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EDITORIAL
TAHUN POLITIK, 
KITA MUSTI CERDIK

Suhu terus memanas. Fokusnya pada dua 
pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presi-
den periode 2019-2024. Nyaris terlupakan ke-
riuhan pada para calon legislatif. Inilah risiko 
dari pemilihan umum yang dilakukan secara 
serantak. 

Media sosial menjadi lahan berkampanye 
paling efektif. Tiap hari, tiap jam muncul up 
date dari kedua kubu. Namun, nyaris semuan-
ya masih dibumbui konten yang tak terlalu 
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mencerdaskan. 

Hoaks bermunculan dan nyaris jadi makanan 
sehari-hari. Siapa yang membuat? Tidak jelas. 
Masing-masing kubu tak pernah ada yang 
mengakui. 

Begitulah “hukum” dan keniscayaan media 
sosial. Bahkan pemilik akun pun bisa palsu ali-
as fake. Celakanya orang Indonesia sebagai 
konsumen berita menelan begitu saja kont-
en-konten tersebut. Akal kita terlalu mudah 
menerima tanpa perlu melakukan penyarin-
gan, penelahaan, apalagi analisa. 

Budaya konsumerisme di mana segala sesua-
tu dengan gampang ditelan pun merebak da-
lam bentuk informasi. Media mainstraim dit-
inggalkan, padahal mereka setidaknya masih 
memiliki independensi, dan awaknya bekerja 
atas dasar prinsip jurnalisme yang seimbang, 
both side. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komu-
nikasi dan Informatika (Kominfo) berulang kali 
megedukasi. Bahkan mencermati mengana-
lisa model penyebar hoaks di Indonesia. Pun 
WhatsApp melakukan upaya cegah tangkal 
agar berita bohong tak beredar seperti pepe-
san kosong. 
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Tetapi selalu kembali kepada kita sebagai war-
ga netizen. Sebaran berita mari kita cermati 
dengan cerdik. Akal kita berdayakan agar tak 
mudah terhembus angin fitnah. 

Bahkan warga Amerika pun yang katanya 
akalnya sudah maju, faktanya tersapu oleh ge-
lombang berita palsu sehingga jadilah Trump 
sang presiden negara adidaya. (*)

BACK
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KOLOM HENDROWIJONO

Prediksi Telko 2019

KONSOLIDASI TERHAMBAT 
REGULASI

WACANA konsolidasi di industri telko men-
cuat lagi, diungkapkan oleh Dirut PT Indos-
at Ooredoo, Chris Kanter, walau masih juga 
berupa tanda tanya, apa bentuk konsolidasi 
dan siapa yang akan diakuisisi, merger atau 
kerja sama. Induk usaha Indosat, Kelompok 
Ooredoo dari Qatar diakuinya berminat, na-
mun kendala regulasi masih menghambat.

Isu konsolidasi sudah dimunculkan Men-
kominfo Rudiantara sejak awal masuk jaja-
ran kabinet Jokowi pada tahun 2014, dengan 
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target membuat industri lebih sehat. Dengan 
tujuh operator, PT Telkom, PT Telkomsel, PT 
XL Axiata, PT Indosat, PT Hutchison Tri Indo-
nesia (Tri), PT Smart Telecom dan PT Sam-
purna Telekom, industri telko tidaklah efisien, 
akibat banyaknya duplikasi yang tidak perlu.

Konsolidasi pada masa sebelum 2014 terjadi 
ketika PT XL Axiata mengakuisisi PT Axis Tele-
com. Dalam akuisisi itu pemerintah meminta 
kembali sebagian frekuensi yang bergabung, 
10 MHz di spektrum 2,1 GHz dan membiar-
kan 20 MHz di rentang 1800 MHz bekas Axis 
menjadi milik XL Axiata.

Merger antara tiga operator seluler analog 
masa lalu pun terjadi tanpa mengubah nama 
masing-masing operator untuk menghindari 
kewajiban mengembalikan frekuensi kepa-
da pemerintah. Sementara pemanfaatan 
frekuensi CDMA menjadikan Smart Telecom 
meluncurkan nama produk Smartfren untuk 
menghindari hal yang sama.

Keengganan operator untuk konsolidasi ini 
yang mendesak Menkominfo berupaya men-
gubah peraturan khusus yang menyangkut 
kepemilikan spektrum. Tanpa pasal yang 
mengatur bahwa frekuensi ikut termasuk 
satu paket, akuisisi seperti jual-beli kepom-
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pong perusahaan bodong. 

Sebelum 3 tahun lalu berembus santer bah-
wa Indosat akan mengakuisisi Tri, namun Tri 
yang milik Hutchison Hongkong itu konon 
meminta harga yang terlalu tinggi. Lalu kabar 
berikut pindah sasaran ke XL yang justru saat 
ini kinerjanya jauh lebih bagus dibanding in-
dosat. Kabar terakhir menyebutkan, Indosat 
berniat mengakuisisi Smartfren, dan pembic-
araan antarpetinggi dua operator itu katanya 
sudah dimulai.

Dari info memo yang ada, kinerja kedua opera-
tor itu, yang mau mengakuisisi maupun yang 
akan diakuisi tidak kinclong. Hingga triwulan 
ketiga tahun 2018, PT Indosat Ooredoo men-
derita rugi sampai Rp 1,3 triliun, sementara 
pada saat sama tahun 2017 meraih untung 
Rp 999,8 miliar.

Sementara PT Smartfren Telecom pada tri-
wulan ketiga 2018 menderita rugi Rp 2,485 
trilun, turun dibanding periode sama tahun 
2017 yang rugi Rp 2,8 triliun. Pelanggan In-
dosat 64,1 juta turun dari 115 juta sebelumn-
ya, pelanggan Smartfren bertahan di 15 juta.

Menurut Chris Kanter, induk usahanya, Kelom-
pok Ooredoo (sebelumnya bernama Qtel – 
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Qatar Telecom), memang berniat melakukan 
aksi korporasi ini dan mereka mampu, kare-
na Qatar sangat kaya. Dari seluruh pelang-
gan beberapa operator telko dalam kelompok  
Ooredoo sejak lama, jumlah pelanggan Indo-
sat mencapai 56 persennya.

Pernyataan Chris ini sekaligus membantah 
isu yang mengatakan bahwa Ooredoo mau 
jual Indosat. Sejak lama sudah muncul de-
sakan masyarakat Indonesia untuk membeli 
kembali (buy back) operator itu yang menjadi 
salah satu janji kampanye Jokowi – JK men-
jelang pilpres 2014 lalu.

Namun Kanter sendiri mengakui, jika pun Pe-
merintah Indonesia yang memiliki 14 persen 
saham di Indosat akan membeli kembali op-
erator itu dari Qatar, pasti DPR dan masyar-
akat akan menolaknya. ***

BACK
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XXXXXX

Satelit HTS dan Palapa Ring 
Buka Isolasi

MENGGELAR layanan telekomunikasi di 
daerah terluar, terpencil dan tertinggal (3T) 
tidaklah semudah membalikkan telapak tan-
gan, tidak semudah menyediakan fasilitas itu 
di daerah yang sudah ramai penduduk. Ka-
wasan  3T umumnya tidak terjangkau siny-
al telekomunikasi, tidak memiliki fasilitas lis-
trik dan jaringan transportasi, sehingga tidak 
semua operator yang mau memasang BTS 
(base transceiver station) mereka, karena 
tidak menjanjikan keuntungan.

Menjadi tugas pemerintahlah untuk memer-
atakan fasilitas telekomunikasi dengan berb-
agai cara, dengan dana USO (universal servic-
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es obligation) yang dikumpulkan dari semua 
operator sebesar 1,25 persen dari pendap-
atan kotor mereka. Lewat Bakti (Badan Ak-
sesibilitas Telekomunikasi dan Informasi), 
pemerintah membangun kawasan tadi dan 
menyambungkannya lewat jaringan Palapa 
Ring dan fasilitas satelit. Dari dana USO tadi, 
pada 2018 Bakti menerima sejumlah Rp 2,9 
triliun.

Jaringan serat optik Palapa Ring, Barat, Ten-
gah dan Timur, hanya mampu menjangkau 
ibu kota kabupaten, belum sampai ke kecama-
tan apalagi ke kelurahan dan desa. Di 145.500 
titik yang tidak terjangkau ini fasilitas teleko-
munikasi, khususnya internet, Bakti membu-
ka akses telekomunikasi lewat satelit.

Saat ini Bakti sedang menggelar proses ten-
der pengadaan satelit multifungsi HTS (high 
throughput satellite), yang jumlah pesertan-
ya tinggal dua, namun baru sampai tahapan 
optimalisasi teknis. Kedua perusahaan pem-
buat satelit itu adalah Konsorsium Dharma 
Bakti yang anggotanya perusahaan satelit 
asal Luxemburg, Societe Europeenne des 
Satellites dan anak usaha PT Djarum, iForte, 
selain PT PSN (Pasifik Satelit Nusantara).

PSN bahkan juga sedang membangun HTS 
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sendiri, satelit PSN VII yang merupakan 
satelit Ka-band dengan ransponder berkapa-
sitas lebih dari 100 Gbps (gigabyte per de-
tik) berbiaya sekitar Rp 7 triliun. PSN VII akan 
ditaruh di orbit 146 derajat bujur timur (BT), 
selain juga pada Februari 2019 ini satelit Nu-
santara Satu akan mengorbit dengan kapasi-
tas sebesar 13,6 Gbps, berisi 38 C-band dan 
8 Ku-band. 

PSN juga menyiapkan satelit Nusantara Dua 
yang berkapasitas 10 Gbps, berisi 20 tran-
sponder C-band dan 12 Ku-band, pada April 
2020. Jika ketiga satelit ini diluncurkan, PSN 
akan mampu menyediakan transmisi satelit 
berkapasitas total 150 Gbps.
    
Sewa Satelit

Beda dengan biaya satelit PSN VII, satelit 
milik Bakti yang pengadaannya ditenderkan 
akan membutuhkan biaya sampai Rp 9,9 trili-
un yang  harus disiapkan oleh pemenang ten-
der. Ujar Menkominfo Rudiantara, pemenang 
tender akan mendapat penghasilan sekitar 
Rp  18 triliun selama 15 tahun pengelolaan 
satelit, dari biaya ketersediaan layanan (avail-
ability payment).

Rencananya pemenang tender akan diumum-
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kan pertengahan April atau Mei tahun ini dan 
proses pembuatan satelitnya sekitar tiga ta-
hun setelah kontrak ditandatangani. Pendap-
atan availability payment prasarana satelit 
HTS ini jauh lebih tinggi dibanding yang diter-
ima pemenang tender jaringan Palapa Ring.

Dalam melayani penduduk 3T itu, pemerin-
tah maupun Bakti tidak bisa menunggu tiga 
tahun sebelumnya siapnya satelit dioperasi-
kan setelah diluncurkan. Kebutuhan yang 
mendesak diantisipasi Bakti dengan menye-
wa kapasitas koneksi selebar 21 Gbps dari 
lima vendor satelit kelas dunia. Mereka adalah 
PT Indo Pratama Teleglobal, PT PSN, PT Ap-
likanusa Lintasarta, konsorsium iForte HTS 
dan PT Telkom.

Meski memiliki beberapa satelit  sendiri, PT 
Telkom dalam proyek ini akan mengguna-
kan satelit Apstar 5C, empat vendor lainnya 
menggunakan satelit milik operator  asing. 
Aplikanusa Lintasarta menggunakan satelit 
Intelsat, Indropratama dengan satelit SES 12, 
iForte memakai satelit Telstar 18 V, dan PSN 
menggunakan satelitnya sendiri,  Nusantara 
1 yang baru akan diluncurkan pada Februari 
dan mulai beroperasi pada April 2019.

Menggunakan jaringan Palapa Ring, Barat, 
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Tengah dan Timur, Bakti akan menjangkau 
kawasan-kawasan kecil yang belum terlayani, 
bekerja sama dengan operator seluler. Sela-
ma ini sudah ribuan titik tersambungkan, dan 
mulai Mei tahun 2019 ada 2.000 titik BTS yang 
dioperasikan, disusul 5.000 ititk pembangu-
nan BTS berikutnya di tahun 2020.

