
Hal 1

SEDIA DAFTAR CALEG
JARIUNGUBollywood 

YouTube 
Papan Atas

T SERIES

Pionir Smartphone Layar Tekuk
SAMSUNG GALAXY FOLD

Edisi  Maret 2019

www.sinyalmagz.com

http://sinyalmagz.com/


Hal 2

DI011

DAFTAR ISI:
EDITORIAL 
JELANG PILPRES, CALEG TERLUPAKAN .......... 10
Coba Anda cek, apakah Anda sudah tahu siapa yang 
akan mewakili daerah pemilihan Anda di dewan per-
wakilan rakyat?

KOLOM HENDROWIJONO
KONSOLIDASI: AKAN ADA FREKUENSI 
YANG “DIKANDANGKAN” ................................ 13
Isu konsolidasi sudah dimunculkan Men-
kominfo Rudiantara sejak awal masuk jaja-
ran kabinet Jokowi pada tahun 2014

BELUM 5G, OPERATOR MASIH SIBUK 
BENAHI 4G .................................................... 17

DI009

BACK-
TO



Hal 3

KABAR OPERATOR  
INDOSAT BUKA GERAI DIGITAL ....................... 24
Guna lebih mendekatkan diri dengan pelanggan di era 
digital, Indosat Ooredoo menghadirkan Gerai berkon-
sep Digital pertama .

KINERJA XL AXIATA POSITIF PADA 2018 ......... 27

XL AXIATA RILIS KARTU PERDANA GO IZI ........ 30

INDOSAT KENALKAN SATELIT PALAPA
NUSANTARA DUA ........................................... 33

REVIEW
OPPO K1 - Fingerprint Scanner Dalam Layar .... 36
Oppo resmi memperkenalkan smartphone terbarun-

 XXX

DI018

DI015

DI022

DI025



Hal 4

DI070

DI033

ya ke publik yang bertajuk Oppo K1 pada bulan Okto-
ber 2018

XIAOMI REDMI GO 2019 ................................. 41

HUAWEI Y7 PRO 2019 .................................... 45

ASUS ROG PHONE ......................................... 49

PROFILE
T SERIES - Kanal YouTube Bollywood yang 
Mendunia ...................................................... 54

NEWENTRY
SAMSUNG GALAXY FOLD ............................... 60
Jawaban atas segudang pertanyaan tren teknologi

DI043

DI052

DI061

HAL 68

DI052

DI061



Hal 5



Hal 6

TOPIK LEPAS

2019 akhirnya dilakukan Samsung Mobile.

SAMSUNG GALAXY S10e ................................ 65

SAMSUNG GALAXY S10 ................................. 68

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS ........................ 71

SAMSUNG GALAXY S10 5G ............................ 74

XIAOMI MI9  .................................................. 77

HIGHLITE
JARIUNGU BANTU CARI NAMA CALEG 2019 .... 81
Adalah www.jariungu.com , sebuah situs baru yang 
menyediakan informasi daftar caleg 2019.

SAMSUNG DROP DI EROPA ............................. 84

MEDALI OLIMPIADE DARI PONSEL BEKAS ....... 86

WARGA INDONESIA SEBAGIAN SUDAH MELEK
SOSMED ........................................................ 89

DI089

DI089

DI092

DI089

DI089

DI092

DI094

DI092



Hal 7

NEWENTRY

2018 ADALAH TAHUN BRAND TIONGKOK ........ 92

PONSEL DI SPEEDOMETER INCARAN MALING . 95

APPS
YOUCAM PERFECT – BEST SELFIE PHOTO 
EDITOR  ......................................................... 98
Fitur YouCam Perfect Core antara lain efek memper-
cantik kulit real-time di Kamera Kecantikan & Selfie 
Video

BEAUTYPLUS – EASY PHOTO EDITOR ........... 101

CANDY CAMERA – SELFIE BEAUTY CAMERA . 104

DI116

DI098

DI107

DI107



Hal 8

DI129

DI115

GDG1

GADGET
SWITCHPOD ................................................ 107
Apakah Anda merekam vlog untuk bersenang-
senang atau bepergian? Perangkat pendukung sep-
erti tripod dapat menjengkelkan

NES CUBE SPEAKER .................................... 109

USB FAN CLOCK ........................................... 111

TELLO DRONE .............................................. 113

TIPS & TRIKS
KREASI FONT INSTAGRAM STORY ................ 115

5 LANGKAH ATASI SINKRONISASI GMAIL ...... 118

DI125

DI125

DI125

DI123



Hal 9

HAPUS KICAUAN LAMA DI TWITTER  ............. 121

YOUTUBE MASALAH? IKUTI 6 LANGKAH 
BERIKUT ..................................................... 124

GDG3

GDG1



Hal 10

EDITORIAL
JELANG PILPRES, 
CALEG TERLUPAKAN

Saking sibuknya mengurus pasangan calon 
presiden dan wakil presiden, hampir-hampir 
hiruk-pikuk pemilihan legislatif terlupakan. 
Bahkan keriuhannya hanya terdengar di daer-
ah, di kampung-kampung. 

Coba Anda cek, apakah Anda sudah tahu sia-
pa yang akan mewakili daerah pemilihan Anda 
di dewan perwakilan rakyat?

Jika belum, tak ada salahnya cek melalui sa-

HAL 10
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lah satu situs bernama www.jariungu.com. 
Semoga bisa membantu melihat dan menen-
tukan pilihan. Walaupun ada pula caleg yang 
tidak mencantumkan bio datanya. 

Mungkin ia menganggap konstituennya su-
dah mengerti siap dia dan sepak terjangnya.
 
Mendekati pemilihan umum yang berlangsung 
pada 17 April nanti, suhu terus memanas. Me-
dia sosial sudah pasti semakin panas pula. 

Jadi, sebagai warga yang bertanggungjawab, 
sebaiknya Anda lebih awas, lebih bijak dan 
tidak ikut membiarkan bola panas mengge-
linding. 

Terlepas dari soal pemilu, di India ada sebuah 
kisah tentang bagaimana bisnis rekaman 
mendapatkan untung besar dari YouTube. 
Namanya T Series. Bahkan menduduki uru-
tan dua dalam hal jumlah pelanggan. 

Kisah di balik layar serunya perusahaan ini 
bermain di YouTube ternyata lebih seru. Bah-
kan sang pemilik tewas akibat dibunuh. 

Kemudian Samsung yang mencoba ingin 
menjadi pemain utama dalam perlombaan 
teknologi smartphone. Sudah tersiar kabarn-
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ya dan produk yang salah satunya akan men-
jadi trendsetter. 

Semua hal di atas kami sajikan di SINYAL-
MAGZ edisi Maret 2019 ini. Akhirnya selamat 
membaca dan semoga memberi manfaat. (*) 

BACK
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KOLOM HENDROWIJONO

KONSOLIDASI: AKAN ADA 
FREKUENSI YANG “DIKAN-
DANGKAN”

INDUSTRI telko di Indonesia tidak sehat. Di 
seputar lima operator papan atas, pengua-
saan spektrum frekuensi tidak sebanding 
dengan jumlah pelanggan riil mereka. 

Cara kebijakan pemerintah masa-masa lalu 
yang acak-adul soal membagi frekuensi 
membuat ada operator yang harus membe-
li frekuensi, ada yang gratis. Bahkan dengan 
cara akuisisi, misalnya XL Axiata mengakui-
sisi Axis pun, belum membuat masalahnya 
selesai.
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Ada operator yang pelanggannya kurang dari 
sepertiga pelanggan operator lain tetapi leb-
ar pita frekuensi mereka beda separuh leb-
ih. Lihat saja, XL Axiata punya pelanggan 56 
juta menguasai lebar pita 45 MHz, sementa-
ra Telkomsel yang punya 180 juta-an pelang-
gan, lebar pitanya tidak tiga kali lipatnya, ha-
nya 82,5 MHz.

Lebih ekstrem, Smartfren hanya punya pelang-
gan 11 juta sesuai laporan keuangan mereka, 
punya lebar pita 40 MHz. Indosat punya pel-
anggan tinggal 55 juta pada akhir tahun lalu, 
punya lebar pita 47,5 MHz, tetapi Hutchison 
Tri Indonesia (Tri), pelanggan 33 juta seperti 
klaim mereka, punya lebar pita 25 MHz.

Kepincangan terjadi dan dibiarkan ber-
larut-larut, memunculkan perang tarif yang 
menguntungkan pelangggan namun mener-
purukkan operator yang akhirnya sulit mel-
akukan investasi jaringan. Perang psikolo-
gis (psywar), pernah terjadi ketika Smartfren 
mengklaim kecepatan unduh dan unggah 
mereka lebih tinggi dan lebih bagus diband-
ing Telkomsel.

Tentu saja, dengan lebar pita separuh dari 
Telkomsel dan pelanggan hampir seperdua-
puluhnya,  ya “waras” kalau Telkomsel keok, 
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apalagi itu bandingan dilakukan di kota be-
sar. Coba perbandingkan layanan yang sama 
di pelosok, misalnya di Tual, Maluku Tengga-
ra tempat kelahiran mantan Dirut Telkomsel, 
Bajoe Narbito. 

Yang keok tidak cuma Smartfren. Semua op-
erator lain. 

Saat ini Indonesia punya enam operator se-
luler untuk penduduk 260 juta, sementara Chi-
na, misalnya, 1,3 miliar penduduk hanya tiga 
operator. Imbauan agar operator berkonsoli-
dasi ditanggapi keluhan, UU Telekomunikasi 
tahun 1999 mengharuskan frekuensi dikem-
balikan oleh operator yang diakuisisi.

