES --- foto 
SUBSCRIBER: 76,1 JUTA
T-series, sebuah perusahaan musik India yang 
populer dengan 76,1 juta pelanggan dan 2,6 
miliar penayangan bulanan, menjadikannya 
saluran YouTube paling banyak berlangganan 
dan paling banyak dilihat di dunia. Ini juga mer-
upakan saluran YouTube berbahasa India. 
Saluran T-series terkenal karena soundtrack 
musik Bollywoodnya.
Sementara saluran T-series sudah ada se-
jak 2006 (YouTube dimulai pada 2005), peru-
sahaan T-series, yang menjalankan saluran 
tersebut, telah ada sejak tahun 1980-an. Ter-
obosan perusahaan datang pada tahun 1990, 
dengan album soundtrack film, “Aashiqui.” 
Soundtrack ini terjual lebih dari 20 juta unit di 
India, menjadikannya album Bollywood terla-
ris sepanjang masa.
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#3. 5-MINUTE CRAFTS --- foto 5 minutes 
SUBSCRIBE: 44,3 JUTA
Diluncurkan hanya dua tahun yang lalu, 5-Min-
ute Crafts telah melampaui beberapa saluran 
YouTube yang paling populer, seperti whin-
derssonnunes dan elrubiusOMG. Saluran 
cara sederhana berisi tutorial ini menembus 
44 juta lebih pelanggan. Dengan video sep-
erti “20 bathroom hacks to make life easier” 
dan “35 unbelievable cooking hacks,” paling 
banyak diperlukan oleh semua orang.
5-Minute Crafts memiliki 2.185 video yang 
telah dilihat lebih dari 9 juta kali. Dengan ham-
pir 3 juta pelanggan baru setiap bulan ada 
kemungkinan akhirnya bisa menjadi nomor 
satu, tetapi untuk saat ini akan tetap di no-
mor tiga.
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#4. CANAL KONDZILLA --- foto kondzilla 
SUBSCRIBER:  44,2 JUTA
Konrad Cunha Dantas, atau dikenal sebagai 
KondZilla, adalah produser, sutradara, dan 
penulis video musik Brasil yang telah menga-
rahkan lebih dari 700 video musik. Menurut 
saluran YouTube-nya, ia adalah produsen 
musik elektronik terbesar di Brasil. Saluran 
YouTube-nya, yang dimulai Dantas pada ta-
hun 2012, memiliki lebih dari 44 juta pelang-
gan dan lebih dari 19 miliar penayangan.
Dantas telah bekerja dengan artis seperti MC 
Guime, Preta Gil, Koral Conká, DJ Marlboro, 
dan banyak lagi. Karyanya pada video musik 
“Tombei,” oleh Koral Conká, dinominasikan 
untuk Video Musik Terbaik pada 2015 Multi-
show Awards. Video ini telah ditonton lebih 
dari 24 juta kali. Adalah saluran keempat yang 
paling banyak dilanggankan di YouTube.
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#5. JUSTIN BIEBER – foto justin
SUBSCRIBER: 42,5 JUTA 
Justin Bieber memiliki saluran paling banyak 
berlangganan keempat di YouTube. Salurann-
ya antara lain  video musik resmi, pertunjukan 
langsung, wawancara, dan lainnya. Bieber, 
yang mulai bernyanyi pada 2007 pada usia 
12 tahun, memiliki empat video yang telah di-
lihat lebih dari satu miliar kali masing-masing.
Meskipun tidak pernah di-posting di salu-
ran YouTube resminya, Bieber juga berkon-
tribusi untuk versi remix dari lagu hit 2017, 
“Despacito,” yang telah mengumpulkan 633 
juta penayangan sejak dirilis tahun lalu, men-
jadikan Bieber sebagai salah satu artis yang 
paling banyak ditonton di video tersebut. si-
tus berbagi. Trek asli adalah video yang pal-
ing banyak ditonton dalam sejarah YouTube, 
menerima lebih dari 5 miliar penayangan.

BACK
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10 PEKERJAAN PALING 
POPULER DICARI 
MILENIAL 
Business Insider menyusun daftar pekerjaan 
teknologi paling populer untuk para pekerja 
generasi millenial, diurutkan dari penghasilan 
yang paling tinggi.

Berikut 10 pekerjaan terpopuler di kalangan 
generasi milenial, sebagaimana dikutip dari 
Business Insider.