Beda dengan sebelumnya, hanya PT Telkom-
sel yang mau membangun BTS di kawasan 
3T karena hitungan kembali modalnya san-
gat lama. Meskipun pada kenyataannya, ka-
wasan 3T yang semula tidak memiliki fasil-
itas telekomunikasi tiba-tiba bangkit begitu 
penduduknya bisa berinternet, dan pemaka-
ian pulsa atau data per pelanggan lebih ting-
gi dibanding pelanggan perkotaan.
   
Ditarik Kerbau

Pola baru, Bakti membangun akses mulai dari 
Palapa Ring atau satelit HTS, lalu di darat ada 
tender membangun menara BTS, kemudian 
operator memasang BTS di menara yang dib-
angun vendor. Menara bukan seperti yang kita 
lihat di sekitaran permukiman, namun berupa 
guey mast, hanya satu tiang setinggi 32 me-
ter yang dikuatkan beberapa kabel baja dari 
empat sisinya.
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Dibanding membangun menara di kawasan 
yang bukan 3T, bahan pembangunan guey 
mast jauh lebih murah karena ramping. Hanya 
saya proses membawa ke titik yang ditetap-
kan Bakti di pedalaman, membuat biaya mel-
onjak tinggi.

Kecuali baja-baja bahan pembangunan diang-
kut helikopter berbuntut biaya mahal  seperti 
pernah terjadi di ibu kota Kabupaten Puncak 
Jaya, Papua sebelum tahun 2000-an, materi-
al guey mast saat ini umumnya dibawa lewat 
darat atau air. Tidak hanya memanfaatkan 
kapal, perahu, kelotok, tetapi juga acapkali 
harus dipikul orang atau dinaikkan gerobak 
yang ditarik kerbau.

Tender pembangunan menara BTS USO akan 
termasuk biaya tenaga listrik, baik yang ber-
sumber PLN, menggunakan generator disel 
maupun solar cell. Di banyak tempat tidak 
memungkinkan penggunaan generator listrik 
karena suplai bahan bakar disel selain langka 
juga sangat mahal akibat kendala alam yang 
harus ditempuh. Di sini penggunaan solar cell 
dianggap paling memungkinkan.

Menara yang sudah dibangun vendor yang 
kemudian dimanfaatkan operator untuk 
memasang BTS-nya, akan disewa selama 
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tujuh tahun oleh Bakti. Selewat tujuh tahun 
akan dilepas dan terserah apakah operator 
masih mau bertahan dan mereka yang sela-
ma ini menggunakan menara dengan gratis, 
harus mulai membayar sewanya kepada ven-
dor yang membangunnya. ***

BACK
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XXXXXX

HEBOH, ADVAN DINYATA-
KAN PAILIT

SEBUAH berita yang bersumber dari Penga-
dilan Niaga Jakarta membuat heboh jagad 
media online Jumat (8/2-19) pagi, PT Advan 
Teknologi Solusi dinyatakan pailit. Berita yang 
ditayangkan pun ada yang disertai ilustrasi 
berupa logo dan salah satu produk unggulan 
Advan teranyar, G3.

Manajemen pabrik ponsel lokal Advan, PT 
Bangga Teknologi Indonesia (BTI) pun kere-
potan mendapat pertanyaan dari kanan-kiri, 
selain dari media terutama dari mitra distrib-
utor mereka, juga dari kalangan karyawan 
sendiri. Ternyata dalam waktu singkat ber-
ita tadi diperjelas, PT Advan Teknologi Solusi 
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yang pailit bukanlah PT Bangga Teknologi In-
donesia dan BTI tidak mengenal perusahaan 
yang pailit tadi.

“Kami masih ada, tetap berproduksi lewat 
pabrik kami di Semarang dan tetap masuk da-
lam lima besar ponsel di Indonesia,” ujar Ellen 
A Gunawan, GM Dept Sales PT BTI kepada 
media, Jumat (8/2) petang. Bersama Direktur 
Operasional BTI, Chandra Tansri, mereka me-
negaskan bahwa perusahaannya tidak ada 
masalah, apalagi sampai dinyatakan pailit.

Advan yang menjadi ponsel lokal terbaik ka-
rena empat pesaingnya di lima besar meru-
pakan ponsel merek global, dibuat di pabrik 
yang berkapasitas 32.000 ponsel pintar dan 
tablet sehari. Mereka juga memiliki pusat pe-
nelitian dan pengembangan (R&D – research 
and development) di Shenzen, Tiongkok, yang 
tidak lama lagi akan diboyong juga ke Tanah 
Air.

Menurut kedua petinggi itu, ponsel Advan di-
acungi jempol Menteri Kominfo Rudiantara 
karena sudah melebihi ketentuan pemerin-
tah tentang tingkat kandungan dalam neg-
eri (TKDN), karena lebih dari 35 persen kand-
ungannya sudah berasal dari dalam negeri. 
“Kami sangat sehat dan konsisten, kami juga 
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meraih piagam penghargaan sebagai pem-
bayar pajak terbesar di Semarang,” ujar Ellen.

Seperti umumnya dialami merek-merek pon-
sel lain, pemasaran produk mereka di tahun 
2018 diakui tidak sebaik tahun 2017, tetapi 
mereka berharap tahun 2019 ini akan bangkit 
kembali. Tahun ini Advan akan memunculkan 
seri-seri ponsel pintar baru berharga terjang-
kau, antara Rp 800.000 sampai Rp 1,5 juta, 
selain satu model kelas atas (high end) juga 
akan dikeluarkan pada setiap semester. ***

BACK
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XXXXHal  15

KABAR OPERATOR

INDOSAT TERBITKAN OBLI-
GASI BERKELANJUTAN  
PT Indosat Tbk telah mengadakan Paparan 
Publik berkenaan dengan Penawaran Umum 
Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I 
Tahun 2019 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah 
Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 
(“Sukuk Ijarah”), keduanya dalam mata uang 
Rupiah. Hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk 
Ijarah akan digunakan untuk mendanai pem-
belanjaan Infrastruktur Jaringan yang berupa 
Infrastruktur Jaringan Akses (Radio & Trans-
port), Jaringan Core (Packet Core & Gateway) 
dan Infrastruktur IT yang bertujuan untuk 
menambah kapasitas dan memperluas jang-
kauan jaringan Perseroan.
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Total nilai Program Penawaran Umum 
Berkelanjutan III ini adalah sebesar 
Rp10.000.000.000.000,- (Sepuluh tril-
liun) yang terdiri dari Obligasi senilai 
Rp7.000.000.000.000 (Tujuh trilliun) dan 
Sukuk Ijarah senilai Rp3.000.000.000.000,- 
(Tiga trilliun). Sementara total nilai Ob-
ligasi yang diterbitkan untuk tahap I 
ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp 
1.500.000.000.000,- (Satu trilliun lima ratus 
miliar rupiah) dan total nilai Sukuk Ijarah yang 
diterbitkan untuk tahap I sebanyak-banyakn-
ya sebesar Rp 500.000.000.000,- (Lima ratus 
miliar rupiah). Secara keseluruhan komposi-
si final dari struktur Obligasi dan Sukuk Ijarah 
akan ditetapkan setelah  proses Bookbuilding 
selesai dilakukan.

Berdasarkan surat Pefindo No. RC-1202/
PEF-DIR/XII/2018 dan No.RC-1203/PEF-
DIR/XII/2018 masing-masing tertanggal 4 
Desember 2018, hasil pemeringkatan adalah 
IdAAA (Triple A) untuk Obligasi dan idAAA(sy) 
(Triple A Syariah) untuk Sukuk Ijarah.  Book-
building akan dilaksanakan mulai tanggal 24 
Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Feb-
ruari 2019. Tanggal efektif diharapkan didap-
atkan pada tanggal 19 Februari 2019 sehing-
ga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dapat dilakukan pada tanggal 1 Maret  2019.
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President Director & CEO Indosat Ooredoo, 
Chris Kanter mengatakan,”Penerbitan obli-
gasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian 
dari rencana jangka panjang keuangan Per-
seroan dalam memenuhi kebutuhan pen-
danaan belanja investasi Perusahaan. Kami 
harapkan hal ini akan memberi dampak posi-
tif untuk pengembangan bisnis Perseroan ke 
depannya serta kami dapat semakin fokus 
dalam memberikan layanan terbaik kepada 
pelanggan.”

Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indos-
at ini dibantu oleh penjamin pelaksana emisi 
yang terdiri dari PT BCA Sekuritas, PT CGS 
CIMB Sekuritas Indonesia ,PT DBS Vickers 
Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuri-
tas dan. PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan 
yang bertindak sebagai wali amanat ada-
lah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Penasehat hukum dalam penerbitan Obligasi 
dan Sukuk Ijarah ini adalah Hadiputranto, 
Hadinoto & Partners; dengan notaris Ir. Nan-
ette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., ser-
ta auditor independen oleh KAP Tanudiredja, 
Wibisana, Rintis & Rekan (PwC). (*)

BACK
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XXXXHal 22

KABAR OPERATOR

INNOVATION@WORK 
INDOSAT OOREDOO 
TANTANG KARYAWAN
Karyawan sejatinya merupakan aset besar 
sebuah perusahaan. Mereka perlu pember-
dayaan. Seperti yang dilakukan Indosat Oore-
doo yang meluncurkan program Innovation@
Work 3.0 bagi seluruh karyawannya. Ini mer-
upakan program kompetisi ide inovatif yang 
bertujuan untuk memacu karyawan mem-
perkuat budaya inovasi di perusahaan.

Program kompetisi ini juga menjadi serial dari 
implementasi Transformasi People sebagai 
bagian dari strategi perusahaan yang dinam-
akan LEAD, khususnya leap towards an em-
powered high-performing team, bagaimana 
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membangun karyawan sebagai tim yang kuat 
untuk membangun kinerja perusahaan.

Director & Chief Innovation and Regulatory 
Officer Indosat Ooredoo, Arief Musta’in men-
gatakan, “Perusahaan sangat percaya bah-
wa karyawan merupakan salah satu sum-
ber ide inovatif yang paling penting. Melalui 
program Innovation@Work 3.0 ini kami ingin 
meningkatkan budaya dan pola pikir inova-
tif karyawan ke tingkat yang lebih tinggi dan 
berkelanjutan. Ide-ide sederhana, segar, orisi-
nal, praktis, dan inovatif yang bisa segera dit-
erapkan, diharapkan mampu meningkatkan 
pengalaman pelanggan, hubungan baik antar 
karyawan, proses bisnis yang lebih baik, ser-
ta menciptakan alternatif pendapatan baru 
bagi perusahaan.”

Program Innovation@Work 3.0 diselenggara-
kan bagi seluruh karyawan Indosat Ooredoo 
se-Indonesia. Peserta dapat mendaftarkan 
ide inovatifnya sesuai kategori yang sejalan 
dengan LEAD: Leap towards an empowered 
high performing team, Establish a competi-
tive video-grade network, Accelerate B2B as 
new engine of growth by improving B2B com-
petitiveness, dan Deliver value through com-
mercial, sales, and efficiency. 
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Peserta didorong untuk mengirimkan seban-
yak mungkin ide inovatifnya, dan tersedia 
hadiah uang puluhan juta rupiah bagi para 
pemenang, baik peserta individual maupun 
kelompok.

Program Innovation@Work pertama kali 
diselenggarakan pada tahun 2015, kemudi-
an dilanjutkan pada tahun 2017. Pada penye-
lenggaraan Innovation@Work 2.0, terdapat 
442 karyawan dalam 108 tim yang berpartisi-
pasi. Tiga tim pemenang mendapatkan hadi-
ah berupa perjalanan ke luar negeri. (*)

BACK
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Hal 25 

KABAR OPERATOR

SMARTFREN RILIS 
SUPERMODEM WIFI CAT7
Smartfren kembali meluncurkan dua modem 
4G Wi-Fi (Mi-Fi) terbaru, yakni Super Modem 
Wi-Fi S1 dan M6X. Super Modem Wi-Fi S1 
sendiri merupakan modem dengan teknologi 
CAT7 pertama di Indonesia. Modem ini hasil 
kerja sama antara Smartfren dan perusahaan 
elektronik Haier.