Namun rancangan peraturan menteri (PM) 
yang akan terbit tidak lagi mengharuskan op-
erator mengembalikan (sebagian) frekuensi 
akibat konsolidasi. Tetapi tetap saja PM itu 
akan membuat pusing operator dan mengen-
dorkan minat mereka berkonsolidasi.

Aturan baru, ketika operator A mengakuisisi 
operator B lalu frekuensinya digabung, akan 
dilihat apakah jumlah frekuensi sudah se-
padan dengan jumlah gabungan pelanggan. 
Jika ternyata frekuensi gabungan menjadi 
terlalu lebar, pemerintah akan menghitung 
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jumlah lebar pita berapa sebenarnya yang 
“pantas”. Lalu frekuensi sisanya akan disim-
pan pemerintah, paling lama lima tahun.

BACK
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XXXXXX

Belum 5G, Operator Masih 
Sibuk Benahi 4G
KETIKA dunia sedang sibuk menyambut ke-
datangan komersialisasi teknologi generasi 
kelima (5G) semester kedua tahun ini, Indone-
sia masih berkutat bagaimana memperbaiki 
jaringan dan mutu layanan generasi keem-
pat (4G) LTE. Apalagi, teknologi 5G bukanlah 
sambungan dari teknologi 4G seperti halnya 
dari 2G ke 3G lalu ke 3,5G dan 4G LTE.

Teknologi 5G meskipun bisa menggunakan 
spektrum yang sama dengan teknologi 4G, 
namun syaratnya lebar pita frekuensi yang di-
miliki operator harus memadai. Dan itu tidak 
ada di spektrum 800 MHz, 900 MHz, 1800 
MHz dan 2,1 GHz atau juga 2,3 GHz, yang ka-
rena dibagi ke banyak operator, masing-mas-
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ing memiliki lebar yang kurang memadai.

Spektrum yang cocok untuk layanan 5G ada 
di 2,6 GHz sampai 3,5 GHz atau di atasnya, 
bisa sampai 28 GHz. Karakteristik spektrum 
yang makin tinggi cakupannya makin pendek, 
membuat pemasangan BTS (base transceiv-
er station) pun makin banyak untuk satu area.

BTS yang rapat membuat perangkat yang ter-
hubung di radius satu kilometer persegi men-
capai satu juta unit, sementara 4G maksimal 
hanya  100.000. Kapasitas yang tinggi mem-
buat kecepatan unduh dan unggah pun jauh 
lebih tinggi dibanding teknologi 4G, dengan 
perbandingan satu Gbps (gigabit per detik) 
banding 20 Gbps untuk 5G.

Di tingkat pengguna, kecepatan data hanya 
10 megabit per detik (mbps), sementara 5G 
bisa 100 Mbps, sementara latensi, interval 
waktu, satu milidetik banding 10 milidetik di 
4G. Semua ini membuat biaya yang akan di-
tarik oleh operator menjadi tinggi, lebih dari 
10 kali lipat tarif 4G, belum lagi kalau lelang 
spektrum akan memunculkan harga yang 
tinggi.

Tarif yang tinggi walau kecepatan yang dihad-
irkan tinggi, membuat pelanggan perorangan, 
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ritel, bukan sasaran operator.  Sasaran mere-
ka lebih ke pelanggan korporat atau komuni-
tas.

Kendala kendala ini menyebabkan komersial-
isasi 5G di Indonesia masih akan terjadi  se-
kitaran tahun 2022 atau lebih lama lagi. Se-
mentara di China, Korea, Jepang, Amerika dan 
sebagian Eropa sudah memulainya perten-
gahan tahun ini, sejalan denagn tersedianya 
perangkat 5G untuk pelanggan.

Saat ini operator seluler di Indonesia lebih fok-
us memperbaiki dan memperluas jaringan 
4G, karena tidak semua BTS mereka sudah 
menggendong teknologi 4G LTE, masih dibe-
bani pelanggan 3G, terutama pelanggan 2G 
yang hanya memanfaatkan suara dan SMS.

Beberapa negara, semisal Singapura su-
dah menutup layanan 2G dan memperbe-
sar layanan 4G, sebagian negara lain sambil 
memutus 2G sekalian tidak mengembang-
kan 3G yang dianggap sebagai teknologi 
yang tidak berkembang, kalah cepat oleh 4G. 
Di Indonesia dari 40 persen jumlah pelang-
gan masih menggunakan jaringan 2G, bah-
kan sebagian besar mereka sudah menggu-
nakan ponsel pintar.
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Prioritas luar Jawa

Pelanggan berponsel pintar masih bertuji 
(2G), antara lain karena memang BTS di se-
kitar mereka masih ada BTS 2G, paling ban-
ter BTS 3G, belum BTS 4G. Operator rata-ra-
ta mengakui, mereka belum memodernkan 
BTS-nya menjadi BTS 4G karena pelanggan 
2G masih memberi kontribusi lumayan pada 
pendapatan mereka, terutama di luar Jawa.

Saat ini mayoritas operator sedang berupaya 
menambah BTS 4G di jaringan lama maupun 
jaringan perluasan mereka. Misalnya XL Ax-
iata, sepanjang 2018 membangun BTS baru 
sebanyak 13.200 buah menjadi 118.596 buah, 
dengan memprioritaskan pembangunan di 
luar Jawa.

Telkomsel membangun 20.000 lebih sela-
ma 2018 menjadi 188.000 dengan prioritas 
memanfaatkan frekuensi 2300 MHz sehing-
ga BTS-nya bisa lebih rapat di kawasan bisnis. 
Sementara Indosat yang pertumbuhan jum-
lah pelanggan negatif selama tahun itu, ha-
nya membangun sekitar 2.500 BTS. Tahun 
2019 ini Indosat yang akhir tahun memiliki 68 
ribuan BTS hanya akan membangun 4.300 
BTS baru, kebanyakan untuk 4G.
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Pembangunan BTS baru, selain memperap-
at BTS di kawasan bisnis, juga akan difokus-
kan untuk memperluas jaringan. Dari seluruh 
operator seluler di Indonesia memang hanya 
Telkomsel yang menggelar jaringan sampai 
ke pedesaan, yang akan disusul oleh XL Axi-
ata.

Sementara operator lain masih berkutat di Pu-
lau Jawa dan sebagian Bali, Sumatera, Kalim-
antan dan Sulawesi. Wilayah luar Jawa masih 
dianggap wilayah yang secara ekonomi masih 
belum menjanjikan, yang bahkan sebagai di 
antaranya yang berupa kawasan 3 T: terluar, 
terdepan dan tertinggal.

Untuk akses internet ke kawasan 3T ini pe-
merintah lewat Bakti (Badan Aksesibilitas 
Telekomunikasi dan Informasi), Kementerian 
Kominfo, akan membangun lebih dari 7.000 
BTS dalam dua tahun ini. Layanan ini akan 
didukung oleh jalur serat optik Palapa Ring 
dan dua tahun lagi ditambah prasarana satelit 
HTS (high throughput satellites) yang bisa 
menyuguhkan kecepatan sampai 150 Mbps 
yang dapat menjangkau seluruh wilayah.

Walaupun rata-rata pada tiga operator papan 
atas tahun 2019 ini akan mengucurkan biaya 
modal sampai sekitaran Rp 7 triliun yang se-
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bagian besar untuk perluasan jaringan, kece-
patan unduh dan unggah mereka masih ren-
dah dibanding rata-rata negara tetangga.

Dari lima operator temasuk Smartfren dan 
Hutchison Tri Indonesia (Tri), kecepatan ra-
ta-rata terbaik memang di Smartfren yaitu un-
duh 14,8 Mbps, unggah 4,66 Mbps, dan teren-
dah Tri dengan unduh dan unggah 3,15 Mbps 
dan 3,44 Mbps, lalu Indosat 3,63 Mbps dan 
2,95 Mbps, XL Axiata 6,68 Mbps dan 5 Mbps, 
serta Telkomsel, 8,06 Mbps dan 5,8 Mbps.

Bandingkan kecepatan unduh dengan mis-
alnya Thailand yang 10,7 Mbps, Filipina 11,2 
Mbps, Vietnam 21,9 Mbps, Myanmar 23 Mbps, 
Singapura 42 Mbps dan Korea yang rerata 
pada saat puncak mencapai 55,7 Mbps. ***

BACK
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XXXX

KABAR OPERATOR

INDOSAT BUKA GERAI 
DIGITAL  
Guna lebih mendekatkan diri dengan pelang-
gan di era digital, Indosat Ooredoo menghad-
irkan Gerai berkonsep Digital pertama yang 
berlokasi di salah satu pusat aktivitas mas-
yarakat Jakarta, Mall Kota Kasablanka. Tu-
juan utama hadirnya gerai berkonsep digital 
ini adalah menambah titik layanan sehing-
ga memudahkan pelanggan untuk mendap-
atkan informasi terkait produk dan sebagai 
tempat pembelian gawai. Hal ini sejalan den-
gan komitmen dan strategi perusahaan LEAD 
untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan 
dengan memberikan layanan terbaik melalui 
kehadiran gerai dengan konsep digital.
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“Indosat Ooredoo berkomitmen selalu mem-
berikan layanan terbaik bagi pelanggan. Kali 
ini kami hadirkan Gerai Digital pertama dari 
Indosat Ooredoo yang bisa menambah pen-
galaman digital pelanggan melalui fitur yang 
kami sediakan. Kami berharap agar pelang-
gan bisa mendapatkan informasi terbaru 
serta mencari referensi gawai terbaru disini,” 
ujar Chief Sales & Distribution Officer Indosat 
Ooredoo, Hendri Mulya Syam.