1. Pengembang Seluler
Pengembang seluler (mobile developer) ber-
tugas membuat perangkat lunak yang diran-
cang untuk aplikasi dan layanan seluler.

Untuk jenis pekerjaan sebagai pengembang 
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seluler, seseorang bisa mendapat penghasi-
lan sebesar 96,631 US Dollar atau Rp 1,46 
miliar.

2. Data Scientist
Seorang ilmuwan data (data scientist), akan 
menganalisis data yang relevan, mengiden-
tifikasi tren, dan juga memanfaatkan algorit-
ma.

Penghasilan untuk seorang data scientist 
berkisar 96,115 US Dollar atau Rp 1,46 miliar.
3. Manajer Produk

Manajer produk akan memimpin tim yang 
bertugas mengembangkan produk tertentu 
untuk perusahaan.

Seorang manajer produk memiliki penghasi-
lan sebesar 95,266 US Dollar atau Rp 1,44 
miliar.

4. Pengembang
Pengembang memang merupakan peran 
umum. Biasanya, pengembang ditugaskan 
untuk bagian pengkodean dan membangun 
produk inti.

Penghasilan seorang pengembang sebesar 
93,987 US Dollar atau Rp 1,42 miliar.
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5. Ahli DevOps
Insinyur DevOps cenderung memiliki campu-
ran tanggung jawab sebagai pengembang 
perangkat lunak dan pekerja IT.

Selain itu, insinyur DevOps juga akan bekerja 
untuk melakukan pengkodean dan pengujian 
produk.

Soal gaji, insinyur DevOps berpenghasilan 
87,400 US Dollar atau Rp 1,3 miliar.

6. Desainer User Interface
Perancang UI atau UX akan membuat antar-
muka pengguna atau sistem pengalaman 
pengguna untuk proyek tertentu.

Seseorang bisa mendapat penghasilan sebe-
sar 80,296 US Dollar atau Rp 1,2 miliar untuk 
pekerjaan ini.

7. Analis keuangan
Seorang analis keuangan akan membantu 
dalam keputusan investasi perusahaan, serta 
menganalisis sistem keuangan perusahaan 
secara keseluruhan.

Seorang analis keuangan bergaji sebesar 
69,560 US Dollar atau Rp 1,05 miliar.
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8. Analis Bisnis
Seorang analis bisnis akan mempelajari oper-
asi perusahaan dan menentukan perbaikan 
atau perubahan apa yang dapat dilakukan 
dalam hal bisnisnya.

Untuk jenis pekerjaan ini, seseorang bisa 
mendapat penghasilan sebesar 69,367 US 
Dollar atau Rp 1,05 miliar.

9. Administrator System
Administrator System (admin sistem), bi-
asanya disingkat menjadi SysAdmin yang 
bertanggung jawab atas sistem teknologi in-
ternal perusahaan, seperti server dan sistem 
komputer.

Penghasilan untuk seorang SysAdmin berk-
isar 67,464 US Dollar atau Rp 1,02 miliar

10. Manager Operasi
Manajer operasi (operation system) menga-
wasi sistem produksi perusahaan dan men-
gelola operasi sehari-hari secara umum.

Seorang manajer operasi memiliki penghasi-
lan sebesar 64,853 US Dollar atau Rp 985 juta.
(*)

BACK
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XXXXHAL 109

APPS

ZEPETO   
• Update: 21 Desember 2018
• Instal: Lebih dari 10.000.000 
• Developer: Snow Corp
• Android: minimal Android 5.1

Kehadiran aplikasi karakter animasi 3D Zepe-
to ternyata mampu menarik perhatian banyak 
pengguna media sosial. Mereka asyik mem-
bagikan foto-foto karakter animasi 3D yang 
bisa disesuaikan dengan keinginan si pemilik.
Aplikasi pembuat karakter animasi 3D terse-
but bisa diunduh secara gratis di Google Play 
maupun App Store.

Namun, bagaimana membuat karakter ani-
masi 3D Zepeto yang sedang viral itu?
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Berikut caranya:

1. Pertama-tama, kamu harus log-in menggu-
nakan Facebook, Twitter, WeChat, atau ala-
mat e-mail.

2. Setelah itu, kamu akan diminta memilih 
gender dari karakter animasi tersebut.

3. Kamu bisa memotret wajah kamu. Nah, 
foto wajah kamu ini kemudian akan diubah 
menjadi karakter animasi dengan pakaian 
standar.