Teknologi CAT7 atau yang biasa disebut 4G 
plus ini diklaim memiliki kecepatan download 
maupun upload dua kali lebih cepat dari te-
knologi 4G biasa.

Hendy Hartono, selaku General Manager – 
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Device Planning and Management Smart-
fren, mengatakan bahwa kecepatan maksi-
mal Super Modem Wi-Fi S1 bisa mencapai 
220 Mbps.

Super Modem Wi-Fi S1 dilengkapi dengan 
USB On the Go, storage sharing, powerbank, 
serta baterai berkapasitas 3.250 mAh.

Hendy mengklaim, Mi-Fi ini bisa bertahan 
hingga 20 jam non-stop.

Selain itu, modem ini juga telah dilengkapi 
dengan layar LED untuk menampilkan berb-
agai informasi.

Modem 4G ini dibanderol seharga Rp 1,2 juta, 
dengan bundling kuota 4G sebesar 120 GB 
yang berlaku selama 30 hari, dan dibagi mas-
ing-masing 60 GB kuota utama dan 60 GB 
kuota malam.

Pengguna juga bisa memilih paket bundling 
600 GB berlaku selama 6 bulan seharga Rp 
1,7 juta dengan batas 100 GB per bulan yang 
dibagi 50 GB kuota utama dan 50 GB kuota 
malam.

Ada pula bundling 1.200 GB berlaku satu ta-
hun (12 bulan), seharga Rp 2,6 juta dengan 
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batas dan pembagian yang sama, yakni 100 
GB per bulan yang dibagi 50 GB kuota utama 
dan 50 GB kuota malam.

Jika paket data habis di tengah masa bun-
dling, pengguna bisa top-up dengan paket isi 
ulang Connex Evo. (*) 

BACK
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KABAR OPERATOR

XL AXIATA DUKUNG 
TATA ULANG 
TAMAN SAMARENDAH 

XL Axiata  turut berpartisipasi aktif dalam 
upaya penataan kembali Taman Samarendah 
di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Partisi-
pasi ini merupakan bentuk dukungan kepada 
Pemerintah Kota Samarinda dan warga kota 
tepian Sungai Mahakam tersebut.

Bambang Parikesit dari XL Axiata mengata-
kan, sangat bangga karena dapat ikut berpar-
tisipasi serta bekerjasama dengan Pemer-
intah Kota Samarinda dalam menata ulang 
Taman Samarendah.

Hal 29
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“Sebagai bagian dari warga Samarinda, kami 
pun sangat peduli dengan dinamika ekonomi, 
sosial, juga budaya yang terjadi di tengah 
masyarakat.”, tutur Bambang

“Seperti juga masyarakat pada umumnya, 
kami selalu berharap kebaikan dan kema-
juan senantiasa hadir di Samarinda. Karena 
itu, kami pun selalu berusaha untuk ikut ser-
ta dalam proses pembangunan di Samarinda 
melalui bidang industri di mana kami memili-
ki kompetensi, yaitu penyediaan sarana tele-
komunikasi di era digital saat ini.”, tandasnya.
Bambang Parikesit menambahkan, Taman 
Samarendah dengan tampilan yang baru 
telah mampu makin memperindah Kota Sa-
marinda.

Selain itu, taman ini juga bisa menjadi tempat 
untuk berekreasi warga masyarakat dan juga 
para wisatawan sebagai salah satu obyek 
wisata di Kota Samarinda.

Bagi XL Axiata, taman ini bukan hanya sekadar 
taman biasa, namun taman yang istimewa. 
Karena secara khusus XL Axiata memberikan 
support dalam rangka pembangunan menara 
lampu hias yang menjulang tinggi sepanjang 
kurang lebih 50 meter di area taman.
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Selain itu, tepat di bawah menara terdapat 
patung kuda dan juga air mancur dengan 82 
titik pancaran.

“Secara filosofi, menara lampu hias yang 
menggunakan lampu LED mencerminkan kota 
metropolis yang dinamis dan terus mengikuti 
kemajuan teknologi di era digital. Sedangkan 
patung kuda melambangkan semangat kerja 
yang tak pernah putus dan ingin terus maju.”, 
kata Bambang.

Saat ini, Taman Samarendah telah memiliki 
wajah baru yang menghiasi Kota Samarinda 
dengan berbagai ikon dan fasilitas yang telah 
dibangun.

Ke depannya, XL Axiata akan menambah 
fasilitas-fasilitas lainnya di taman ini, seperti 
penanaman bunga taman, pohon-pohon, kur-
si-kursi taman, dan lampu-lampu taman ser-
ta ikon-ikon taman lainnya.

Mewakili manajemen XL Axiata, Bambang 
Parikesit mengucapkan selamat kepada mas-
yarakat dan juga Pemerintah Kota Samarinda 
atas selesainya penataan ulang Taman Sam-
arendah ini.

Selanjutnya, diharapkan seluruh komponen 
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masyarakat Samarinda bisa bersama-sama 
menjaga Taman Samarendah agar selalu in-
dah. (*)

BACK
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XXXXXX

KABAR OPERATOR

XL AXIATA KERJASAMA 
GOJEK BAGI PENGEMUDI 

XL Axiata memperkuat kerja sama strategis 
dengan platform on-demand terkemuka di In-
donesia, GOJEK, melalui peluncuran layanan 
XL paket “LEBIH UNTUNG”. Paket “LEBIH UN-
TUNG” ini dapat dinikmati oleh para mitra 
pengemudi GOJEK dan mitra penyedia jasa 
GO-LIFE.

Kerja sama XL Axiata dan GOJEK diawali 
dengan peluncuran paket “LEBIH UNTUNG” 
khusus mitra pengemudi GOJEK di Oktober 
2018. Paket khusus dari XL Axiata ini mendap-
atkan respon yang  luar biasa dan telah digu-
nakan oleh ribuan mitra pengemudi hingga 
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saat ini. Seiring dengan animo positif para 
mitra pengemudi, XL Axiata dan GOJEK kini 
memperluas kerja sama tersebut untuk para 
mitra penyedia layanan GO-LIFE. 

Sebagai platform gaya hidup on-demand — 
bagian dari GOJEK, GO-LIFE memberikan 
ragam pelayanan mulai dari layanan pijat pro-
fesional GO-MASSAGE, layanan kebersihan 
GO-CLEAN, layanan kecantikan GO-GLAM, 
layanan solusi otomotif GO-AUTO, layanan 
pesan-antar kebutuhan harian GO-DAILY dan 
layanan perbaikan GO-FIX,  layanan laundry 
GO-LAUNDRY dan layanan pesan-antar ba-
han bakar minyak GO-PERTAMINA.

Kerja sama yang dijalankan melalui XL Busi-
ness Solutions ini memungkinkan para mi-
tra pengemudi layanan GOJEK dan juga para 
penyedia jasa yang tergabung dalam GO-
LIFE untuk  mendapatkan tarif spesial meng-
gunakan layanan XL paket “LEBIH UNTUNG”. 
Dengan paket “LEBIH UNTUNG”, para mitra 
GOJEK dan GO-LIFE akan mendapatkan be-
ragam manfaat telekomunikasi yang lebih 
lengkap dan terjangkau. 

Telekomunikasi sendiri  merupakan peno-
pang utama mereka dalam bekerja mencari 
nafkah. Kerja sama ini efektif berlangsung 
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mulai Oktober 2018 yang lalu, yang kemudian 
diperluas bagi mitra GO-LIFE di bulan Januari 
2019, dan ke depannya akan dikembangkan 
dengan menyediakan layanan khusus con-
nected cars dan business connectivity, seh-
ingga pada akhirnya bertujuan untuk mem-
berikan “Total Solusi Bisnis” untuk GOJEK.

Chief Enterprise & SME Officer XL Axiata, 
Kirill Mankovski XL Axiata mengatakan,”Kami 
memperkuat kerjasama kemitraan dengan 
GOJEK melalui paket “LEBIH UNTUNG” ini se-
bagai salah satu wujud komitmen kami dalam 
mendukung pemerintah untuk memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dalam berak-
tifitas termasuk para mitra pengemudi GO-
JEK dalam menjalankan pekerjaanya. Kare-
na percaya hal ini akan memberikan manfaat 
lebih kepada masyarakat karena sebagai pe-
lopor penyedia layanan ride-hailing di Indone-
sia, GOJEK telah memiliki lebih dari satu juta 
mitra pengemudi mulai dari Sabang hingga 
Merauke.” (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

STREAMING VIDEO 
LANCAR DI KRL DENGAN 
TELKOMSEL 

Salah satu fokus Telkomsel pada tahun ini 
adalah peningkatan kapasitas jaringan di jalur-
jalur kereta api, termasuk jalur kereta rel listrik 
( KRL) Commuter Line di Jabotabek-Jabar. 
Targetnya, pelanggan Telkomsel yang naik 
moda transportasi kereta api atau KRL tidak 
mengalami buffering saat streaming video di 
atas kereta yang sedang berjalan.

 “Karena trennya saat ini kan semua ke vid-
eo, YouTube, dan sebagainya,” kata Akhmad, 
GM Network Performance & Technical Sup-
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port Telkomsel Jabotabek/Jabar. Dijelaskan 
Akhmad, kondisinya saat ini bisa diibaratkan 
sebagai berikut. Satu BTS Telkomsel yang be-
rada di jalur rel kereta KRL, diibaratkan memi-
liki kapasitas 1.000 pelanggan, sementara 
di area tersebut sudah ada 500 pelanggan 
Telkomsel. 

Saat jam-jam sibuk, kereta atau KRL bisa men-
gangkut sekitar 800-1.000 penumpang yang 
melewati BTS tadi. Yang terjadi saat kereta 
melewati BTS itu adalah network congestion 
atau kepadatan lalu-lintas data di satu site 
BTS. Ini bisa memengaruhi kualitas layanan 
Telkomsel. 

Bagi pengguna yang tinggal di sekitar BTS 
yang sifatnya diam, mereka hanya merasa-
kan kepadatan sebentar saja. Namun bagi 
pelanggan Telkomsel yang berada di dalam 
gerbong KRL yang bergerak, mereka akan 
berpindah-pindah dari satu BTS ke BTS lain, 
yang kondisinya akan selalu sesak, sehingga 
mereka akan merasakan internet tidak lancar 
atau streaming video yang terhambat

Telkomsel sendiri memasang target minimal 
masing-maing pelanggan mendapat band-
width 2 Mbps agar pengalaman streaming 
video di KRL dan kereta yang berjalan terasa 
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lancar. Bandwidth tersebut diklaim Telkomsel 
sudah bisa dipakai streaming video kualitas 
360p atau 480p secara nyaman. Beberapa 
upaya yang telah dilakukan Telkomsel ada-
lah melakukan re-orientasi antena BTS untuk 
diarahkan ke jalur KRL Commuter Line. Hal 
ini sudah dilakukan sejak pertengahan hing-
ga akhir 2018 lalu.

Telkomsel juga mengaku bakal menambah 
antena di BTS-BTS sepanjang jalur KRL dan 
kereta api di Jabotabek-Jabar. Langkah ini 
didukung dengan kebijakan khusus, Telkom-
sel mengizinkan penambahan kapasitas ja-
ringan di area yang dilewati jalur kereta, meski 
sebenarnya dalam kondisi biasa (sedang tidak 
dilewati kereta), BTS tersebut sudah cukup 
melayani pelanggan sekitar. (*) 

BACK
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REVIEW

REALME U1, ANDALKAN 
KAMERA 25 MP
Seperti rumor yang beredar sebelumnya, 
smartphone ini menjadi ponsel pertama yang 
ditenagai oleh System-on-Chip (SoC) Medi-
aTek Helio P70, yang baru diperkenalkan pada 
bulan Oktober 2018 lalu.

Produsen asal China tersebut juga menyemat-
kan smartphone ini dengan RAM 3 GB atau 4 
GB, sehingga sanggup menjamin performan-
ya tetap stabil dan responsif.

Di samping itu, Realme U1 pun juga akan 
dilengkapi foto9grafi berupa dual-camera 
utama yang menjamin kebutuhan memotret 
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pengguna menjadi semakin canggih. Dan 
tentu masih banyak keunggulan dari ponsel 
pintar ini.