Gerai digital Indosat Ooredoo menggunakan 
media digital terbaru seperti adanya Inter-
active Wall yang memungkinkan pelanggan 
dapat merasakan pelayanan secara mandi-
ri, mulai dari informasi pelayanan, penjualan 
prabayar dan pascabayar, pembayaran bah-
kan permainan.

Untuk konsumen pascabayar, kami menyedi-
akan khusus “Postpaid Lounge”, dimana pel-
anggan postapid akan dilayani area khusus, 
dalam area postpaid lounge dilengkapi den-
gan berbagai fasilitas seperti wireless charg-
ing, usb port dan selfcoffee maker yang bisa 
digunakan pelanggan ketika berada di area 
postpaid lounge.

Secara umum, konsep Gerai Indosat Oore-
doo saat ini telah berubah dari semula han-
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ya memberikan layanan pelanggan, kini juga 
menjadi tempat penjualan gawai terbaru den-
gan berbagai merek ternama. Pelanggan bisa 
mendapatkan gawai secara gratis dengan 
hanya berlanggan paket pascabayar Indos-
at Ooredoo. Indosat Ooredoo bekerja sama 
dengan PT Erajaya Group sebagai penyedia 
gawai terbaru di seluruh gerai di Indonesia. 
(*)

BACK
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XXXX

KABAR OPERATOR

KINERJA XL AXIATA 
POSITIF PADA 2018 
Kinerja positif dicapai PT XL Axiata Tbk (XL 
Axiata) pada penutup 2018 lalu. Hal itu dibuk-
tikan melalui catatan pendapatan yang tum-
buh sebesar 0,4 persen atau lebih tinggi dari 
tahun sebelumnya.

Pertumbuhan XL Axiata ini terutama didorong 
melalui pendapatan dari layanan data, yang 
meningkat 13 persen dibandingkan periode 
sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini memperbesar kontribusi pen-
dapatan layanan data pada total pendapatan 
perusahaan menjadi 80 persen di akhir 2018, 
dan meningkat 69 persen dibandingkan 2017.
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CEO dan Presiden Direktur XL Axiata, Dian Sis-
warini, mengatakan bahwa sepanjang 2018 
merupakan periode berat bagi industri tele-
komunikasi Indonesia.

Pihaknya harus menghadapi penerapan reg-
istrasi kartu SIM prabayar dan persaingan 
harga yang ketat.

Namun, XL Axiata berhasil mengungguli para 
kompetitor dan memperkuat posisi sebagai 
operator nomor dua di Indonesia.

Hasil ini tidak terlepas dari konsistensi dalam 
menerapkan strategi menempatkan layanan 
data sebagai fokus utama pengembangan 
bisnis.

Semester II 2018, monetisasi layanan data 
yang XL Axiata lakukan menunjukkan has-
il signifikan di tengah persaingan yang ketat 
itu.

“Kami akan terus melanjutkan monetisasi 
data lebih lanjut, dengan asumsi kondisi in-
dustri tetap kondusif untuk melakukannya, 
guna membangun pondasi bisnis yang lebih 
berkesinambungan dan kuat di 2019,” ungkap 
Dian. 
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Selanjutnya, Dian menyebut, peningkatan 
pendapatan dari data yang sangat pesat 
tersebut tidak hanya lebih tinggi dari perole-
han industri.

Namun juga mampu menutup dampak nega-
tif dari penurunan pendapatan layanan tra-
disional SMS dan voice.

Pencapaian ini juga merupakan prestasi 
tersendiri karena operator lain merasakan 
dampak yang lebih berat dari penurunan kin-
erja kedua layanan warisan masa lalu terse-
but.

Kinerja positif XL Axiata ini juga sebagai hasil 
dari implementasi yang konsisten atas strate-
gi dualbrand Axiata yang beriringan dengan 
ekspansi jaringan data berkualitas. (*)

BACK
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KABAR OPERATOR

XL AXIATA RILIS KARTU 
PERDANA GO IZI
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) resmi melun-
curkan Kartu Perdana terbaru. Kartu Perdana 
ini khusus untuk para pengguna modem Mi-
Fi alias Mobile Wi-Fi. Kartu Perdana tersebut 
adalah “XL Go Izi”.

Direktur Komersial XL Axiata, Allan Bonke, 
mengatakan bahwa kehadiran Kartu Perda-
na XL Go Izi ini sebagai upaya untuk memberi 
kemudahan bagi pelanggan dalam mengak-
ses internet cepat, di mana pun dan kapan 
pun.

“Kartu perdana XL Go Izi ini kami hadirkan 
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sebagai jawaban atas kebutuhan sebagian 
masyarakat Indonesia yang selama ini terbi-
asa mengakses internet cepat menggunakan 
modem atau Mi-Fi,” tutur Allan.

Allan menambahkan, Kartu Perdana XL Go Izi 
ini juga dapat digunakan untuk modem Mi-Fi 
jenis apa pun.

Selain itu, Kartu Perdana tersebut juga diklaim 
memungkinkan isi pulsa otomatis menjadi 
kuota data, sehingga sangat fleksibel untuk 
memanfaatkannya.

Tak hanya itu saja, para pelanggan juga dapat 
menggunakan Kartu Perdana tersebut dalam 
perjalanan ke berbagai negara dengan paket 
yang efisien.

Pihak XL sendiri mengklaim bahwa kartu Per-
dana XL Go Izi masih memiliki kelebihan lain-
nya, yaitu kuota datanya berlaku selamanya 
atau tidak ada batas waktu.

Jadi, pelanggan hanya memastikan kartunya 
tetap aktif. Dengan begitu, pelanggan dikata-
kan tidak perlu khawatir kuota datanya han-
gus.

Dan untuk menambah kuota, yang perlu 



Hal 32

dilakukan hanya isi pulsa.

Kelebihan ini disebut akan menguntungkan 
bagi pelanggan yang selama ini cenderung 
memiliki pola penggunaan kuota yang efisien.
Benefit ini juga tidak ada di paket layanan se-
jenis di luar produk XL Axiata.

Soal harga, paket Kuota Kartu Perdana XL Go 
Izi ini bisa didapatkan hanya dengan harga 
Rp 5 ribu per 1 GB, dengan isi ulang mulai 
dari Rp 50 ribu dengan mendapatkan kuota 
10 GB. (*)
 

BACK
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KABAR OPERATOR

INDOSAT KENALKAN 
SATELIT PALAPA 
NUSANTARA DUA 

Indosat Ooredoo dengan visinya menjadi pe-
rusahaan digital terdepan di Indonesia, mene-
gaskan komitmennya sebagai penyedia jasa 
satelit untuk menunjang bisnis media broad-
casting di Indonesia. Hal ini terwujud pada 
penyelenggaraan Business Connect: Media 
Broadcaster, dengan tema akselerasi masa 
depan bisnis media penyiaran lewat Satelit 
PALAPA NUSANTARA DUA.

Chief Business Officer Indosat Ooredoo, In-
tan Abdams Katoppo, mengatakan “Indos-

Hal 29
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at Ooredoo menyadari pentingnya teknologi 
satelit untuk menunjang bisnis penyiaran di 
Indonesia. Oleh karena itu, kami menyedia-
kan Satelit PALAPA NUSANTARA DUA yang 
akan diluncurkan pada tahun 2020 sebagai 
pengganti Satelit Palapa D, untuk menyedia-
kan layanan media penyiaran di Indonesia.“

Indosat Ooredoo menargetkan peluncuran 
PALAPA NUSANTARA DUA selesai pada bu-
lan Mei 2020 dengan seamless migration 
process dimana dampak transisi dari Palapa 
D ke PALAPA NUSANTARA DUA sangat min-
im dirasakan oleh pelanggan. Satelit ini akan 
menempati slot orbit yang sama dengan Pal-
apa D yaitu di 113¬ derajat Bujur Timur.

Indosat Ooredoo bersama dengan PT Pintar 
Nusantara Sejahtera (Pintar) dan PT Pasifik 
Satelit Nusantara (PSN) melalui perusahaan 
joint venture bernama PT Palapa Satelit Nusa 
Sejahtera (PSNS) telah menandatangani kes-
epakatan kerjasama untuk pembelian satelit 
dengan produsen satelit terkemuka asal 
Tiongkok, China Great Wall Industry Corpo-
ration (CGWIC). Penandatanganan ini disak-
sikan oleh Menteri Komunikasi dan Informa-
tika, Rudiantara, dalam acara Asia Pacific 
Satellite Communications Systems Interna-
tional Conference (APSAT) 2017 di Jakarta.
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Indosat Ooredoo mengoperasikan satelit 
Palapa–D yang diluncurkan bulan Agustus 
2009 di China dan akan berakhir umurnya 
pada tahun 2020. Peluncurannya dilakukan 
oleh teknisi-teknisi terbaik dari Indosat Oore-
doo. Kapasitas transponder dalam Palapa–D 
disewakan kepada operator penyiaran dan tel-
ekomunikasi. Layanan satelit penunjang lain 
termasuk pemakaian untuk layanan TV, link 
Indosat Ooredoo TV, layanan jaringan privat, 
akses Internet, dan multimedia serta konfer-
ensi video.