4. Kamu bisa mengubah bentuk wajah, bibir, 
rambut, mata, alis, hidung, hingga make-up 
sesuai keinginan kamu.

5. Selanjutnya, kamu bisa memilih pakaian 
yang ingin kamu kenakan oleh karakter 3D 
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kamu.

Pakaian standar yang diberikan oleh aplikasi 
adalah kaos putih dan celana pendek warna 
biru. Namun, kamu bisa ubah dengan cara 
membeli.

BACK
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APPS

YOUTUBE KIDS 
• Update: 30 Desember 2018
• Instal: Lebih dari 50.000.000 
• Developer: Google LLC
• Android: minimal Android 4.0

Inilah dunia pembelajaran dan kesenangan, 
dibuat khusus untuk anak-anak. YouTube 
Kids disiapkan untuk menjadikannya lebih 
aman dan sederhana bagi anak-anak ketika 
menjelajahi dunia melalui video online.

Konten beragam dari pertunjukan dan musik 
favorit hingga belajar bagaimana memban-
gun model gunung berapi. Ada juga rangka-
ian kontrol orangtua, sehingga Anda dapat 
menyesuaikan pengalaman dengan kebutu-
han keluarga Anda.
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Saat anak kecil Anda tumbuh dan berkem-
bang, Anda memiliki pilihan untuk membu-
ka konten baru yang sesuai untuk anak usia 
8-12 tahun. Cukup aktifkan opsi Parent Ap-
proveContent  saat membuat profil baru atau 
perbarui yang sudah ada. Pengaturan ini me-
mungkinkan anak-anak untuk menonton dan 
mencari video musik dan game populer dari 
pencipta seperti Justin Bieber, Rosanna Pan-
sino, Dan TDM, dan banyak lagi.

Temukan video atau saluran yang tidak in-
gin ditonton anak Anda? Blokir untuk meng-
hapusnya secara otomatis dari semua profil 
anak-anak Anda.

Atur timer untuk membatasi berapa lama 
anak-anak Anda dapat menonton.

BACK
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XXXX

APPS

CANVA: GRAPHIC DESIGN, 
POSTER, INVITATION
• Update: 17 Desember 2018
• Instal: Lebih dari 10.000.000 
• Developer: Canva
• Android: minimal Android 4.2

Canva adalah aplikasi desain yang sempur-
na, berfungsi sebagai pembuat undangan, 
pembuat poster, desainer logo, pembuat kar-
tu nama, dan aplikasi desain blog untuk sia-
pa saja.

Tidak perlu memulai dari awal atau kanvas ko-
song (walaupun Anda juga bisa melakukan-
nya). Aplikasi ini memiliki ribuan templat dan 
kisi foto siap pakai gratis yang dibuat oleh 
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desainer profesional untuk membantu Anda 
memulai pembuat undangan, pembuat logo, 
pembuat kartu, pembuat poster, gambar me-
dia sosial, kolase foto, pembuat gambar, de-
sain selebaran, dan lainnya.

Buat desain Anda sendiri dengan menambah-
kan teks atau teks ke gambar Anda. Pilih dari 
lebih dari 100 font yang sesuai dengan gaya 
Anda. Sesuaikan ukuran font, warna, posisi 
dan rotasi kata-kata Anda untuk mendapat-
kan gambar desain Anda sempurna.

Ambil foto ke tingkat selanjutnya dengan ed-
itor foto sederhana Canva. Edit foto Anda 
menggunakan filter siap pakai atau sesuaikan 
kecerahan, kontras, dan lainnya dengan alat 
edit foto. Mudah mendesain posting media 
sosial yang muncul dengan tampilan dan nu-
ansa yang konsisten dalam materi pemasa-
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ran Anda dengan menggunakan filter yang 
sama untuk gambar merek Anda.

Terakhir, bagikan desain studio Anda langsung 
ke akun media sosial Anda termasuk Insta-
gram Story, Instagram Post, Facebook Sto-
ry dan Facebook Post, Twitter, dan Pinterest. 
Atau, simpan desain Anda ke perangkat Anda 
dan bagikan melalui email, teks, WhatsApp, 
dan lainnya. (*)

BACK
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XXXX

GADGET

NANO1 
NANO1 adalah kamera astronomi terkecil di 
dunia. NANO1 menghadirkan pengalaman 
pencitraan astronomi dengan menjadikann-
ya ringan dan mudah digunakan.