Realme U1 merupakan salah satu smart-
phone paling stylish di pasaran untuk kelasn-
ya. Sekilas, bodi belakang perangkat ini terli-
hat seperti kaca. Namun sebenarnya, panel 
tersebut dibuat dari bahan komposit akrilik 
transparan, yang diklaim Realme lebih tahan 
lama dan anti-gores.

Jika diperhatikan, panel bodi belakang smart-
phone ini juga memiliki efek light pillar. Jadi, 
ketika dihadapkan dengan cahaya, maka bodi 
belakang smartphone ini akan memantulkan 
motif seperti tiang, mirip seperti di seri Realme 
2 Pro.
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Di sektor dapur pacu, tersemat chip Medi-
aTek Helio P70 bertenaga prosesor Octa-Core 
(4×2.1 GHz dan 4×2.0 GHz), yang mengung-
gulkan kecepatan pemrosesan gambar. Chip 
tersebut memiliki empat inti CPU Cortex-A73 
berkinerja tinggi dengan frekuensi 2,1 GHz 
dan 4 inti CPU Cortex-A53 2 GHz hemat daya.

Fokus di kamera selfie, Realme menyematkan 
kamera depan berkemampuan 25 MP yang 
membawa sensor Sony IMX576 dengan bu-
kaan f/2.0, dan memiliki fitur bokeh seperti 
kebanyakan smartphone masa kini.

Kamera depan Realme U1 ini juga sudah dis-
ertakan teknologi AI Beauty, HDR, Bokeh, dan 
Super Vivid. Teknologi ini diklaim menghasil-
kan foto selfie sejernih kristal, meminimalisir 
noise, dan menghasilkan warna yang lebih 
baik.(*)

BACK
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REVIEW

HUAWEI MATE 20 PRO, TIGA 
KAMERA RESOLUSI TINGGI
Perangkat ini hadir dengan sejumlah pen-
ingkatan dari versi sebelumnya. Di mana 
perangkat ini hadir dengan serangkaian fitur 
premium yang dinilai seharusnya ada pada 
smartphone modern, seperti sensor sidik jari 
di layar, sensor wajah, kualitas kamera super, 
serta desain yang elegan.

Desainnya pun terbilang cukup minimalis, ka-
rena hanya ada dua tombol fisik, yakni ber-
fungsi sebagai Power dan Volume yang be-
rada di sisi kanan.

Smartphone yang datang dengan memboy-
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ong layar AMOLED sebesar 6,3 inchi (3.120 x 
1.440 piksel) ini juga terasa sangat nyaman 
dalam genggaman tangan. Hal ini berkat de-
sain bodi yang sedikit melengkung (edges 
curve) yang berada di sisi kanan dan kiri layar.

Pada bodi bagian belakang Huawei Mate 20 
Pro terdapat persegi empat kecil yang mer-
upakan tempat tiga kamera dan satu flash, 
untuk mengabadikan momen.

Kehadiran tiga kamera pada bodi belakang 
Mate 20 Pro tersebut bisa dikatakan sebagai 
fitur yang paling menonjol dari smartphone 
ini. Bagaimana tidak, ketiga lensa kamera 
yang disokong teknologi Leica ini memili-
ki spesifikasi 40 MP f/1.8 + 8 MP f/2.4 OIS 
telephoto (80mm) + 20 MP f/2.2 ultra-wide 
(16mm), serta mampu merekam video 4,dan 
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720@960fps untuk slow-motion.

Huawei Mate 20 Pro tidak memiliki speaker 
grille. Suara dari Mate 20 Pro justru keluar 
dari port USB-C dan earpice. Meski demikian, 
kualitas suaranya terdengar solid.

Sebagai smartphone flagship, Huawei tentun-
ya membekali Mate 20 Pro dengan performa 
mumpuni. Maka, untuk mendukung perfor-
ma, Huawei Mate 20 Pro pun sudah dibekali 
oleh chipset buatan sendiri, yakni Kirin 980 
dengan prosesor Octa-Core.

Huawei Mate 20 Pro juga dibangun dengan 
menggunakan arsitektur 7nm. Berdasarkan 
hasil benchmark AnTuTu, smartphone ini 
memiliki skor 273977.

Dan untuk mendukung performa, smartphone 
ini juga sudah didukung oleh GPU Mali-G76 
MP10, RAM sebesar 6 GB atau 8 GB, serta 
memori internal 128 GB. (*)

BACK
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REVIEW

VIVO X21S, UNTUK KELAS 
MENENGAH MEMORI BESAR
Vivo X21s bisa dikatakan saudara kembar 
Vivo V11 Pro. Pasalnya, kedua smartphone 
ini memiliki desain yang sama bak pinang di-
belah dua, yakni layar nyaris tanpa bezel, pe-
mindai sidik jari di balik layar, serta waterdrop 
notch.

Selain itu, smartpohne ini juga datang dengan 
mengusung layar Super AMOLED berukuran 
6,41 inchi Full HD+ dengan resolusi 1080 x 
2340 pixels, sangat mirip dengan milik V11 
Pro series. Vivo X21s hadir dalam dua varian 
warna gradien, yaitu Starry Night Black dan 
Millennium Pink. Dan secara keseluruhan, 
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smartphone ini memiliki 157.1 x 75.08 x 7.9 
mm dan bobot 156 gram.

Pada panel belakangnya sudah mengadopsi 
3D Glass dengan bagian tepi membulat, yang 
membuatnya tampil dengan sangat elegan.

Bicara soal dapur pacu, Vivo X21s dibeka-
li dengan otak berupa chipset Qualcomm 
Snapdragon 660. Chipset tersebut merupa-
kan komponen pemrosesan kelas menengah 
yang dibuat dengan menggunakan teknologi 
manufaktur 14 nanometer, serta punya 8 inti 
(4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260).

Otak pemrosesan tersebut bekerja dengan 
dukungan RAM sebesar 6 GB dan memo-
ri penyimpanan internal 128 GB. Jika masih 
kurang, tersedia pula slot microSD yang bisa 



Hal 55

diperluas hingga 256 GB. Sehingga penggu-
na bisa menyimpan beberapa file berukuran 
besar pada kartu SD ini dengan lebih leluasa

Seri X21S ini memiliki kamera depan 24,8 MP, 
sementara V11 Pro series mengusung kam-
era depan 25 MP.  Sensor kamera utaman-
ya sebesar 12 MP dengan bukaan f/1.8 dan 
sensor sekundernya 5 MP dengan bukaan 
f/2.4 sebagai depth sensor. Selain dapat di-
gunakan untuk mengambil gambar dengan 
efek bokeh, alat bidik utama smartphone ini 
juga sudah didukung dengan sistem AI (ke-
cerdasan buatan), phase detection autofocus 
(PDAF), dan juga LED Flash.

Vivo X21S mengusung baterai handal dari 
jenis Li-Ion, yang mana memiliki kapasitas 
daya sebesar 3.400 mAh. Jika kita melihat 
dari kapasitas baterai yang ditawarkan, tam-
paknya akan mencukupi untuk menyuplai 
daya pada tiap-tiap komponen. Bahkan, pada 
sektor baterai dari Vivo X21S ini juga sudah 
dilengkapi dengan fitur berupa Fast Battery 
Charging yang akan membuat pengisian daya 
semakin cepat.(*)

BACK
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REVIEW

XIAOMI MI MIX 3, KAMERA 
SLIDER DENGAN RAM 10 GB
Masih mengandalkan layar jumbo yang bersih 
dengan bingkai minimum, pada Mi Mix 3 se-
ries ini Xioami juga menyematkan dua kam-
era depan dengan mekanisme slide (geser).

Tentu saja ini sangat menarik, mengingat 
pengguna smartphone ini nantinya dap-
at mengakses kamera depan dengan cara 
menggeser bagian layar ponsel ke bawah dan 
bagian punggung ke atas.

Di sisi lain, sebagai perangkat kelas menen-
gah, performa Xiaomi Mi Mix 3 pun juga ter-
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bilang cukup gahar dan tidak bisa dipandang 
sebelah mata. Salah satunya adalah dengan 
mengusung fitur fotografi yang handal dan 
mumpuni.

Xiaomi Mi Mix 3 sendiri masuk ke segmen 
high-end dengan rasio bodi ke layar lebih 
luas, tanpa adanya notch atau poni yang ter-
pasang di layar bagian atas. Selain itu, pada 
bagian atasnya juga terdapat tutup pop-up 
sebagai penutup kamera depan. Dengan be-
gitu, maka tampilannya pun memberikan ke-
san yang unik dan berbeda dari ponsel lain.

Xiaomi Mi Mix 3 membawa konsep layar 
FullView Display AMOLED dengan bentang 
luas 6,4 inchi dan beresolusi Full HD+ (1080 
x 2340 pixels) dengan aspek rasio 19.5:9. Vis-
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ualisasi pada ponsel ini tampak begitu tajam, 
jernih, dan juga atraktif.

Untuk mendukung performa, layaknya jaja-
ran flagship Android saat ini,  Xiaomi Mi Mix 
3 dibekali chipet Qualcomm Snapdragon 845. 
Selain itu, pada spesifikasi Xiaomi Mi Mix 3 ini 
juga telah dilengkapi dengan sebuah memori 
yang memadai dan handal.

Diketahui, ada tiga varian kapasitas yang 
bisa dipilih, yakni RAM sebsar 6 GB dan 8 GB 
dengan memori internal (ROM) 128 GB, dan 
yang paling besar adalah RAM 10 GB dengan 
memori internal 256 GB.

Selain slider, Xiaomi juga membawa inovasi 
lain dengan menyematkan total empat kam-
era (2 kamera depan dan 2 kamera belakang). 
Dua kamera depan terpatri di slider magnet-
is dengan masing-masing resolusi sensor 24 
MP dan 2 MP, yang dipastikan sanggup mem-
bidik foto dengan hasil yang sangat mumpuni 
dan tajam bak kamera DSLR.

Sedangkan untuk sensor utama sudah diduku-
ng sensor Sony IMX576, yang diklaim men-
capai 1.8 nano mikro pixels dengan binning 
4 pixels dalam kondisi minim cahaya. Res-
olusinya secara efektif akan berkurang 6 MP 
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dalam kondisi tersebut. 

Sedangakan untuk kamera ganda di belakang 
masing-masing berkonfigurasi 12 MP dan 12 
MP, dengan satu lensa wide-angle dan modul 
telephoto.(*)

BACK
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PROFILE

ELLE MILLS, YOUTUBER
KOCAK SUKSES DI KANADA
Ia jelas bukan golongan kaum selebritas yang 
kondang karena sukses di musik atau film. 
Jadi jangan heran jika wajah dan namanya 
tidak pernah beredar di media-media hiburan 
dunia. 

Cewek 20 tahun (kelahiran 17 Juli 1998) ini 
bukan asli Kanada. Ia lahir di Filipina, makan-
ya darah Asia terasa begitu kental. Kemu-
dian pindah ke Ottawa, Ontario Kanada dan 
mendapatkan kewarganegaraan di negeri itu. 

Sebagaimana anak-anak milenial, gemar ber-
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gaya di depan kamera lalu mengunduhnya ke 
media sosial. Di jagad YouTube lah namanya 
melonjak. Dan dunia mejeng di depan kamera 
ini ternyata sudah ia lakoni sejak lama, ketika 
berusia delapan tahun. 

Mulanya biasa saja, hanya sekadar bikin vid-
eo-video biasa. Memiliki akun YouTube pada 
2012.Tetapi begitu sekolah di SMA, mu-
lailah Mills lebih serius Terinspirasi dari vid-
eo bikinan Grace Helbig dan Casey Neistat, 
Mills kian produktif. Temanya tidak beranjak 
dari hal-hal kocak. 

Lewat kanal YouTube bertajuk ElleOfThe Mills, 
si cancer ini melejit. Khususnya pada 2017. 
Waktu itu jumlah subscriber-nya baru 15 ribu. 
Namun kemudian jumlah pelanggan kanal 
YouTube ini melonjak luar biasa berkat video 
coming of age yang memviral. 