“Satelit di orbit 113¬ derajat Bujur Timur mer-
upakan ekosistem utama bagi penyiaran di 
Indonesia yang menggunakan layanan Free 
to Air, termasuk bagi mayoritas broadcaster 
lokal. Kami yakin satelit ini memiliki peranan 
vital dalam menyampaikan informasi ke mas-
yarakat lewat lembaga penyiaran dan lebih 
jauh berguna untuk menjaga persatuan dan 
kesatuan Republik Indonesia,” tutup Intan.(*)

BACK
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REVIEW

OPPO K1
Fingerprint Scanner Dalam Layar

Oppo resmi memperkenalkan smartphone 
terbarunya ke publik yang bertajuk Oppo K1 
pada bulan Oktober 2018 lalu di pasar Tiong-
kok, China. Oppo K1 sendiri mengusung de-
sain dan spesifikasi yang cukup premium.

Namun menariknya, smartphone kelas me-
nengah ini dibanderol dengan harga terjang-
kau.

Dengan mengikuti tren tampilan layar smart-
phone masa kini, diharapkan dapat menarik 
konsumen, karena sesuai dengan permintaan 
pasar. Dan tentu saja, hal ini semakin mem-
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buat publik penasaran, apa saja keunggulan 
dari smartphone besutan Oppo ini.

Oppo K1 merupakan ponsel pintar yang had-
ir dengan panel layar Super AMOLED, yang 
mengusung luas 6,4 inchi dan memiliki den-
gan resolusi 2340 x 1080 piksel Full HD Plus, 
serta tingkat kerapatan piksel mencapai 403 
ppi. Sehingga mampu memanjakan mata 
penggunanya secara visual dan tidak kalah 
menarik dengan smartphone fullscreen lain-
nya.

Maka tidak heran jika detail warna di setiap 
konten multimedia nampak begitu jelas, bah-
kan dengan detail warna yang tinggi.

Dari segi desain, Oppo K1 menawarkan bodi 
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yang terbuat dari metal dan polycarbonat, 
yang membuat tampilan smartphone ini ter-
lihat mewah dan kokoh.

Notch atau poni layar tersebut berfungsi se-
bagai penampung kamera depan, lengkap 
dengan fitur AI Beauty dan AI Portraits.

Fitur canggih lainnya yang disematkan pada 
smartphone Oppo K1 ini adalah sensor In-Dis-
play Fingerprint (sensor pemindai sidik jari di 
dalam layar) yang telah diharapkan sebelum-
nya, menjadikan smartphone ini nampak be-
gitu simple plus elegan.

Berbicara soal fitur kamera, Oppo memang 
dikenal sebagai vendor yang selalu memberi-
kan kualitas kamera terbaik untuk perangkat 
yang dibesutnya.

Dan karena Oppo dikenal sebagai brand smart-
phone untuk selfie, maka tak heran bila Oppo 
K1 dibekali dengan kamera depan beresolu-
si 25 MP, yang siap membidik aktivitas selfie 
dengan hasil foto yang sangat menawan, ta-
jam, dan jernih bak hasil foto kamera DSLR.

Selain itu, Oppo juga telah melengkapi kam-
era depan ini dengan perangkat keras yang 
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telah ditingkatkan oleh kemampuan AI seper-
ti pengenalan scene (hingga 120 scene) dan 
AI Beauty untuk foto selfie, swafoto maupun 
video call.

Kehandalan yang diusung spesifikasi Oppo 
K1 ini juga tampak pada sektor suplai daya, 
yaitu bagian baterai, sebagai penyuplai pow-
er untuk menunjang aktivitas dari setiap kom-
ponen.

Nah, untuk urusan ini, Oppo K1 mengandalkan 
sebuah baterai dari jenis Li-Ion (Lithium Ion) 
sebesar 3.500 mAh. Bekalan baterai sebesar 
ini diklaim mampu bertahan selama 12 jam 
dengan penggunaan norma

Selain itu, Oppo K1 juga memanfaatkan te-
knologi Super VOOC fast charging untuk 
memastikan pengalaman pengisian daya 
pengguna lebih efisien waktu.

Dengan begitu, maka sangat wajar jika seg-
men baterai yang diusung spesifikasi Oppo 
K1 ini menjadi salah satu sektor yang dian-
dalkan untuk bersaing dengan kompetitorn-
ya.

Soal harga, Oppo K1 siap untuk pre-order di 
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pasar Tiongkok dengan harga sekitar Rp 3,5 
jutaan untuk model RAM 4 GB/64 GB.(*)

BACK
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REVIEW

XIAOMI REDMI GO 2019
Pendobrak Pasar Entry Level

Smartphone Android GO pertama besutan 
Xiaomi akhirnya resmi diluncurkan, pada 
tanggal 29 Januari 2019 lalu. Di bawah sub-
brand Redmi, smartphone ini menyasar seg-
men entry-level.

Menariknya, smartphone Xiaomi Redmi GO 
ini dibanderol dengan harga yang sangat ter-
jangkau.

Bicara soal spesifikasi yang diusungnya, 
smartphone Xiaomi ini hadir dengan didasar-
kan pada sistem operasi (OS) berbasis An-
droid 8.1 Oreo versi GO Edition.
Redmi Go, sebagai ponsel Android Go perta-
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ma dari Xiaomi, disebut merupakan desain 
ulang dari model Redmi 4A/Redmi 5A dengan 
beberapa perubahan, seperti penempatan 
lubang speaker yang berbeda.

Dengan moto “Go Smart, Do More”, Redmi Go 
mengusung layar LCD berukuran 5 inchi den-
gan dukungan panel LCD capacitive touch-
screen berkedalaman hingga 16 juta warna 
yang cukup cemerlang.

Layarnya sendiri masih membawa aspek ra-
sio 16: 9 dengan resolusi HD atau 1280 x 720 
pixels, sehingga mampu menghasilkan kual-
itas gambar yang jernih dan tajam dalam ke-
padatan mencapai hingga 294 ppi per inchin-
ya.
Di bagian dapur pacu dan performanya, 
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smartphone ini sudah dipersenjatai oleh chip-
set Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, 
dengan membawakan processor Quad-Core 
dalam top speed mencapai 1,4 GHz yang 
memang cukup responsif sebagai otaknya. 
Sehingga, kinerja sistem pada ponsel ini tetap 
terjamin kestabilannya.

Hanya saja, untuk RAM yang digunakan masih 
sangat minim. Di mana kinerja dari CPU 4 
inti tersebut diperkuat oleh RAM yang han-
ya sebesar 1 GB saja. Meski demikian, untuk 
aktivitas multitasking, smartphone ini masih 
mampu menghasilkan kemampuan multi-
tasking aplikasi ringan secara lancar.

Ponsel ini juga sudah dibekali dengan memo-
ri internal 8 GB atau 16 GB, yang masih dap-
at diperbesar dengan kartu microSD hingga 
kapasitas mencapai 128 GB pada slot yang 
disediakan.

Mengupas lebih dalam pada bekalan kamera 
yang dibawa oleh smartphone dengan pena-
waran harga sejutaan ini. Di mana pada ba-
gian belakang bodi Xiaomi Redmi Go, sudah 
tertanam sebuah kamera tunggal dengan 
resolusi 8 MP.

Kamera belakang Xiaomi Redmi Go juga su-
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dah dibekali dengan beberapa fitur penduku-
ng seperti LED Flash, Autofocus, dan juga 
HDR.

Selain itu, kamera belakangnya juga sudah 
dibekali bukaan lensa berbukaan f/2.0, dan 
masih banyak lagi fitur pendukung lainnya.

Semua operasional dan kinerja pada smart-
phone Xiaomi Redmi Go ini ditenagai oleh bat-
erai Li-Po dengan kapasitas 3.000 mAh yang 
cukup bertenaga. Dengan bekalan kapasitas 
daya tersebut, diharapkan mampu menjamin 
daya kinerja ponsel ini dalam kurun waktu 
yang lama.(*)

BACK
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REVIEW

HUAWEI Y7 PRO 2019
Andal Berkat Baterai “Besar”

Memasuki tahun 2019, Huawei kembali meri-
lis perangkat terbarunya, yakni Y7 Pro (2019). 
Smartphone mid-range besutan vendor asal 
Tiongkok ini sekilas mirip dengan model P 
Smart 2019 yang dirilis beberapa hari sebel-
umnya.

Meski demikian, ada beberapa perbedaan di 
antara keduanya. Di mana Huawei Y7 Pro ver-
si 2019 ini membawa spesifikasi yang seting-
kat di bawah P Smart 2019, khususnya da-
lam soal chipset serta memory internal yang 
dibawanya.

Perangkat ini juga dirancang dengan tubuh 
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berbahan Polycarbonat untuk meningkatkan 
daya tahan terhadap goresan yang bakal mer-
usak penampilan dan estetikanya.

Bodinya yang cukup khas dengan dimensi 
bodi 158.9 x 76.9 x 8.1 mm dan berbobot 168 
gram mampu memberikan tampilan yang 
cukup elegan dan terkesan slim.

Kinerja Huawei Y7 Pro (2019) ditopang oleh 
chipset Qualcomm SDM450 Snapdragon 
450 Octa-Core. Chipset berteknologi 14nm ini 
mengandung delapan core ARM Cortex-A53 
yang sangat efisien dengan kecepatan sam-
pai 1.8 GHz, untuk menyajikan performa mul-
ti-core yang luar biasa, namun dengan peng-
gunaan baterai yang lebih efisien.

Kamera belakang Huawei Y7 Pro (2019) 
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sendiri memilliki komposisi double, yakni 13 
MP dan 2 MP (dual-camera) yang dilengkapi 
dengan LED Flash, HDR, dan Panorama, ser-
ta sudah dilengkapi teknologi AI.