Lupakan kamera DSLR atau tripod berat - 
NANO1 adalah teman sempurna Anda untuk 
eksplorasi dan penangkapan astronomi.

Gagdet ini sangat portabel untuk kamera as-
tronomi. Kurang dari 100g (3,5 oz) dengan len-
sa kit terpasang dan 63,25mm (2,49 “) di sisi. 
Pasangkan dengan mini-tripod dengan bob-
ot hanya 250 gram (8,8) oz) - jauh di bawah 
kamera DSLR atau Mirrorless teringan den-
gan lensa terpasang.
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Kamera ini dilengkapi  augmented reality yang 
ditambatkan melalui ponsel pintar Anda. Ia 
juga memberi Anda pengaturan pengambi-
lan gambar terbaik menggunakan algoritma 
pintar  untuk kualitas gambar terbaik.

Algoritma pengurangan noise yang dipaten-
kan membersihkannya lebih lanjut, siap di-
poskan di media sosial.

Lingkaran hitam kecil menerima lensa M12 
kecil. Lingkaran putih yang lebih besar dalam 
prototipe ini menunjukkan pemasangan C, 
untuk lensa Cine profesional atau lensa SLR 
dan teleskop yang disesuaikan. (*)

BACK



Hal 143

XXXX

GADGET

DOCOY 
Docoy menyediakan kemampuan proyeksi 
video dan suara berkualitas HD bersama den-
gan beberapa opsi koneksi, beragam film dan 
permainan gratis, kompatibilitas mirror-mir-
roring yang mendukung iOS dan Android.

Desainnya unik dan bisa dibawa kema-
na-mana. Docoy memungkinkan Anda untuk 
menikmati acara TV HD, dan game pada layar 
HD 120 ‘’ selama lebih dari 6 jam di manapun 
Anda berada. Docoy adalah pengganti yang 
sempurna untuk Apple TV, kotak TV Android 
Anda, atau proyektor mini lainnya. Docoy ada-
lah opsi pertama untuk semua kebutuhan hi-
buran portabel Anda.
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Docoy menggunakan generasi terbaru dari 
DLP (Digital Light Processor) Tech, dengan 
resolusi 720p (kompatibel dengan 1080p) 
dan Square pixel. Docoy memberikan kuali-
tas gambar menakjubkan yang sebanding 
dengan TV rumah Anda.

Berkat 300 ANSI Lumens yang akurat, Lu-
mens tertinggi di industri untuk kecerahan 
dan kejernihan, Anda dapat menikmati video 
HD Anda di lingkungan apa pun tidak peduli 
seberapa cerahnya di luar.

Meskipun Docoy berukuran kecil, proyeksi 
layar lebarnya 120 inci, mengubah hampir 
semua rumah, kantor, atau kafe menjadi ling-
kungan sinema yang mendalam. Anda dap-
at memproyeksikan layar besar dalam jarak 
tempat tidur dan menikmati film favorit Anda 
dalam kualitas teater.(*)

BACK
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GADGET

FLARE
Flare adalah  senter multifungsi sejati perta-
ma yang dirancang untuk berguna pada ban-
yak kesempatan dan acara sehari-hari, baik 
di dalam maupun di luar ruangan, kuat dan 
serbaguna, namun begitu ringkas sehingga 
dapat digunakan sebagai gantungan kunci.

Dudukan LED putih daya tinggi yang cang-
gih luar biasa terang (100 Lumen, sekitar dua 
kali cahaya yang memancarkan flash smart-
phone), dengan sinar seragam dan lebar, yang 
dapat diatur intensitasnya. Fungsi ini sangat 
berguna selama pemadaman dan untuk me-
nemukan hal-hal dalam kegelapan.
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Senter ini menawarkan lampu merah berkedip 
kuat dengan intensitas dimmable dan rentang 
sudut sangat lebar yang memungkinkan Anda 
untuk menerangi hampir 360 derajat di seki-
tar Anda dan membuat Anda terlihat dari jar-
ak 1 km.

Flare ditenagai oleh baterai Li-ion besar 
bawaan yang dapat dengan cepat diisi ulang 
menggunakan port micro USB.