Di tahun 2017 Mills menandatangani kontrak 
dengan Fullscreen dan mereka membuat tur 
pertamanya di musim semi 2018. Pada akhir 
2017, salurannya memiliki lebih dari 915.000 
pelanggan.

Dua bulan kemudian pada Februari mem-
bengkak lagi mencapai 1 juta pelanggan. Toh 
begitu, Mills tetaplah remaja yang mendadak 
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terkenal. Rupanya hal ini memicu psikologisn-
ya yang tak siap menghadapi ketenaran. 

Mills ditengarai menderita gangguan mental 
dan memposting sebuah video yang mengu-
mumkan bahwa dia akan beristirahat sejenak 
dari membuat video baru. 

Tapi tak lama. Sebulan setelah menghilang 
dari dunia YouTube, Mills kembali. Bahkan 
sejumlah agen saling berebut mendapatkan-
nya. Pada Desember 2018, ia teken kontrak 
dengan United Talent Agency.

Sampai ujung Desember jumlah pelanggan 
ElleOfTheMills telah menembus 1,6 jutaan. 
Sementara total penontonnya telah menca-
pai 132 juta pasang mata. 
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Tak hanya berbuah banyak penonton alias 
viewers, Mills juga meraup kocek. Tahun lalu 
dikabarkan ia memperoleh pencapatan men-
capai 120 ribu dolar (atau sekitar Rp 1,6 mil-
iar). Sebuah angka yang amat besar di kan-
tung seorang remaja 20 tahunan. 

Tak berhenti di materi. Video-video Mills juga 
memperoleh penghargaan kategori Breakout 
Youtuber di ajang Short Awards yang telah 
digelar untuk ke 10 kalinya. 

Banyak orang bilang, video bikinan Mills setara 
dengan video buatan John Hughes. Hughes 
adalah pembuat film yang pernah mengerja-
kan trilogi Home Alone. 

Video Mills amat berbeda  dengan YouTuber 
pada umumnya. Washington Post menulis, 
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“Dia adalah versi YouTube dari auteur - yang 
telah belajar dari menonton generasi bintang 
online sebelumnya. Dia adalah Ferris Bueller 
dan John Hughes dari dunianya sendiri: Se-
tiap video terasa seperti seluruh film, ditulis, 
disutradarai, diedit dan dipasarkan oleh dan 
dibintangi oleh Mills. Diambil bersama-sama, 
video-video itu juga menceritakan kisah usia 
yang datang, yang sejajar dengan hidupnya 
sendiri.”

Videonya amat spontan, apa adanya, jujur, 
tentulah lucu. Terkenal sebagai YouTubers 
tak lain adalah cita-cita yang sudah ia canang-
kan sejak bocah. Sang ibu, Janette Prejola bi-
lang, Mills memang ingin terkenal. “Aku ingin 
tampil di depan banyak orang,” ujar sang ibu 
menirukan ucapan Mills beberapa tahun sil-
am. 

Namun, perjalanan untuk meraup penonton 
jutaan orang hingga mendapat penghargaan 
sungguh tak mudah. Bahkan Mills rela terjun 
total selulus SMA. Ini dilakukan demi mem-
buat video yang bagus dan memiliki keuni-
kan. Tak sekadar asal rekam. Ada konsep dan 
kerja keras di dalamnya. (*)

BACK
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NEWENTRY

SAMSUNG GALAXY M10, 
VERSI HARGA TERJANG-
KAU
Samsung seperti sadar akan harga ponseln-
ya yang di atas rata-rata. Meskipun tidak ser-
ta merta memangkas harga jual, namun den-
gan memproduksi keluarga seri M. 

Adalah Samsung Galaxy M10 yang didaulat 
sebagai pasukan dengan harga terjangkau. 
Kabarny Samsung akan menjual seri ini se-
harga sekitar Rp 1,6 juta saja. 

Kendati terjangkau namun Samsung tak main-
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main mengemas seri ini. Lihat saja kamera 
utamanya yang dua modul. Masing-masing 
13 MP dan 5 MP. Kemudian kamera selfie 5 
MP. 

Di dapur pacu agar tak mahal digunakan chip-
set bikinan sendiri. Yaitu Exynos 7870 Octa 
yang memiliki kecepatan komputasi 1,6 GHz. 

Kapasitas baterainya pun sengaja disiapkan 
di atas 3.000 mAh agar punya durasi kerja 
yang lebih lama. Walaupun begitu, seri ini 
masih memakai Android 8.1 (Oreo).

Samsung Galaxy M10 punya layar yang cukup 
lebar, seluas 6,2 inci, dengan desain produk 
yang masa kini. Konsep waterdrop notch di-
gunakan demi menjaga layar lebih lega. 

Harga di atas tentulah untuk varian yang pal-
ing kecil di mana memiliki memori 16 GB dan 
RAM 2 GB. Untuk varian di atasnya 32 GB dan 
RAM 3 GB paling tidak berselisih sekitar Rp 
500 ribuan. 

Kedua varian ini memiliki memori eksternal 
yang siap menampung kartu microSD den-
gan kapasitas 512 GB. (*)
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SPESIFIKASI
DIMENSI 155.6 x 75.6 x 7.7 mm
RESOLUSI LAYAR 720 x 1520 pixels
ASPEK RASIO LAYAR 19:9
PROSESOR GRAFIS Mali-T830 MP1
BATERAI 3.400 mAh

BACK
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XXXX

NEWENTRY

HUAWEI Y7 PRO 2019, 
MELAWAN SAMSUNG 
GALAXY M10
Dengan harga yang sedikit lebih mahal, se-
kitar Rp 2,9 juta, Huawei mencoba menahan 
Samsung Galaxy M10. Produk yang ditawar-
kan di awal tahun adalah seri Y7 Pro. 

Huawei Y7 Pro diset untuk kelas menengah. 
Selain itu hadir dengan satu varian saja yang 
memiliki memori internal 32 GB dengan RAM 
3 GB. Selain itu juga memori ekspansional 
hingga 512 GB. 

Yang menarik, seri ini lebih berani memasang 
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kamera selfie yang lebih besar ketimbang dua 
kamera utamanya. Untuk kamera depan ini 
resolusi 16 MP.  Sedangkan kamera utama 
adalah 13 MP dan 2 MP. Untuk kamera kedua 
ini digunakan buat mendapatkan depth. 

Seperti halnya Galaxy M10, meski datang di 
awal tahun, namun Huawei memilih tetap 
memakai Android 8.1. Tetapi layarnya sedikit 
lebih besar, mencapai 6,26 inci. 

Otak perangkat diserahkan kepada Qual-
comm. Meskipun bukan produk baru, teta-
pi Snapdragon 450 terbilang cukup kompe-
ten mendorong kinerja yang bagus. Apalagi 
memiliki clock speed sebesar 1,8 GHz. Dan 
tidak setanggung Galaxy M10, Y7 Pro pun-
ya baterai berkapasitas 4.000 mAh. Catatan 
yang lebih bagus ini boleh jadi value-nya jadi 
lebih tinggi ketimbang sang penantang. (*)

SPESIFIKASI
DIMENSI 158.9 x 76.9 x 8.1 mm
RESOLUSI LAYAR 720 x 1520 pixels
ASPEK RASIO LAYAR 19:9
PROSESOR GRAFIS Adreno 506
BATERAI 4.000 mAh

BACK
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XXXX

NEWENTRY

XIAOMI REDMI NOTE 7, 
KAMERA UTAMA 48 MP
Anda boleh kaget oleh agresivitas Xiaomi. 
Bagaimana mungkin sebuah smartphone 
dengan bekal kamera resolusi tinggi (48 MP) 
dibanderol hanya sekitar Rp 2,4 juta saja?
Mungkin saja. Seperti yang dibuktikan pada 
Xiaomi Redmi Note 7. Diam-diam keluarga 
Redmi Note sudah sampai ke generasi ke tu-
juh. 

Menemani kamera high res itu ada modul 
kamera 5 MP. Sedangkan kamera 13 MP sen-
gaja diletakkan di depan untuk selfie. 

Data menarik lainnya adalah seri ini telah me-
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makai Android Pie. Meskipun Xiaomi tidak 
perlu memberikan Snapdragon paling tinggi. 
Cukup dengan Snapdragon 660. Layar dilapis 
oleh Gorilla Glass untuk menjaga agar layar 
seluas 6,3 inci tak rapuh ketika jatuh. 

Hampir seluruhnya merupakan spesifikasi 
yang cukup tinggi. Termasuk modul untuk 
koneksi. Namun sayang, memori eksternal 
hanya sanggup menampung kapasitas file 
hingga 256 GB saja. Padahal memori inter-
nal yang ditawarkan tersedia dalam opsi 32 
GB atau 64 GB. Sementara RAM-nya cukup 
bervariasi. Total ada empat varian. 

Xiaomi Redmi Note 7 tersedia dalam tiga jenis 
warna antara lain Blue, Black dan Twilight 
Gold. Desainnya cukup apik. Mementingkan 
layar memenuhi penampang depan. 
Kamera depan diapit oleh konsep notch wa-
terdrop. (*)

SPESIFIKASI
DIMENSI 159.2 x 75.2 x 8.1 mm
RESOLUSI LAYAR 1080 x 2340 pixels
ASPEK RASIO LAYAR 19,5:9
PROSESOR GRAFIS Adreno 512
BATERAI 4.000 mAh

BACK
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XXXX

NEWENTRY

VIVO Y89, KAMERA DE-
PAN-BELAKANG KEMBAR
Vivo Y89 yang dirilis Januari seperti terkesan 
kurang bergairah menyambut tahun babi. 
Terkesan tanggung, apalagi dengan harga 
yang di atas tiga kompetitor lainnya. 

Namun inilah produk gres vivo terbaru. Ba-
rangkali memang vivo tak ingin membuka 
lebih dulu jagoannya. 

Vivo Y89 datang dengan layar berukuran 6,26 
inci. Dengan menyisakan notch untuk mele-
takkan kamera selfie 16 MP, tetapi persentase 
layar ke penampang depan masih sangat 
lega. Tercatat hingga 97 persen. 
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Seri ini hanya menampilkan satu varian saja. 
Yaitu dengan resolusi 64 GB dan RAM 4 GB. 
Sementara memori cadangan dapat meman-
faatkan microSD sebesar maksimal 256 GB. 
Kamera resolusi kembar diperlihatkan pada 
modul kamera utama. Di mana salah satu 
kamera resolusi 16 MP, sedangkan satu lagi 
untuk depth sensor resolusi 2 MP. 

Vivo Y89 dengan desain layaknya smartphone 
kekinian memakai chipset buatan Qualcomm. 
Adalah Snapdragon 626 yang berkonfigurasi 
delapan inti. Kecepatan komputasinya sebe-
sar 2,2 GHz. 

Dibandingkan produk gres Samsung, Xiaomi 
dan Huawei, Vivo Y89 adalah yang paling ma-
hal. Tercatat bakal dilego sekitar Rp 3,4 ju-
taan. (*)

SPESIFIKASI
DIMENSI 154.8 x 75 x 7.9 mm
RESOLUSI LAYAR 1080 x 2280 pixels
ASPEK RASIO LAYAR 19:9
PROSESOR GRAFIS Adreno 506
BATERAI 3.260 mAh

BACK
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HIGHLITE

3 TIPE PENYEBAR HOAKS 
Pelaku penyebar hoaks di Indonesia menurut 
pantauan Kominfo ada tiga tipe. Ketiga tipe 
ini menurut Plt. Kepala Biro Humas Ferdinan-
dus Setu mengatakan, dapat menimbulkan 
perpecahan dan perselisihan di tengah ke-
hidupan masyarakat yang sangat pluralis ini.

TIPE SEMUA KONTEN BENAR
Pertama adalah orang yang apa adanya 
menggunakan internet, mereka berpikir bah-
wa semua informasi di internet adalah benar 
adanya, Ferdinandus menyebutkan tipe sep-
erti ini biasanya sering dijumpai di kalangan 
orang yang lebih tua atau orang polos. Um-
umnya mereka ikhlas menyebarkan informa-
si bohong itu karena cepat terpengaruh dan 
kurang memiliki kemampuan untuk meng-
klarifikasi menggunakan internet.
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TIPE INTELEKTUAL
Sementara tipe yang kedua kata Ferdinandus, 
justru dinobatkan bagi kaum terdidik yang 
memiliki kadar intelektualitas tinggi, hanya 
saja atas dasar kepentingan dan dengan tu-
juan menjatuhkan lawan politiknya sehingga 
turut bangga menyebarkan hoaks.