Kamera tersebut mampu mengenali 22 objek 
berbeda yang terdiri dari, langit, manusia, bi-
natang, dan pantai. Nantinya, AI akan mem-
bantu memberikan adjustment untuk mem-
perbagus hasil foto yang dikenalinya tersebut.

Pada kamera depan 16 MP, Huawei meny-
iapkan fitur Easy Hands-Free Shooting, yang 
mampu membuat foto selfie menjadi lebih 
mudah dengan memanfaatkan kontrol gera-
kan dan deteksi senyuman.

Tak hanya itu saja, bahkan pada kamera de-
pannya ini, Huawei juga telah menawarkan 
kemampuan video record dengan kualitas 
rekaman 1080p@30fps.

Huawei Y7 Pro (2019) menjanjikan power be-
sar. Pasalnya, samrtphone ini telah dibeka-
li dengan baterai berkapasitas 4.000 mAh. 
Dengan begitu, pengguna bisa menggunakan 
lebih dari sehari untuk sekali recharge, meski 
dengan penggunaan yang intensif.

Bahkan, perusahaan mengklaim baterai terse-
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but akan bisa diandalkan hingga 2 tahun la-
manya dengan penggunaan normal.

Agar penggunaan baterai bisa dihemat, Hua-
wei Y7 Pro (2019) yang sudah menggunakan 
sistem operasi EMUI 9.0 ini memiliki sistem 
management baterai yang pintar.

Di mana sistem akan mendeteksi aplikasi 
yang menyedot banyak daya baterai di back-
ground dan segera mengingatkan pemilikn-
ya.

Penggunaan baterai pada tiap-tiap perang-
kat keras di dalam smartphone ini juga bisa 
dilihat.(*)

BACK
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REVIEW

ASUS ROG PHONE
Dari PC Turun ke Ponsel

Pada Desember 2018 lalu, Asus resmi melun-
curkan ponsel gaming di Indonesia, setelah 
sebelumnya diperkenalkan secara global. 
Hadir dengan menyandang nama “Republic of 
Gamers” (ROG), perangkat anyar ini mengam-
bil acuan desain dari keluarga laptop ROG.

Peluncuran smartphone ROG Phone ini seka-
ligus menjadikan Asus sebagai pelopor pasar 
baru yang sebelumnya belum pernah ada di 
Indonesia, yakni smartphone gaming kelas 
atas.

Asus ROG Phone memiliki desain yang sangat 
tak biasa dari smartphone pada umumnya, 
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bahkan jika dibandingkan smartphone gam-
ing lainnya sekalipun, seperti Razer Phone. 
Tak mengikuti tren ponsel 2018, yang meng-
hadirkan layar penuh dan berponi, Asus leb-
ih memilih untuk menyematkan layar beras-
pek rasio 18:9 dengan bezel tebal di atas dan 
bawahnya.

Dan untuk memanfaatkan area kosong terse-
but, Asus pun memberikan stereo speaker 
beraksen jingga menyala dengan posisi sim-
etris. Selain itu, di bezel bagian atas juga ter-
dapat kamera depan dan notifikasi LED.

Asus ROG Phone dilengkapi layar berben-
tang 6 inchi berpanel AMOLED dengan res-
olusi 2160 x 1080 piksel. Dukungan refresh 
rate hingga 90 Hz serta waktu respons 1ms 
membuat pergerakan terasa lebih mulus dan 
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tidak blur atau buram saat bergerak cepat, 
karena gambar dapat ditampilkan sebanyak 
90 kali setiap detiknya.

Di belakang bodinya juga tampak bagian luar 
dari sistem pendingin Vapor Chamber, yang 
berfungsi sebagai tempat pembuangan hawa 
panas.

Bersamaan dengan itu, ada pula sensor pe-
mindai sidik jari dan konfigurasi dual-camera 
dalam area berbentuk jajar genjang.

Memang smartphone ini terasa berat den-
gan bobot mencapai 200 gram. Namun se-
cara keseluruhan, pilihan-pilihan desain yang 
Asus tawarkan pada smartphone ini terasa 
nyaman. Pilihan desain tersebut juga mem-
buat ROG Phone tampil beda dengan smart-
phone lain pada umumnya.

Selain itu, Asus ROG Phone juga dibekali 
dengan tiga buah Ultrasonic AirTrigger, yang 
dua di antaranya terletak di sisi kanan smart-
phone, sedangkan satunya lagi berada di 
sisi kiri bawah. Teknologi ini memungkinkan 
pengguna untuk memanfaatkan fitur Squeeze 
atau remasan Android maupun sebagai input 
tambahan saat bermain game.
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Asus ROG Phone juga memiliki fitur “Always 
On Panel” bagi yang menginginkan layar un-
tuk terus menampilkan informasi seperti jam, 
tanggal, baterai atau lainnya, tanpa harus 
membuka kunci.

Untuk menyempurnakan pengalaman multi-
media, Asus menyematkan dua stereo speak-
er dengan dual amplifiers yang menghadap ke 
pengguna. Sehingga tidak akan mudah tertu-
tup saat bermain game atau menggunakan 
smartphone dalam mode landscape.

ROG Phone menawarkan teknologi DTS:X 1.0 
yang mampu menghasilkan suara secara 7.1 
surround soun. Teknologi ini sangat berguna 
saat bermain game, khususnya game Virtu-
al Reality, sehingga pengguna akan lebih ha-
nyut ke dalam suasana.

Asus ROG Phone sendiri mengusung chip 
Qualcomm Snapdragon 845 Octa-Core den-
gan kecepatan yang di-overclock hingga 2,96 
Ghz, GPU Adreno 630, RAM 8 GB, dan peny-
impanan internal 128 GB.

Ini merupakan smartphone pertama di dun-
ia dengan prosesor yang di-overclock, agar 
pengguna dapat bermain game tidak lag. Se-
hingga performa yang sangat tinggi tersebut 
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dipastikan akan menjamin pengalaman ber-
main semaksimal mungkin.

Asus ROG Phone mengusung kamera ganda 
di bagian belakang. Di mana masing-masing 
kamera tersebut beresolusi 12 MP dengan 
lensa bukaan f/1,8 dan 8 MP berbukaan f/2,0, 
dan juga telah dilengkapi dengan fitur EIS.

Adapun untuk kamera depan, terdapat kam-
era beresolusi 8 MP dengan bukaan f/2, serta 
fitur wide-angle.

Asus ROG Phone menggunakan baterai ber-
kapasitas 4.000 mAh sebagai sumber daya, 
lengkap dengan fitur Fast Charging agar bat-
erai bisa terisi penuh dengan lebih cepat. (*)

BACK
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PROFILE

T SERIES
Kanal YouTube Bollywood yang Mendunia

Di blantika film layar lebar, Hollywood boleh 
punya nama, walaupun Bollywood terus men-
yaingi dalam hal jumlah penonton. Tetapi 
tidak di YouTube. Hollywood nyaris tak bisa 
banyak bicara. 

Sedangkan Bollywood, menjelma menjadi raja 
video kanal ini. Hal ini berkat hadirnya kanal 
bertajuk T Series yang dibangun oleh perusa-
haan rekaman musik yang juga produser film 
bernama sama (T Series) sejak 2006. Kanal 
ini total memiliki pelanggan mencapai 140 
juta akun (hingga Januari 2019) alias nomor 
dua di bawah PewDiePie yang perorangan. 
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T Series tahu benar bagaimana memanfaat-
kan kanal ini sehingga ikut melancarkan pro-
duksi video klip ke kancah dunia. Bahkan jika 
dihitung penonton total sejak hadir di kanal 
YouTube sampai 8 Februari silam telah men-
capai 60 miliar pasang mata. 

Jumlah itu mendaki cepat padahal pada Juli 
2013 baru mencapai 1 miliar pasang mata. 
Angka itu dikejar dalam tempo tujuh tahun. 
Kemudian naik secara forntal dalam waktu 
lima tahun. 

Rata-rata jumlah pelanggannya dalam satu 
hari menembus 150 ribu akun. Walaupun 
sebenarnya ada nama perusahaan hiburan 
India lainnya yang lebih dulu membuat cat-
atan keren, yaitu Rajshri Production. Tetapi T 
Series lebih populer. 

T Series adalah perusahaan yang mampu 
menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebagai 
recording company mereka menguasai 35 
persen pangsa pasar musik India. BAru se-
lanjutnya ada Sony Music dan Zee Music. 

YotuTube-nya memiliki 29 kanal dengan 
bervariasi video dari artis yang dibawanya. Ia 
seperti mewakili India yang terdiri dari berb-
agai bahasa. Walau matoritas adalah bahsa 
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Hindi, namun juga mengakomodir Urdu, Pun-
jabi, Tamil, Telugu hingga Sansekerta.

T Series tidak lepas dari nama sang pendiri, 
bernama Gulshan Kumar. Pria kelahiran 1956 
ini meneruskan bisnis sang ayah yang dulu 
pernah membeli sebuah toko kaset. Sang 
ayah banting setir dari penjual jus buah men-
jadi pedagang kaset. Kemudian di tangan Gul-
shan perusahaan melaju di industri rekaman 
musik dan film. 

T Series yang didirikan pada 1983 mula-mu-
la banyak melaukan bajakan kaset. Namun 
perlahan Gulshan mengubahnya. 