Dirancang agar berguna dan menyenangkan 
bagi orang dewasa dan anak-anak, baik sela-
ma waktu luang dan di tempat kerja. Berat-
nya hanya 16 gram bahkan lebih ringan dari 
baterai AA. (*)

BACK



Hal 147

XXXX

TIPS & TRIKS

5 LANGKAH AGAR TAK 
KECANDUAN SOSMED
Pada awalnya, media sosial hanya bisa digu-
nakan melalui komputer atau laptop. Namun 
kini, berkat kemudahan dan kecanggihan 
smartphone, banyak yang mengaksesnya 
melalui ponsel tanpa perlu membuka kom-
puter atau laptop terlebih dahulu.

Karena kemudahan dan kecanggihan smart-
phone itulah, tentu hal ini bisa membuat se-
seorang menjadi kecanduan dalam menggu-
nakan media sosial.

Jika tidak mewaspadai hal ini, tentu akan ber-
dampak buruk bagi diri sendiri.
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Nah, untuk menghindari hal itu terjadi, di bawah 
ini adalah beberapa tips tentang bagaimana 
cara agar tidak kecanduan media sosial.

1. Bertemu dan Bicara Dengan Teman serta 
Keluarga
Ketika kamu berlama-lama dengan media so-
sial, hal itu akan membuat waktu yang kamu 
habiskan bersama sahabat dan juga keluar-
ga akan menjadi semakin sedikit.

Hal itu bisa mengurangi kepekaan kamu ter-
hadap orang-orang di sekitar, karena kamu 
telah dikuasai oleh dunia maya.

Untuk itu, cobalah untuk lebih banyak meng-
habiskan waktu bersama sahabat dan kelu-
arga dibanding dengan media sosial.

2. Lihat Sepintas atau Baca Sedikit Caption 
Saat kamu sedang membaca beberapa infor-
masi, pilihlah informasi yang dibutuhkan dan 
dianggap penting.

Tak perlu menghabiskan waktu kamu hanya 
untuk membaca review atau hal-hal lain yang 
kurang penting. Dan hindari menghabiskan 
waktu berjam-jam hanya untuk berselancar 
di media sosial.
Cobalah untuk membatasi diri. Misaln-
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ya, melihat dan membaca berbagai la-
man di media sosial hanya 15 menit saja. 

3. Alihkan Fokus ke Hal Yang Lebih Penting
Semakin banyak waktu yang dihabiskan di 
dunia maya, tentu akan membuat kamu mem-
butuhkan waktu lebih banyak untuk melaku-
kan hal lain.

Otak manusia sendiri sebenarnya membutu-
hkan waktu 64 detik untuk kembali ke ting-
kat konsentrasi, di mana kamu sudah berada 
sebelumnya.

Dan jika dikumpulkan, tentu akan membuat 
banyak waktu terbuang begitu saja.

Oleh sebab itu, cobalah untuk fokus pada satu 
hal yang lebih penting. Sehingga bisa lebih 
mudah mengontrol kembali kehidupan men-
jadi lebih baik dan produktif.

4. Cari Hobi Baru
Cobalah mencari hobi baru yang kamu minati 
untuk mengisi waktu luang. Gali potensi diri 
untuk mempelajari hal-hal baru.

Kamu juga bisa mencoba melakukan ses-
uatu yang selama ini ingin dilakukan, tetapi 
tidak pernah punya waktu lebih untuk mere-
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alisasikannya.

Dengan memiliki hobi baru, maka kamu akan
bisa menjaga pikiran yang biasanya cend-
erung tidak bisa lepas dari smartphone, han-
ya untuk eksis di media sosial.

5. Hindari Dampak Negatif Dari Media So-
sia.
Di era globalisasi seperti sekarang ini, sudah 
tak mengherankan lagi kalau hampir semua 
orang memiliki akun media sosial dengan 
berbagai macam tujuan, seperti untuk ber-
bisnis, mencari kenalan, menunjukkan eksis-
tensi diri, dan sebagainya.

Dengan hadirnya media sosial, masyarakat 
pun semakin dimudahkan dalam berbagai 
aktivitas, terutama menjalin komunikasi.

Namun, di balik segala manfaatnya itu, juga 
menyimpan dampak buruk, dan salah satun-
ya adalah kesehatan mata, individualis, hing-
ga kriminalitas. (*) 

BACK
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XXXX

TIPS & TRIKS

CARA BIKIN AKUN 
WHATSAPP TIDAK 
TERLIHAT ONLINE   
Bagi sebagian orang anggapan bahwa tidak 
merespon percakapan di WhatsApp bisa di-
anggap sok. Padahal mereka sebenarnya 
tidak tahu situasi yang terjadi pada lawan bic-
ara. 