“Mereka tau bahwa itu kabar bohong, itu ter-
masuk hoaks, dapat menimbulkan kegadu-
han di masyarakat tapi karena hoaks itu men-
dukung keyakinannya, mendukung pilihan 
politiknya bahkan bisa memusuhi lawannya, 
maka mereka melakukan tindakan itu,” ujar 
Ferdinandus.

Menurutnya, di Indonesia cenderung banyak 
kalangan pendidik, elite politik hingga pub-
lik figur memiliki karakteristik tersebut. Fer-
dinandus menyayangkan perilaku kalangan 
terdidik dalam menyikapi hoaks yang dapat 
memicu konflik dan isu SARA di Indonesia. Ia 
berharap kaum pendidik lebih mengedepan-
kan etika dan moral dalam menyampaikan 
informasi ke ranah publik.

TIPE PENCARI UANG
“Tipe yang ketiga itu orang yang tau informa-
si hoaks tapi tetap disebarkan karena bernilai 
uang, kita tahu bahwa konten-konten Youtube 
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semakin kontroversi. Karena ketika di klik, se-
makin banyak orang juga mengklik, maka di 
situlah duit mengalir, ada dolar yang mengal-
ir di situ,” kata Ferdinandus.

Ferdinandus  Setu mengingatkan kepada 
seluruh masyarakat Indonesia bahwa Ke-
menkominfo dan segenap pemerintah mau-
pun lembaga-lembaga terkait tidak mem-
berikan keringanan kepada pelaku penyebar 
hoaks sebagaimana yang telah diatur dalam 
UU ITE Pasal 28 ayat 1. (*)

BACK
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HIGHLITE

TURUNNYA PENJUALAN 
SMARTPHONE ASAL 
KOREA
Setelah dikalahkan Xiaomi tahun silam di 
pasar India, tampaknya Samsung tertimpa 
tangga pula di Tiongkok. Ketika sejumlah pe-
rusahaan produsen smartphone negeri tirai 
bambu melaporkan kenaikan penjualan, se-
baliknya terjadi pada produsen asal Korea.

Angka-angka selama 12 bulan terakhir sudah 
mulai berdatangan, dengan laporan pertama 
datang langsung dari Korea Selatan – rumah 
Samsung dan LG.

Menurut Kementerian Sains dan TIK serta In-
stitut Perencanaan & Evaluasi Teknologi Infor-
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masi dan Komunikasi negeri itu, ekspor pon-
sel pada tahun 2018 hanya berjumlah 14,61 
miliar dolar, turun 23 persen atau sekitar 4,4 
miliar dolar dibandingkan dengan 2017.

Asal tahu saja ini adalah angka terendah se-
jak 2002. Dengan kata lain pencapaian tahun 
lalu adalah yang terburuk untuk smartphone 
Korea sepanjang 16 tahun menguasai pasar 
ponsel dunia.

Terakhir kali kinerja  yang begitu rendah ada-
lah ketika hanya menyapu pasar ponsel se-
nilai 11,36 miliar dolar. Angka ini terjadi pada 
era sebelum 2002.

Sumber-sumber Korea mengungkapkan 
pengiriman handset memuncak pada 2008 
dengan sekitar 33,44 miliar dolar. Jumlah ini 
merupakan catatan terbaik di mana mampu  
melampaui ekspor utama negara itu berupa 
semikonduktor.

Tetapi sejak itu, industri ini jatuh di bawah 30 
miliar dolar pada 2009. Malah di akhir 2017 
turun lagi di bawah bawah  20 miliar dolar.

Kegagalan terbesar dua brand Korea Sela-
tan diukur ketika berada di pasar Tiongkok 
(termasuk beberapa negara di sekitarnya). Di 
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Hong Kong umpamanya, hanya meraup  4,3 
miliar dolar penjualan, yang merupakan pe-
nurunan 37 persen. Sementara di pasar uta-
ma, khususnya di  Amerika Serikat, penjualan 
drop sampai 10 persen menjadi 5,05 miliar 
dolar.

Pasar memang telah jenuh dengan produk 
yang mulai kurang greget. Di sisi lain, produk 
dengan harga lebih terjangkau pasokan pro-
dusen Tiongkok perlahan menggantikannya, 
sebut saja Huawei, Xiaomi, Oppo dan vivo.

Untungnya ekspor semikonduktor malah mel-
onjak menjadi 128,15 miliar dolar dari pen-
jualan, alias hampir sembilan kali lebih ban-
yak daripada handset.

Produsen masih memiliki ketergantungan 
pada komponen semikonduktor Korea Sela-
tan. Tetapi tidak pada produk smartphone-nya. 
(*)

BACK
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XXXX

HIGHLITE

8 BULAN GAJI HANYA 
BUAT BELI iPHONE XS
iPhone terbaru yang dirilis pada September 
2018 lalu memang terbilang mahal. Bahkan 
disebut-sebut menjadi iPhone paling mahal 
dibandingkan model-model sebelumnya.

Di Indonesia sendiri, iPhone XS 64 GB diban-
derol seharga Rp 20,5 juta, dan iPhone XS 
Max 64 GB dijual Rp 22,5 juta, serta iPhone 
XR 64 GB seharga Rp 15,2 jutaan.

Lantas, dengan jumlah Upah Minimum 
Provinsi (UMP) yang ada di Indonesia serta 
harga resmi iPhone terbaru, kira-kira berapa 
lama orang Indonesia harus bekerja agar bisa 
membeli iPhone 2018?
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Rata-rata orang Indonesia harus bekerja se-
lama 1.400,6 jam agar bisa membeli iPhone 
XS berkapasitas 64 GB.

Jika diasumsikan orang bekerja selama 8 
jam, dan lima hari kerja dalam seminggu, itu 
artinya orang Indonesia perlu bekerja 175,1 
hari atau sekitar 8 bulan untuk bisa membeli 
iPhone XS 64 GB.

Sementara, untuk membeli iPhone XS Max 
64 GB, orang Indonesia perlu bekerja 1.537,2 
jam (192,2 hari) atau sekitar 10 bulan untuk 
membeli iPhone XS Max 64 GB.

Lain halnya dengan iPhone XR, yang harga-
nya lebih rendah dibandingkan dua iPhone 
lainnya. Di mana orang Indonesia harus bek-
erja selama 1.038,5 jam atau 129,4 hari kerja, 
yakni sekitar 6,5 bulan untuk bisa membeli 
iPhone XR 64 GB.

Sekedar informasi, rata-rata waktu ini disim-
pulkan setelah membandingkan jumlah ra-
ta-rata UMP 2019 dari 33 provinsi di Indone-
sia dengan harga resmi tiap model iPhone.

Jika memakai prameter mengukur upah min-
imum di masing-masing kota di Indonesia 
dengan tujuan untuk melihat daya beli iPhone 
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terbaru dibandingkan kota lain.

Hasilnya, ada 5 kota yang penduduknya bisa 
membeli iPhone terbaru lebih cepat diband-
ing kota lainnya di Indonesia.

Pertama adalah Jakarta, di mana rata-rata 
orang Jakarta hanya perlu bekerja 832,5 jam 
(8 jam per hari) selama 5,2 bulan untuk bisa 
membeli iPhone 64 GB.

Kedua adalah Papua. Di mana orang Papua 
rata-rata hanya butuh 1.048,5 jam atau seki-
tar 6,6 bulan untuk bisa membeli iPhone XS 
64 GB.

Kota lainnya adalah Sulawesi Utara dengan 
waktu kerja 1.075 jam atau 6,7 bulan. Kemu-
dian Bangka Belitung dengan waktu kerja 
1.101 jam atau sekitar 7 bulan. Dan terakhir 
Aceh, dengan waktu kerja 1.117,1 jam kerja 
atau 7 bulan. (*)

BACK
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HIGHLITE

PONSEL CAVIAR SEHARGA 
RP 37 JUTA
Ponsel glamor, berlapis material jempolan 
tetaplah ada pasar, walaupun kecil. Meskipun 
pemainnya sudah semakin sedikit, setelah 
Vertu mundur dari percaturan bisnis ponsel 
mewah.

Yang masih konsisten adalah Caviar, produs-
en yang kerap bikin kejutan.

Kejutan berikutnya adalah produk yang mere-
ka beri nama Viking Ragnar Carbon. Sesuai 
namanya, bahannya terbuat dari karbon yang 
membuat produk jadi ringan.

Desainnya berbasis pada Nokia 6500 yang 
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lahir beberapa tahun silam. Kemudian diran-
cang ulang dengan style Viking yang keren 
banget. Selain frame dari karbon juga ada 
material kulit buaya melapisinya.

Caviar Ragnar Carbon memang bukan pon-
sel pintar. OS-nya pun masih memakai punya 
Nokia lawas, yaitu series 40.

Layarnya  TFT dengan ukuran 2,2 inci. Sedan-
gkan kameranya hanya 2 MP yang tertera di 
punggung, ditemani sebuah LED serta speak-
er.

Dengan spesifikasi yang low secara teknis, 
seri ini hanya memerlukan baterai berkapasi-
tas 830 mAH.

Namun keglamorannya tetap dijaga. Salah 
satunya dengan kemasan mewah dengan 
dua laci di bawahnya. Memang tampak sep-
erti sebuah perhiasan.

Harganya sekitar Rp 37 jutaan. (*)

BACK
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HIGHLITE

SETAHUN TENGELAM, 
iPHONE 4 KEMBALI NYALA
Seorang pria bernama Michael Guntrum 
diketahui telah kehilangan perangkat iPhone 
4 miliknya pada bulan Maret 2015 lalu. Kala 
itu, ia sedang memancing di sebuah danau 
yang berada di wilayah Pennsylvania, Ameri-
ka Serikat (AS).

Ketika sedang memancing, tiba-tiba ada 
serangga yang menggigit di bagian paha Gun-
trum. Ia pun panik, dan menggoyangkan tu-
buhnya.

Naas, saat itu kebetulan iPhone 4 miliknya 
sedang berada di pangkuannya. Dan seketi-
ka itu juga iPhone 4 tersebut meluncur ke da-
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lam danau.

Hari itu, Guntrum harus ikhlas kehilangan 
ponsel kesayangannya tersebut.

Ia pikir, iPhone 4 miliknya itu bakal pergi un-
tuk selama-lamanya. Tapi ternyata tidak, ia 
masih berjodoh dengan ponsel kesayangan-
nya itu.

Adalah Daniel Kalgren, yang mempertemukan 
Guntrum dengan ponsel iPhone 4 kesayan-
gannya itu pada Oktober tahun 2016 lalu.

Awalnya Kalgren yang merupakan seorang 
engineer sedang berkeliling danau yang 
sama dengan yang didatangi Guntrum saat 
memancing tempo hari.

Saat itu, Kalgren membawa detektor logam, 
dan tidak sengaja menemukan iPhone 4 mi-
lik Guntrum.

Dikatakan, saat ditemukan, iPhone 4 itu ter-
tanam sedalam 6 inchi di bawah lumpur dan 
tanah liat. Kalgren pun segera membawa iP-
hone tersebut ke rumahnya untuk dibersih-
kan dan ditenggelamkan ke tumpukan beras.
“Saya penasaran, apakah iPhone 4 itu masih 
bekerja atau tidak,” ujarnya.
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Setelah dua hari, ternyata iPhone 4 itu kem-
bali menyala.

Hanya saja, di sisi samping layarnya tampak 
masih disesaki oleh cairan.

Sebagai sesama warga sekitar danau Penn-
sylvania, Kalgren tahu bahwa Guntrum per-
nah kehilangan iPhone kesayangannya itu 
pada Maret 2015 silam. Guntrum pernah 
menceritakan kejadian naas kala itu ke akun 
Facebook-nya.

“Kalgren mengirimkan saya gambar iPhone 4 
itu dan bertanya, ‘kenal barang ini?’” Guntrum 
mencontohkan.