Gulshan menemukan bahwa ada pasar untuk 
musik rohani, dan mulai merekam dan men-
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jualnya. Ia memperhatikan bahwa banyak 
pengikut Hindu yang sudah lanjut usia tidak 
dapat membaca nyanyian karena penglihatan 
yang kurang. Ia lalu menyewa penyanyi untuk 
merekam nyanyian dan menjualnya sebagai 
kaset murah. Kemudian, ia memfilmkan zia-
rah Hindu utama di India dan menjualnya di 
VHS dan kaset video. 

Soundtrack film asli pertama T-Series adalah 
untuk Lallu Ram pada tahun 1984, dengan 
musik yang direkam oleh Ravindra Jain. Ter-
obosan perusahaan ini muncul ketika meri-
lis soundtrack untuk blockbuster Bollywood 
1988 Qayamat Se Qayamat Tak disutradarai 
oleh Mansoor Khan dan dibintangi oleh Aamir 
Khan dan Juhi Chawla. Soundtrack Qayamat 

Gulshan Kumar, sang pendiri T Series.
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Se Qayamat Tak, disusun oleh Anand-Milind 
dan ditulis oleh Majrooh Sultanpuri, menjadi 
album soundtrack India terlaris tahun 1988 
dan salah satu album soundtrack India ter-
laris tahun 1980-an, dengan lebih dari 8 juta 
unit terjual. 

T-Series kemudian menjadi label musik 
terkemuka dengan merilis Aashiqui (1990). 
Album soundtrack film yang disusun oleh duo 
Nadeem-Shravan, yang terjual 20 juta unit 
di India dan merupakan album terlaris Bolly-
wood sepanjang masa. 

T-Series bertanggung jawab untuk memicu 
booming bagi industri musik India pada awal 
1990-an. Banyak album musik Bollywood ter-
laris tahun 1990-an, terutama yang dikompo-
sisikan oleh Nadeem-Shravan, dirilis di bawah 
label T-Series. Selain produksi musik, perusa-
haan juga mulai merambah ke produksi film. 
Pendapatan tahunan T-Series tumbuh dari 
16 juta dolar pada tahun 1985 menjadi 88 
juta dolar pada tahun 1991. Pada tahun 1997 
telah mencapai  140 juta dolar. 

Pada tahun 1997, pendiri Seri-T Gulshan Ku-
mar dibunuh oleh D-Company sindikat mafia 
Mumbai. Pembunuhannya juga menyebab-
kan T-Series kehilangan musisi paling pro-
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duktif pada saat itu, Nadeem-Shravan, karena 
Nadeem Akhtar Saifi awalnya dituduh terli-
bat dalam pembunuhan, sebelum kemudian 
dibebaskan. 

Setelah kematian Gulshan Kumar pada tahun 
1997, perusahaan sejak itu dipimpin oleh pu-
tranya Bhushan Kumar, dengan bantuan adik 
laki-laki Gulshan, Krishan Kumar. 

Penonton kanal YouTube T Series sendiri tak 
melulu datang dari India. Malah di dalam neg-
eri hanya 35 persen. Dari Amerika mencapai 
12 persen. Tentu saja kebanyakan adalah 
warga India yang berada di luar negeri. (*)

BACK
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NEWENTRY

SAMSUNG GALAXY FOLD
Pencipta Tren si Layar Lipat

Jawaban atas segudang pertanyaan tren te-
knologi 2019 akhirnya dilakukan Samsung 
Mobile. Ketika hiruk pikuk adu-aduan kamera 
dalam hal kuantitas sudah nyaris diambang 
akhir, Samsung Mobile meneroboskan acuan 
baru, yaitu layar lipat. 

Di tengah turunnya penjualan akibat faktor 
harga yang tidak komptitif, Samsung tetap 
melakukan banyak inovasi. Walaupun hal ini 
pada ujungnya berefek pada harga jual. Teta-
pi itulah sejatinya misi flagship Galaxy S. Dan 
kini bahkan ditambah lagi dengan munculn-
ya Galaxy Fold alias Galaxy F. 
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Samsung Galaxy Fold merupakan produk su-
per. Sarat akan berbagai keseruan teknologi. 
Setelah melakukan banyak riset dan temuan, 
akhirnya muncul layar lipat Dynamic AMOLED. 
Samsung Galaxy F pun memakainya. 

Layar lipat dibuat agar tampilan konten mo-
bile internet lebih melegakan. Sebab tuntutan 
konsumen barangkali tak lagi cukup dengan 
layar 6 inci. 

Sementara jika memakai layar ukuran diag-
onal 7 inci bisa dianggap bukan lagi sebuah 
smartphone melainkan tablet. 

Samsung Galaxy Fold akhirnya tetaplah 
sebuah ponsel pintar namun bisa beroperasi 
sebagaimana sebuah tablet ketika layar dib-
uka lebar. 

Dari segi konten, akhirnya mengikuti. Misaln-
ya saja layout tampilan web atau multi screen 
akhirnya bisa ditampilkan. 

Pengguna kini bisa melakukan pekerjaan da-
lam satu layar. Di smartphone sulit melaku-
kan, kecuali Anda bolak-balik berpindah dari 
satu menu ke menu lain. Kini beberapa men 
bisa dilihat di screen seluas 7,3 inci. 
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Secara otomatis pixelitasnya pun berubah, 
yaitu 1536 x 2152, termasuk rasio aspek kini 
bisa 16:10. 

Samsung Galaxy F bahkan menambahkan 
satu layar lagi di depan. Ya, ketika dilipat Gal-
axy Fold mengingatkan pada seri Nokia Com-
municator. Karenanya perlu sebuah layar de-
pan yang berukuran 4,6 inci warna. 

Smartphone super macam ini memerlukan 
dapur pacu yang lebih impresif. Kebetulan 
Qualcomm pun telah menyediakan Snapdrag-
on 855 dengan delapan inti namun memiliki 
konfigurasi tiga. Masing-masing 1x2,84 GHz, 
3x2,42 GHz dan 4x1,8 GHz. 

Prosesor grafisnya pun mengikuti. Samsung 
Galaxy F memakai varian anyar yaitu Adreno 
640. 

Bahkan kemudian memori sistem bisa tak 
cukup hanya 10 GB seperti yang sudah dica-
pai smartphone termutakhir. 

Samsung Galaxy Fold memakai 12 GB. Tidak 
butuh memori eksternal, sebab memori yang 
ditanamkan pun sudah sangat luar biasa, 512 
GB. 
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Kemampuan imaging-nya juga otomatis 
berkembang. Inilah produk yang ditanami 
enam modul kamera. 

Tiga di punggung, dua di atas layar lipat dan 
satu di atas layar depan. Masing-masing 16 
MP (ultrawide photo angle), 12 MP (wide pho-
to angle) dan 12 MP (tele). Di atas layar lipat 
ada resolusi 10 MP dan 8 MP. Sedangkan di 
atas layar depan ada modul kamera 10 MP. 

Kerjasama Smasung dengan Dolby diterus-
kan dalam wujud audio engine. Tampaknya 
belum ada yang terbaru, tetapi AKG Sound 
untuk menghadirkan Dolby Atmos menjamin 
kualitas audio yang prima. 

Merancang Samsung Galaxy Fold memang 
rumit. Apalagi harus dikemas di dalam bodi 
yang haruslah berukuran selayaknya dua 
smartphone dalam satu rangkai. 

Pasokan energi diperoleh dari baterai ber-
kapasitas 4.380 mAH. Samsung telah mem-
ulai perlombaan adu layar tekuk. Walaupun 
kemudian harga standar yang ditawarkan 
memecah rekor harga smartphone, yaitu se-
kitar Rp 32 juta. (*)
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SPESIFIKASI

LAYAR • Lipat: Dynamic AMOLED 7,3 Inci
• Depan: HD+ Super AMOLED 4,6 inci

CHIPSET Snapdragon 855

MEMORI 512 GB (ROM), 12 GB (RAM)

KAMERA • Utama: 12 MP, 12 MP, 16 MP
• Dalam: 10 MP, 8 MP
• Depan: 10 MP 

OS Android Pie (9.0)

FITUR Samsung DeX, Bixby, ANT+,  
Fingerprint (samping), dll

BATERAI 4.380 mAH
HARGA Sekitar Rp 32 Jutaan

BACK
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XXXX

NEWENTRY

SAMSUNG GALAXY S10e 
Generasi Paling “Low”

Ini adalah varian paling “rendah”. Kendati be-
gitu Samsung Galaxy S10e tetap mengede-
pankan kekinian. Sebut saja hadirnya ruang 
memori internal dalam dua pilihan (128 GB 
dan 256 GB). Selain itu juga RAM yang besar 
(6 GB dan 8 GB). 

Lalu, kamera utama ganda dengan resolusi 
16 MP dan 12 MP. Juga memastikan kesiga-
pan kamera selfie dengan resolusi 10 MP. 

Layar walaupun hanya 5,8 inci, tetapi meng-
gunakan layout baru, di mana kamera selfie 
disempilkan di kanan atas. 
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Samsung Galaxy S10e yang dijual di Indo-
nesia bakal tetap memakai prosesor Exynos 
9820 Octa. 

Meskipun ruang memorinya sudah cukup 
besar, tetapi seri ini masih menyediakan slot 
microSD dengan kemampuan simpan hing-
ga 512 GB.

Bodinya terbuat dari kaca dengan framing al-
uminium. Menariknya, Samsung mulai berani 
menggunakan warna-warni tak biasa, seperti 
kuning, pink hingga hijau. 

Moda pengisian baterai pun dikembangkan. 
Khususnya pada pengisian cepat, di mana un-
tuk tiga moda akses (charge biasa, wireless 
dan powerbank) dibuat semakin kencang. 