Terlebih jika mereka tahu bahwa status akun 
Anda sedang aktif. 

Nah untuk menghindari hal seperti ini, tak 
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salah jika Anda melakukan tindakan dengan 
tidak memperlihatkan Anda sedang online di 
WhatsApp. Dengan cara ini, setidaknya Anda 
tak akan dicap sok, bahkan juga bisa mem-
bantu Anda ketika sedang sibuk dan tidak in-
gin membalas WA. 

Caranya?

STEP 1
Buka aplikasi WhatsApp. Klik Menu (Tiga tit-
ik atau garis di kanan atas). Tap SETTINGS.
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STEP 2
Tap ACCOUNT, untuk memulai memilih 
opsi offline. 

STEP 3
Kemudian pilih PRIVACY.
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STEP 4 
Pada LAST SEEN pilih NOBODY. 

BACK
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XXXX

TIPS & TRIKS

BOLD, ITALIC, TEKS CORET 
PADA WHATSAPP   
Ketika mengetik teks di WhatsApp, seringka-
li kita tidak paham situasi si pengirim. Begi-
tu pula sebaliknya. Nah, ada beberapa cara 
ketika mengetik yang dapat membantu Anda 
mengungkapkan sesuatu. 

Teks bold, italic, atau teks yang dicoret sebe-
narnya memiliki arti. 

Yuk, lakukan!
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BOLD
Bold (cetak tebal) memiliki arti penegasan 
sesuatu hal. Untuk membuat teks di pesan 
WhatsApp menjadi cetak tebal, tambahkan 
tanda asterik (*) di depan dan belakang teks 
yang diinginkan, misalnya *PESAN BUKU*.  
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ITALIC
Italic (cetak miring) kadang menekankan ses-
uatu yang dianggap berbeda dari hal umum. 
Untuk membuat teks di pesan WhatsApp 
menjadi cetak miring, tambahkan tanda 
underscore (_) di depan dan belakang teks 
yang diinginkan, misalnya  _PESAN BUKU_..  
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STRIKETHROUGH
Strikethrough (teks yang dicoret) memiliki arti 
koreksi sesuatu hal. Untuk membuat teks di 
pesan WhatsApp memiliki coretan, tambah-
kan tanda tilde (~) di depan dan belakang teks 
yang diinginkan, misalnya ~PESAN BUKU~ 

BACK
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XXXX

TIPS & TRIKS

HINDARI FOTO ATAU VIDEO 
WHATSAPP TERSIMPAN DI 
PONSEL   
Coba Anda hitung, berapa foto yang terbagi 
di akun WhatsApp Anda saban hari? Berapa 
pula video yang disebarkan teman?

File-file ini biasanya langsung masuk ke 
memori di smartphone Anda. Video jika dibu-
ka dan diputar secara otomatis langsung ter-
simpan. Ini karena di WhatsApp tidak dileng-
kapi dengan pemutar audio dan video.

Begitu file masuk ke smartphone, maka ia me-
merlukan ruang untuk tersimpan. Makin ban-
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yak file yang masuk, makin memenuhi ruang 
simpan.

Makin penuh ruang simpan, makin membuat 
smartphone tak lagi punya performa seperti 
dulu. Kinerjanya lelet dan Anda pun sebal.
Agar tak semua file tersimpan di memori, lagi 
pula misalnya Anda malas untuk membuka 
setiap file, lakukan empat langkah berikut.

STEP 1
Masuk ke chat box, bisa chat 1 0n 1 atau grup. 
Tekan tiga garis atau titik (menu WhatsApp) 
yang terletak di kanan atas.
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STEP 2
Pilih submenu VIEW CONTACT (untuk 1 on 
1) atau GROUP INFO (untuk grup).

STEP 3
Pilih opsi MEDIA VISIBILITY (baik untuk 1 
on 1 atau grup).
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STEP 4
Akan muncul opsi pilihan “Show Newly 
Downloaded this Chat in Your Phone’s Gal-
lery?”, pilih NO. tekan OK. Dengan begitu, 
file foto atau video hanya terlihat di chat bos 
tetapi tidak tersimpan di galeri smartphone.

BACK
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