Hal ini bisa dikatakan menakjubkan. Pasaln-
ya, Apple tidak pernah menggembar-gembor-
kan bahwa iPhone 4 punya fitur anti-air.(*) 

BACK
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HIGHLITE

BLUETOOTH VERSI 5.1 
BAKAL LEBIH CANGGIH 
Layanan lokasi saat ini mengandalkan leb-
ih dari sekadar pelacakan GPS sederhana 
- smartphone, misalnya, menggunakan te-
knologi seperti Wi-Fi untuk membantu men-
ingkatkan keakuratan layanan lokasi. Seka-
rang, Bluetooth juga diatur untuk menjadi 
cara yang lebih baik untuk mendeteksi posi-
si perangkat, berkat spesifikasi Bluetooth 5.1 
yang baru diumumkan.

Fitur utama spesifikasi yang diumumkan hari 
ini oleh Bluetooth Special Interest Group (SIG) 
adalah pencarian lokasi. Bluetooth sudah 
dapat digunakan untuk membantu menentu-
kan posisi Anda, seperti halnya Wi-Fi, tetapi 
sekarang akan dapat melakukannya dengan 
lebih akurat. Dengan teknologi versi 5.1, akan 
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dimungkinkan untuk tidak hanya mendetek-
si jarak ke objek tertentu, tetapi juga arah di 
mana ia berada.

Bluetooth 5.1 dapat memiliki sejumlah kegu-
naan, seperti melacak barang yang mung-
kin Anda jatuhkan atau hilang, membimbing 
pengunjung ke bagian tertentu di museum, 
dan lainnya. Bluetooth SIG mengatakan bah-
wa teknologi ini dapat menawarkan akurasi 
tingkat sentimeter untuk layanan lokasi, yang 
akan menjadikannya solusi yang baik untuk 
menavigasi di dalam ruangan. Tentu saja, 
navigasi dalam ruangan sepertinya adalah 
yang terbaik yang bisa Anda dapatkan dari 
Bluetooth dengan jangkauannya yang cukup 
pendek.

Bluetooth 5.1 menampilkan beberapa tam-
bahan lain, seperti peningkatan pada cache 
Atribut Profil Atribut (GATT) yang dapat meng-
hasilkan koneksi yang lebih cepat dan lebih 
hemat daya antara server dan klien. (*)

BACK



Hal 90

XXXXHAL 109

APPS

PET RESQUE SAGA 
• Update: 22 Januari 2019
• Instal: Lebih dari 100.000.000 
• Developer: Kings Game
• Android: minimal Android 4

Pet Rescue Saga datang dari pembuat Can-
dy Crush Saga dan Farm Heroes Saga, de-
veloper game terkenal, King Games. Keahl-
ian King Games dibuktikan lagi di game ini. 
Tugas Anda, hanya  mencocokkan dua atau 
lebih blok dengan warna yang sama untuk 
membersihkan level dan menyelamatkan he-
wan peliharaan dari Pet Snatcher yang jahat. 

Gerakan terbatas jadi rencanakan dengan ha-
ti-hati. Keterampilan puzzle Anda akan diuji di 
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game ini. Yang tak kalah penting, Anda bisa 
berkompetisi dengan teman-teman untuk 
melihat siapa yang bisa mendapatkan skor 
tertinggi.

Pet Rescue Saga sepenuhnya gratis untuk di-
mainkan, tetapi beberapa item dalam game 
seperti gerakan ekstra atau nyawa akan mem-
butuhkan pembayaran. 

Beberapa fitur game antara lain: grafik yang 
menarik dan gameplay yang penuh warna, 
hewan peliharaan yang dicintai dari semua 
varietas, anak anjing, kelinci, anak babi dan 
banyak lagi.

Kemudian ada item seperti berlian, bom me-
ledak, pot cat warna-warni, kandang hewan 
yang terkunci serta beragam lainnya. Booster 
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spektakuler dan hadiah bonus dibuka setelah 
banyak level.

Ratusan level yang  membingungkan hewan 
peliharaan akan terus bertambah setiap 2 
minggu. Tak heran jika game ini akan mem-
buat Anda addict seperti halnya ketika ber-
main Candy Crush Saga atau Farm Heroes 
Saga. Terlebih jika di papan skor pesain dari 
luar negeri berada di atas ranking Anda. 

Untuk mengunduh game ini siapkan ruang 
memori seluas 90 MB. Cukup besar untuk 
sebuah game bergenre puzzle. 

Tetapi dijamin tingkat keseruannya luar bia-
sa. (*)

BACK
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APPS

ADOBE SCAN 
• Update: 16 Desember 2018
• Instal: Lebih dari 10.000.000 
• Developer: Adobe
• Android: minimal Android 5

Aplikasi pemindaian dokumen gratis dari Ado-
be, dengan teknologi OCR terintegrasi untuk 
langsung mengenali teks.

Dengan Adobe Scan Anda dapat mengubah 
apa pun menjadi dokumen pemindaian digi-
tal, foto, catatan, kuitansi, atau bahkan meny-
impan banyak kartu bisnis ke kontak. Dengan 
menggunakan teknologi pengenalan teks 
otomatis, Anda dapat dengan mudah menge-
dit, menyalin, dan menyimpan pindaian Anda 
ke Adobe PDF - siap dibagikan dengan kon-
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tak Anda.

Dengan aplikasi pemindai dokumen Adobe 
Scan, Anda dapat membuat apa pun yang 
dapat dipindai. Gunakan pemindai PDF untuk 
membuat foto atau pemindaian PDF dengan 
cepat. Pindai dan kembali ke hal-hal penting 
lainnya.

Sentuh pindaian, foto, dan dokumen dari rol 
kamera Anda. Baik itu pemindaian PDF atau 
foto, Anda dapat melihat pratinjau, menyusun 
ulang, memotong, memutar, dan menyesuai-
kan warna.

Ubah pemindaian foto Anda menjadi doku-
men Adobe PDF berkualitas tinggi yang mem-
buka konten melalui pengenalan teks otoma-
tis (OCR). Anda dapat menggunakan kembali 
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konten setelah memindai dokumen PDF ber-
kat OCR. Menggunakannya sebagai pemindai 
buku dapat mendigitalkan halaman massal.

Simpan setiap pemindaian PDF ke Adobe 
Document Cloud untuk akses dan berbagi in-
stan. Bahkan dokumen legal yang panjang 
dapat dikelola dan dipindai dengan aplikasi 
pemindaian Adobe Scan, yang memungkin-
kan Anda mencari, memilih, dan menyalin 
teks. Anda juga dapat membuka pemindaian 
PDF di Acrobat Reader untuk menyorot ba-
gian-bagian penting dan menambahkan ko-
mentar ke dokumen Anda.(*)

BACK
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APPS

ANY.DO: TO DO LIST 
& CALENDAR
• Update: 27 Januari 2019
• Instal: Lebih dari 10.000.000 
• Developer: Any.Do
• Android: minimal Android 4.2

Jutaan orang telah menggunakan Any.do 
untuk tetap teratur dan menyelesaikan lebih 
banyak persoalan. Di dalamnya terdapat ap-
likasi daftar, kalender, dan pengingat gratis, 
all-in-one. Menurut media New York Times 
ini adalah aplikasi “A MUST HAVE APP” pada 
setiap perangkat Android.

Orang-orang menggunakan Any.do untuk 
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menambah dan melacak tugas, mengatur 
pengingat, membuat daftar pintar, meren-
canakan hari mereka dan berkolaborasi pada 
proyek bersama hingga pengeluaran belanja 
harian. 

Ubah kalender Anda menjadi alat produktivi-
tas. Caranya dengan secara efektif mengelola 
waktu Anda menggunakan tampilan gabun-
gan dari acara dan tugas kalender. Kemudian 
gulir cepat melalui tanggal untuk menelusu-
ri tugas maupun agenda. Dijamin kalender 
Anda akan lebih powerfull. 

Berbelanja juga akan lebih cerdas. Anda ting-
gal siapkan item belanjaan yang secara otom-
atis diurutkan berdasarkan lorong. Kemudian 
bahkan Anda dapatkan rekomendasi belanja 
pribadi. List belanjaan bisa di-share ke teman 
atau keluarga. Jika perlu Anda bisa buat daft-
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ar toko favorit yang selalu menyediakan po-
tongan harga. (*)

BACK
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GADGET

DARTH VADER CLAPPER  
Biarkan Darth Vader membantu Anda meng-
hidupkan dan mematikan peralatan den-
gan ThinkGeek Star Wars Darth Vader Clap-
per. Tidak seperti menggunakan kekuatan, 
perangkat ini mengontrol peralatan sebagai 
respons terhadap tepukan. 

Untuk menggunakan Star Wars Darth Vader 
Clapper, mulailah dengan mencolokkannya 
ke outlet listrik. Kemudian colokkan alat yang 
ingin Anda kontrol ke dasar helm Darth Vad-
er. Jika Anda bertepuk dua kali, outlet akan 
menghidupkan atau mematikan apa pun yang 
tersambung.

Selain itu, Vader memiliki dua ucapan untuk 
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mengiringi tindakan. Merchandise Stars Wars 
yang berlisensi resmi menggunakan teknolo-
gi retro-futuristik tahun 80-an dengan bonus 
tambahan dari Vader. Terbuat dari plastik ta-
han api, Star Wars Darth Vader Clapper bek-
erja dengan peralatan yang tidak memiliki el-
emen pemanas.(*)

BACK
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GADGET

TRIBY SMART SPEAKER HUB
Tingkatkan kemampuan seluruh rumah 
Anda sekaligus dengan Triby IO Smart Home 
Speaker Hub. Tampak seperti sistem suara 
modern, namun perangkat cerdas ini mena-
warkan lebih banyak lagi. Triby IO sebenarnya 
dapat terhubung ke semua perangkat pintar 
di rumah Anda. 

Dimulai dari pagi hari, perangkat ini dapat me-
nemukan stasiun radio sempurna  dan mem-
buka lampu pintar Anda untuk membangun-
kan Anda dengan lembut. 

Selain itu Triby IO dapat mengatur suhu agar 
Anda tetap fokus. Untuk tempat makanan, 
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perangkat ini dapat dipasangkan dengan per-
alatan memasak pintar untuk memasak den-
gan sempurna. 

Anda makan terlalu banyak dan menam-
bah berat badan? Triby IO dapat menyaran-
kan makanan sehat untuk membuat Anda 
kembali ke jalurnya. Dari waktu tidur anak-
anak Anda hingga produktivitas Anda, Triby 
IO Smart Hub membuat Anda dan keluarga 
Anda terhubung ke seluruh perangkat mem-
buat rumah Anda semakin cerdas. (*)

BACK
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GADGET

LENOVO GOOGLE 
ASSISTANT DISPLAY
Ubah rumah Anda menjadi rumah pintar den-
gan Lenovo Google Assistant Smart Display. 
Unit cerdas ini menggabungkan teknologi Le-
novo, otak Google, dan perangkat keras be-
berapa merek hebat.

Datang bersama, Smart Display memberi 
Anda akses penuh ke apa pun dan semua yang 
Anda butuhkan. Layar hadir dalam dua pili-
han, baik 8 atau 10 inci dan dapat menampil-
kan apa pun mulai dari cuaca hingga pem-
beritahuan. 

Layar full HD memesona dan informatif. Ten-
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tu saja, Anda selalu dapat mengakses Google 
Assistant untuk menangani hari Anda dengan 
mudah. Ketika tidak membantu Anda, Smart 
Display menggunakan foto dan fungsi Goog-
le lainnya sebagai bingkai digital. 

Semua ini hadir dalam kemasan bodi ramp-
ing yang akan terlihat sempurna di rumah di 
rak apa pun. Anda memiliki warna abu-abu 
atau bambu alami yang lembut.(*)

BACK
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GADGET

BENJILOCK
Simpan barang-barang pribadi Anda dengan 
tenang. Tak usah khawatir maling bikin ulah. 
Dengan gembok sidik jari BenjiLock. Kunci ini 
menawarkan keamanan tertinggi. Bahkan, 
hanya terbuka dengan jenis kunci khusus - 
sidik jari Anda. 