Harga pun telah ditetapkan, untuk sub varian 
128 GB sebesar kira-kira Rp 12,5 jutaan. (*)

SPESIFIKASI

LAYAR Dynamic AMOLED 5,8 Inci

DIMENSI 142.2 x 69.9 x 7.9 mm

CHIPSET Exynos 9820 Octa
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MEMORI 256 GB (ROM) dan 8 GB (RAM) / 128 
GB (ROM) dan 6 GB RAM

KAMERA • Utama: 12 MP, 16 MP
• Dalam: 10 MP

OS Android Pie (9.0)

FITUR Dolby Atmos, Bixby, ANT+, Fingerprint 
(samping), dll

BATERAI 3.100 mAH
HARGA Sekitar Rp 12,5 Jutaan

BACK
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XXXX

NEWENTRY

SAMSUNG GALAXY S10  
Optimalisasi Flagship

Sesungguhnya inilah rancang produk utama 
dari grup Galaxy S10. Tampaknya memang 
konsumen ingin diberikan versi yang paling 
optimal. Namun tentu saja harga tak bisa 
dikemas lebih murah ketimbang Galaxy S10e. 
Bahkan bisa beselisih lebih dari dua jutaan 
perak lebih mahal. 

Sebagai pemain utama, Samsung Galaxy S10 
wajib menjadi sample. Umpamanya men-
genakan layar dengan ukuran diagonal 6,1 
inci yang dilapis oleh Gorilla Glass lama (v5). 

Kemudian alat rekam utama merupakan tri-
ple camera. Yang masing-masing bertugas 
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untuk foto wide (12 mP), foto ultrawide (16 
MP) dan telephoto (12 MP). Sedangkan kam-
era selfie tetap memakai resolusi 10 MP.

Samsung Galaxy S10 hanya menawarkan 
dua subvarian. Di antaranya adalah memori 
128 GB dan 512 GB, dengan RAM yang sama 
(8 GB). 

Untuk menyimpan file khususnya hasil pemo-
tretan yang semakin besar, maka disiapkan 
pula memori eksternal dengan kapasitas 
maksimal 512 GB. Artinya total seri ini bisa 
melahap file gingga 1 TB. 

Kamera selfie juga diletakkan di pojok kanan 
atas. Tidak lagi ada notch. 

Teknologi fast charging juga membuka opsi 
untuk tiga mode. Selama ini pengisian non 
powerbank kerap dilupakan. (*)

SPESIFIKASI

LAYAR Dynamic AMOLED 6,1 Inci

DIMENSI 149.9 x 70.4 x 7.8 mm

CHIPSET Exynos 9820 Octa



Hal 70

MEMORI 128 GB (ROM) dan 8 GB (RAM) / 512 
GB (ROM) dan 8 GB (RAM), microSD 
512 GB

KAMERA • Utama: 12 MP, 12 MP, 16 MP
• Dalam: 10 MP

OS Android Pie (9.0)

FITUR Dolby Atmos, Bixby, ANT+, Fingerprint 
(bawah layar), dll

BATERAI 3.400 mAH
HARGA Sekitar Rp 14,8 Jutaan

BACK
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XXXX

NEWENTRY

SAMSUNG GALAXY S10 
PLUS  
Wacana Memori 1 TB

Letak perbedaan paling signifikan dari Sam-
sung Galaxy S10+ dibanding Galaxy S10 ada-
lah pada ukuran layar yang lebih lebar, memo-
ri penyimpanan internal dan pemakaian dua 
kamera di depan. Pun kapasitas baterai yang 
lebih besar. 

Oleh sebab itu wajar jika Samsung pun 
memasang harga termurah di angka sekitar 
Rp 16,7 jutaan. 

Layar memiliki dimensi diagonal 6,4 inci den-
gan menempatkan sensor fingerprint di layar 
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bagian bawah. Layar dilapis pula oleh Gorilla 
Glass terbaru (v6). 

Jika Galaxy S10 hanya sebuah kamera me-
nempel di ujung kanan atas, maka pada Gal-
axy S10 Plus ada dua buah masing-masing 
dengan resolusi 10 MP dan 8 MP. Keduanya 
siap menangkap obyek pada sudut lebar. 

Di dapur pacu untuk seri yang dijual di Indo-
nesia menggunakan Exynos 9820 Octa. Den-
gan paduan prosesor grafis Mali G76 MP12. 

Di sisi kamera tidak berbeda dengan Sam-
sung Galaxy S10. Masing-masing dengan 
tiga kamera dengan resolusi yang sama. Juga 
fungsi yang sama. 

Sepak terjang Galaxy S10 Plus makin menja-
di, karena hadir pula subvarian dengan memo-
ri mencapai 1 TB. Untuk itu digunakan RAM 
yang juga ditingkatkan jadi 12 GB. Ini menan-
dai hadirnya memori yang kian meningkat. 
Kelak RAM juga dipakai di Galaxy Fold. 

Sebuah sensor detak jantung juga disiagakan 
sama dengan Galaxy S10. Selain barometer 
dan sensor lainnya. 

Dengan kemampuan yang tinggi itu, jelas 
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Samsung Galaxy S10 Plus memerlukan paso-
kan baterai yang di atas rata-rata. Samsung 
pun menyisipkan non removeable sebesar 
4.100 mAh. (*)

SPESIFIKASI

LAYAR Dynamic AMOLED 6,4 Inci

DIMENSI 157.6 x 74.1 x 7.8 mm

CHIPSET Exynos 9820 Octa

MEMORI 128 GB (ROM) dan 8 GB (RAM) / 512 
GB (ROM) dan 8 GB (RAM) / 1 TB (ROM) 
dan 12 GB (RAM), microSD 512 GB

KAMERA • Utama: 12 MP, 12 MP, 16 MP
• Dalam: 10 MP, 8 MP

OS Android Pie (9.0)

FITUR Samsung DeX, Dolby Atmos, Bixby, 
ANT+, Fingerprint (bawah layar), dll

BATERAI 4.100 mAH
HARGA Sekitar Rp 16,7 Jutaan

BACK
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XXXXX

NEWENTRY

SAMSUNG GALAXY S10 5G  
Siap Bekerja di Era Super Cepat

Agar tak membuat produk baru di era 5G, se-
kaligus biar fakta bahwa Samsung Galaxy S10 
juga siap menghadapi era ini, maka ditambah 
satu lagi varian Galaxy S10 5G. Meski secara 
resmi belum dirilis harga, namun seri ini juga 
mengalami peningkatan. 

Misalnya pada layar yang hadir dengan 6,7 
inci. Layar ini diperkuat oleh Gorilla Glass 6. 
Smasung tampak lebih bisa mengoptimal-
kan ukuran layar hingga hanya menyisakan 
11 persen saja.

Senjata yang tak kalah menarik ada pada kam-
era depan. Selain resolusi 10 MP, di sebelahn-
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ya hadir kamera TOF (Time of Flight). Kamera 
ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia 
fotografi. Namun ketika digunakan di smart-
phone jadi sebuah inovasi. 

TOF camera pada dasarnya bekerja dengan 
sistem pencitraan rentang yang menyele-
saikan jarak berdasarkan kecepatan cahaya 
yang diketahui. Jantungnya terletak pada 
sensor gambar. Dengan TOF Camera dihara-
pkan memotret selfie tidak mengalami lag 
dan kebutuhan cahaya pun terpenuhi untuk 
memperoleh hasil yang optimal. 

Peniadaan memori eksternal dan hanya men-
gandalkan memori internal 256 GB memang 
rada unik. Boleh jadi Samsung memang ingin 
mengoptimalkan pemakaian cloud storage, 
sebab harapannya kecepatan transfer data 
oleh jaringan 5G pun kian kilat. 

Pengoperasian di jaringan 5G tentu membuat 
banyak konten semakin berbobot. Sebut saja 
video yang muncul dan stream dengan lebih 
baik. Boleh jadi kebiasaan pemakaian smart-
phone pun berubah. Maka kebutuhan paso-
kan tenaga amat diperhatikan. 

Karenanya tak cukup dengan membekali bat-
erai standar. Samsung Galaxy S10 5G pun 
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siap bekerja optimal dengan pasokan baterai 
4.500 mAH. (*)

SPESIFIKASI

LAYAR Dynamic AMOLED 6,7 Inci

DIMENSI 162.6 x 77.1 x 7.9 mm

CHIPSET Exynos 9820 Octa

MEMORI 256 GB (ROM) dan 8 GB (RAM) 

KAMERA • Utama: 12 MP, 12 MP, 16 MP
• Dalam: 10 MP, TOF

OS Android Pie (9.0)

FITUR Samsung DeX, Dolby Atmos, Bixby, 
ANT+, Fingerprint (bawah layar), dll

BATERAI 4.500 mAH
HARGA N/A

BACK
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XXXXX

NEWENTRY

XIAOMI MI9
Menggadang Kamera 48 MP

Akhirnya flagship Xiaomi yang ditunggu tahun 
ini pun tiba. Adalah Xiaomi Mi9. Tampangnya 
keren, walaupun masih mengadopsi desain 
full screen dengan waterdrop notch di atas.

Xiaomi kini boleh bangga, setelah sukses di 
India menajdi nomor satu, kini di Ukraina pun 
bernasib sama. Mengalahkan market share 
Samsung dengan selisih amat tipis, hanya 
0,2 persen saja.