Penyiapannya sederhana dan hanya butuh 
beberapa menit. Setelah siap, BenjiLock han-
ya akan memberikan akses kepada Anda. Se-
lain itu, kunci ini juga merupakan pemenang 
Penghargaan Inovasi untuk Produk Rumah 
Pintar di CES 2017. 

Baik Anda di gym atau di kantor atau bahkan 
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berlibur, Benjilock melindungi semua barang 
Anda. Selain itu, desain gembok yang ramp-
ing pas melalui loker, rantai, pagar, dan ban-
yak lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang 
seseorang yang mengetahui kode Anda. Ini 
karena sidik jari Anda adalah kuncinya di sini. 
Selain itu, BenjiLock dapat diisi ulang sehing-
ga Anda tidak akan pernah kehilangan akses.
(*)

BACK
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TIPS & TRIKS

7 PENGARUH ADIKSI 
SMARTPHONE
Generasi milenial bahkan generasi sekarang 
yang lahir ketika internet bisa diakses mel-
alui smartphone punya potensi mengalami 
adiksi kepada dunia maya. Beragam peneli-
tian dilakukan, dan penggunaan smartphone 
secara berlebihan mendorong pengguna ke 
situasi negatif.

Tugas Anda selanjutnya adalah melepaskan 
diri dari tujuh pengaruh tersebut. Apa saja?

1. Meningkatkan rasa kesepian dan  
depresi. 
Walaupun sepertinya sedang melakukan in-
teraksi saat online dan seolah sedang melu-
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pakan persoalan, namun justru Anda bera-
da di situasi yang lebih buruk. Sebuah studi 
tahun 2014 menemukan korelasi antara 
penggunaan media sosial yang tinggi dan 
depresi serta kecemasan. Pengguna, teruta-
ma remaja, cenderung membandingkan diri 
mereka sendiri dengan rekan-rekan mereka 
di media sosial, mempromosikan perasaan 
kesepian dan depresi. Akibatnya bukan jalan 
keluar dari masalah yang diperoleh melain-
kan potensi mengumpulkan hal-hal negatif.
 
2. Memicu kecemasan. 
Seorang peneliti menemukan bahwa kehad-
iran smartphone di tempat kerja cenderung 
membuat orang lebih cemas dan berkinerja 
buruk pada tugas yang diberikan. Semakin 
berat penggunaan smartphone khususnya 
pada jam-jam sibuk, semakin besar kece-
masan yang mereka alami.
 
3. Meningkatkan stres. 
Menggunakan smartphone untuk bekerja 
sering kali berarti mengganggu aktivitas di 
rumah dan kehidupan pribadi Anda. Anda 
merasakan tekanan hidup, tidak pernah lep-
as dari pekerjaan. Kebutuhan untuk terus 
memeriksa dan menanggapi email dapat 
berkontribusi pada tingkat stres yang lebih 
tinggi dan bahkan kelelahan.
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4.  Sulit berkonsentrasi pada satu hal.
Aliran pesan dan informasi yang konstan 
dari smartphone dapat membanjiri otak dan 
menjadikannya mustahil untuk memusat-
kan perhatian pada satu hal selama lebih 
dari beberapa menit tanpa merasa terdor-
ong untuk pindah ke hal lain.

5. Menurunkan kemampuan untuk berkon-
sentrasi dan berpikir secara mendalam 
atau kreatif.

Notifikasi, ping atau bunyi ringtone terus-me-
nerus pada smartphone Anda dapat men-
galihkan perhatian Anda dari tugas-tugas 
penting, memperlambat pekerjaan Anda, 
dan menyela saat-saat tenang yang sangat 
penting bagi kreativitas dan penyelesaian 
masalah. Alih-alih sendirian dengan pikiran 
kita, kita sekarang selalu online dan terhubu-
ng.
 
6. Mengganggu tidur. 
Penggunaan smartphone yang berlebihan 
dapat mengganggu tidur Anda, yang dapat 
berdampak serius pada kesehatan mental 
secara keseluruhan. Ini dapat memengaruhi 
daya ingat Anda, memengaruhi kemampuan 
Anda untuk berpikir jernih, dan menguran-
gi keterampilan kognitif dan pembelajaran 
Anda.
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7. Mendorong narsisme. 
Sebuah studi di Inggris menemukan bah-
wa orang-orang yang menghabiskan ban-
yak waktu di media sosial lebih cenderung 
menampilkan sifat kepribadian negatif sep-
erti narsisme. Memotret selfie tanpa akhir, 
memposting semua pikiran atau detil ten-
tang kehidupan Anda dapat menciptakan 
egoisme yang tidak sehat, menjauhkan Anda 
dari hubungan kehidupan nyata dan mem-
buatnya lebih sulit untuk mengatasi stres. 
(*)

BACK
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TIPS & TRIKS

7 INSPIRASI FOTO MALAM 
HARI
Cahaya minim pada malam hari kerap kali 
membuat Anda ogah memotret dan jadi 
penghalang menghasilkan foto bagus.

Tetapi sesunguhnya malam hari dengan sum-
ber cahaya apa adanya justru bisa melahir-
kan inspirasi. Tentu saja dibutuhkan kreativi-
tas untuk itu.

Tujuh hal berikut bisa jadi inspirasi untuk 
mengasah kreativitas Anda memotret. Beri-
kut ada pula contohnya.
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1. BOLEH KOK GUNAKAN FLASH 
Fungsi LED flash adalah untuk membantu 
memberikan cahaya pada obyek. Hasil foto 
biasanya flat alias datar. Tetapi dengan flash 
Anda bisa sedikit berkreasi.  Coba letakkan 
tisu atau kertas di atas flash untuk melem-
butkan cahayanya, atau gunakan filter war-
na untuk memberikan kesan berbeda. Anda 
juga dapat menggunakan flash  untuk se-
cara dramatis menerangi obyek yang dekat 
dengan Anda – yang akan membuatnya me-
nonjol, tetapi memiliki efek yang hebat.
 
2. OPTIMALKAN CAHAYA YANG ADA
Sumber cahaya kadang hanya berasal dari 
lampu hias atau lampu taman dan sebagain-
ya. Gunakan untuk menggantikan fungsi 
LED flash. Tetapi jika hasilnya masih terla-
lu gelap, Anda perlu memindahkan ke Mode 
PRO. Coba sedikit mengatur setingan yang 
tersedia. Jangan gunakan opsi Automatic.
 
3. TAK PERLU NYALA PENUH
Kegelapan adalah inspirasi. Kegelapan dap-
at mencegah Anda dari mendapatkan bidi-
kan yang menyala sempurna. Tetapi eks-
posur dan kontras bisa menghasilkan foto 
abstrak atau surealis. Pertimbangkan latar 
belakang kegelapan di depan tempat Anda 
dapat mengisolasi bentuk dan warna. Kege-
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lapan adalah background yang sempurna.
Hal ini membuat foto Anda lebih misterius, 
lebih aneh.

4. MEMOTRET GERAKAN
Lampu mobil atau kereta yang bergerak ce-
pat dalam kegelapan adalah obyek yang 
menantang. Lakukan eksperimen dengan 
eksposur yang lebih lama. Namun fram-
ing-nya juga harus keren agar ada unsur lain 
yang seolah mendukung gerakan abstrak 
lampu.
 
5. PINDAHKAN KE FOTO HITAM PUTIH
Cahaya rendah dan ISO tinggi dapat menye-
babkan noise pada foto Anda. Tetapi sedikit 
noise tidak merusaknya. Jika masih meng-
ganjal coba pindahkan saja ke hitam dan pu-
tih, mungkin mencerahkannya sedikit dan 
Anda akan meniru gaya fotografi yang san-
gat klasik.
 
6. BACKLIGHT DAN SILUET
Malam adalah peluang memotret dengan 
tampilan foto backlight, di mana siluet jadi 
lebih terlihat. Malam dapat menjadi wak-
tu untuk menemukan situasi pencahayaan 
yang ekstrem, dan cahaya latar hanyalah 
salah satu cara untuk mendapatkan efek 
visual yang kreatif. Tangkap siluet di depan 
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jalan atau di mana pun lampu menyala den-
gan nyaman di belakang subyek Anda.
 
7. LAMPU ADALAH OBYEK
Lampu kota dan etalase toko, lampu neon, 
dan lampu sorot tidak akan Anda temukan 
di siang hari. Jadi luangkan waktu untuk me-
lihat bagaimana Anda dapat menggunakan-
nya secara kreatif. (*)

BACK
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TIPS & TRIKS

8 CARA DIET 
SMARTPHONE    
Menjauhkan diri sejenak dari smartphone 
ibarat melakukan diet makanan. Sesekali 
diperlukan agar Anda memperoleh kehidu-
pan lain yang lebih realistis, menghindari 
hoax yang kerap menjerat, dan tentu mem-
buat Anda kembali “sehat”. Diet pun demiki-
an agar badan Anda kembali stabil dan tidak 
penuh oleh zat makanan yang menumpuk 
dan bikin tidak sehat.

Ada delapan tantangan yang bisa Anda pilih 
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dan lakukan, jika Anda sudah merasa bah-
wa smartphone telah menguras waktu dan 
mengganggu kehidupan Anda. Kalau Anda 
berani melakukan satu atau lebih dari 8 tan-
tangan ini bukan tidak mungkin kehidupan 
Anda pulih seperti sedia kala. Apa saja?

#1. Tentukan kapan Anda dapat menggu-
nakan smartphone. Misalnya, Anda dap-
at menjadwalkan penggunaan untuk wak-
tu-waktu tertentu dalam sehari, alias tidak 
sepanjang waktu. Bahkan tidak salah juga 
jika hanya Anda lakukan ketika pulang kerja 
saja.

#2. Matikan telepon Anda pada waktu-wak-
tu tertentu dalam sehari, seperti ketika Anda 
mengemudi, dalam rapat, di gym, makan 
malam, atau bermain dengan anak-anak 
Anda. Jangan bawa ponsel Anda ke kamar 
mandi.

#3. Jangan bawa ponsel atau tablet Anda 
ke tempat tidur. Cahaya biru yang dipan-
carkan oleh layar dapat mengganggu tidur 
Anda jika digunakan dalam waktu dua jam 
sebelum tidur. Matikan perangkat dan ting-
galkan di kamar lain semalaman untuk diisi 
daya.
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#4. Ganti penggunaan smartphone Anda 
dengan aktivitas yang lebih sehat. Jika 
Anda bosan dan kesepian, menahan ke-
inginan untuk menggunakan ponsel cerdas 
Anda memang sangat sulit. Tetapi harus 
Anda paksa, misalnya mengisi waktu sep-
erti bermeditasi, membaca buku, atau men-
gobrol dengan teman secara langsung.

#5. Ayo satukan smartphone di loker. Ketika 
di kantor buat sedikit permainan mengum-
pulkan ponsel di loker. Siapa yang mampu 
bertahan untuk tidak mengambil ponseln-
ya di jadi pemenang. Tetapi bila ada kawan 
yang tidak kuat maka ia harus dihukum un-
tuk membayar denda misalnya.

#6. Hapus aplikasi media sosial dari pon-
sel Anda sehingga Anda hanya dapat me-
meriksa Facebook, Twitter, dan sejenisnya 
dari komputer Anda. Dan harap ingat, Anda 
tidak perlu harus terus-menerus mencek apa 
yang di-posting orang lain.

#7. Batasi pemeriksaan. Jika Anda memer-
iksa telepon secara kompulsif setiap beber-
apa menit, lepaskan diri Anda dengan mem-
batasi cek Anda menjadi 15 menit sekali. Lalu 
sekali setiap 30 menit, lalu satu jam sekali. 
Jika Anda memerlukan bantuan, ada aplika-



Hal 118

si yang dapat secara otomatis membatasi 
kapan Anda dapat mengakses ponsel Anda.

#8. Kendalikan rasa takut Anda akan ke-
hilangan. Membatasi penggunaan smart-
phone Anda, kemungkinan Anda akan ke-
hilangan informasi tertentu, berita terbaru, 
atau gosip baru. Menerima hal ini ini bisa 
membebaskan dan membantu memecah 
ketergantungan Anda pada teknologi. (*)
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