Layar kelihatan begitu lebar. Bahkan siap di-
jadikan sebagai mobile game player. Panel 
AMOLED buatan Samsung dengan resolusi 
Full HD Plus. Kemampuan layar ini dipadu den-
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gan engine game yang mengusung teknologi 
Game Turbo. Ini adalah cipta karya teknologi 
untuk mem-boost prosesor utama dan pros-
esor grafis demi menghadirkan game HD.

Masih soal layar. Untuk memanjakan peng-
guna agar nyaman menikmati sajian, teruta-
ma saat di luar ruangan, hadir Sunlight Mode 
2.0 dan Reading Mode 2.0. Dengan dua fitur 
ini menjamin Anda tak silau ketika membaca 
berita di bawah terik mentari.

Serunya layar juga dioptimalkan seolah “hidup” 
dinamis mengikuti pergantian waktu.

Layar ini juga dilapis oleh Gorilla Glass terba-
ru (versi keenam).

Namun yang paling menjanjikan apa lagi kal-
au bukan soal kemampuan fotografi.

Xiaomi Mi9 dirancang sebagai kamera pemo-
tret hebat. Hal itu bisa dilihat dari tiga modul 
kamera yang ditanam berbaris vertikal di 
punggung. Xiaomi menambahkan sapphire 
glass untuk menjaga permukaan kamera agar 
tak lecet.

Xiaomi Mi9 menawarkan resolusi 48 MP demi 
menghasilkan foto resolusi tinggi. Kemudi-
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an kamera resolusi 16 MP di tengah yang 
disiapkan untuk pemotretan ultra wide an-
gle. Sudut lebarnya mencapai 117 derajat. 
Terakhir adalah kamera resolusi 12 MP yang 
disiapkan untuk melakukan telephoto.

Untuk memudakna pemotertan khususnya 
membidik objek, digunakan teknologi laser. 
Sehingga Anda bisa memperoleh autofocus.

Fasilitas infrared disiapkan untuk mengopti-
malkan fungsi remote control.

Panel sensor fingerprint ditanam di bawah 
layar, sehingga memungkinkan membuka la-
yar dengan menyentuh layar (in screen sen-
sor fingerprint).

Xiaomi Mi9 hadir dalam tiga opsi kelir. Mas-
ing-masing Lavender Violet, Ocean Blue dan 
Piano Black. Ketika Xiaomi melakukan polling 
online, ternyata warna terakhir paling banyak 
disukai. (*)

SPESIFIKASI

LAYAR Dynamic AMOLED 6,39 Inci

DIMENSI 157.5 x 74.7 x 7.6 mm
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CHIPSET Snapdragon 855

MEMORI 128 GB (ROM) dan 8 GB (RAM) / 64 GB 
(ROM) dan 6 GB (RAM) 

KAMERA • Utama: 12 MP, 16 MP, 48 MP
• Dalam: 20 MP

OS Android Pie (9.0)

FITUR Fingerprint (di bawah layar), acceler-
ometer, gyro, proximity, kompas, fast 
charging

BATERAI 3.300 mAH
HARGA Rp 6,4 Juta 

BACK
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XXXXHAL 91

HIGHLITE

JARIUNGU BANTU CARI 
NAMA CALEG 2019
Informasi caleg 2019 alias calon anggota leg-
islatif baik di tingkat DPR, DPRD 1 dan 2 mau-
pun DPD nyaris kalah oleh serunya informa-
si capres dan cawapres 2019. Akibat jadwal 
pencoblosan serantak pada 17 April 2019, 
kita semua tersedot perhatian ke capres.

Padahal sebagai konsitutuen kita perlu tahu 
siapa yang akan mewakili suara di level na-
sional dan daerah. Setidaknya nanti selain ada 
lembar pilihan capres dan cawapres, Anda 
juga akan disodori lembar pilihan caleg DPR, 
DPRD 1 dan 2 serta DPD.

Nah, supaya tak seperti membeli kucing da-
lam karung, Anda bisa menyimak daftar calon 
beserta bio datanya di situs ini.
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Adalah www.jariungu.com , sebuah situs baru 
yang menyediakan informasi daftar caleg 
2019. Namun karena proses input data yang 
memakan waktu lama, memang ada beber-
apa daerah yang belum ter-update.

Jariungu.com menawarkan informasi baik 
yang dicari secara langsung dengan meng-
gunakan kata kunci. Atau menggunakan ak-
ses masuk dengan email.

Untuk yang kedua ini Anda harus mendaftar 
terlebih dahulu. Setelah mendapatkan pass-
word yang dikirim melalui email, barulah Anda 
dapat mencek nama-nama caleg berdasar-
kan domisili Anda.

Dengan masuk melalui akun email, Anda juga 
bisa mencek biodata masing-masing caleg. 
Namun sayang, tidak semua caleg berkenan 
mengisi biodata lengkap.

Jariungu.com juga menampilkan informasi 
peraturan. Ada beberapa peraturan yang bisa 
Anda simak seputar pemilu 2019. Selain itu, 
juga tersedia berbagai comotan berita yang 
diambil dari berbagai situs berita.

Jariungu.com juga menampilkan komen bagi 
yang ingin memberikan komentar. Bahkan be-

http://www.jariungu.com
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Hal 93

berapa caleg memanfaatkan kanal komentar 
ini untuk mengenalkan diri.

So, kalau mau tahu lebih detil calon legisla-
tif pilihan Anda di jariungu.com, klik aja ke: 
https://jariungu.com/index.php . (*) 

BACK

https://jariungu.com/index.php
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XXXXHal 97

HIGHLITE

SAMSUNG DROP DI EROPA 
Samsung tampaknya harus mulai berbenah, 
setelah sejumlah angka yang disodorkan oleh 
lembaga Canalys jumlah pengiriman smart-
phone ke berbagai kawasan menurun.

Di Eropa mengalami penurunan sebesar satu 
persen. Kuartal 4 akhir tahun lalu pengiriman 
hanya sampai 16,2 juta unit saja. PAdahal ta-
hun silam sempat mengirimkan 16,4 juta unit.

Kendati begitu Samsung masih menjadi brand 
papan atas, dengan market share mencapai 
28,7 persen alais naik dibanding tahun lalu.

Apple hanya mengirimkan sebanyak 14,7 juta 
unit. Sedangkan tahun 2017 mengirim 15,5 
juta unit. Nama Apple juga masih duduk di 
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urutan kedua.

Tetapi ada dua nama yang diam-diam mulai 
merambah pasar Eropa. Keduanya produk 
Tiongkok, yaotu Huawei dan Xiaomi.

Pengiriman tentu berbanding lurus dengan 
permintaan. Huawei bahkan mengirimkan 
dua kali lipat lebih dibanding tahun 2017. Dulu 
hanya berani mengirim 8,6 juta unit. Tahun 
2018 melipatkan sampai 13,3 juta unit.

Sementara Xiaomi mulai disukai pula oleh 
masyarakat Eropa. Buktinya sebanyak 3,4 
juta unit dikirim. Alias naik lebih dari 60 pers-
en.

Pasar Eropa memang sangat minded terh-
adap produk non-Tiongkok. Di tahun 2011 
misalnya, peredaran produk global mencapai 
89 persen. Produk asal Tiongkok hanya 11 
persen saja. Tetapi seiring pergantian tahun, 
persentase produk Tiongkok juga terus men-
ingkat. Dan, di tahun 2018 sudah mencapai 
32 persen. Sisanya, 68 persen masih domina-
si brand Samsung, Apple bahkan HMD Global 
(Nokia). (*)

BACK
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XXXX

HIGHLITE

MEDALI OLIMPIADE DARI 
PONSEL BEKAS
Komite Penyelenggara Olimpiade dan Paral-
impik 2020, Tokyo, Jepang, baru saja mengu-
mumkan akan selesai melaksanakan proyek 
pembuatan medali. Menariknya, pembuatan 
medali tersebut terbuat dari hasil daur ulang 
e-waste ( limbah elektronik).

Panitia Penyelenggara mengatakan bahwa 
mereka telah mengumpulkan lebih dari 5 juta 
ponsel bekas yang nantinya akan didaur ulang 
untuk memproduksi medali emas, perak, ser-
ta perunggu bagi para atlet.

Proyek pembuatan medali itu sendiri digelar 
sejak April 2017 lalu. Dimulai dari mengum-
pulkan ponsel, gadget, dan komponen serta 
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perangkat elektronik bekas lainnya sebagai 
bahan dasar medali pada pesta olahraga dun-
ia tersebut.

Dikabarkan, ada sekitar 47.488 ton limbah el-
ektronik yang telah dikumpulkan oleh berb-
agai otoritas Jepang, perusahaan swasta, 
dan juga para atlet nasional maupun interna-
sional.

Sebagian limbah elektronik tersebut berasal 
dari 5 juta ponsel bekas yang dikumpulkan 
di toko-toko NTT Docomo, yakni operator se-
luler Jepang yang juga menjual ponsel.

Selain melalui NTT Docomo, pengumpulan 
limbah elektronik tersebut juga dilakukan mel-
alui beberapa posko pengumpulan yang juga 
tersebar di berbagai tempat umum di Jepang, 
seperti kantor pos.

Kemudian puluhan ribu ton limbah elektron-
ik yang dikumpulkan tersebut nantinya akan 
diekstrak bahan dasar logamnya, guna dijadi-
kan medali perunggu, perak, dan emas.

Untuk ekstrasi logam sendiri, komite Jepang 
telah memenuhi target 2.700 kg perunggu 
pada Juni 2018 lalu. Sementara per Oktober 
2018, target emas (30,3 kg) baru terpenuhi 
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sekitar 93,7 persen. Sedangkan untuk target 
perak (4.100 kg), baru terpenuhi sekitar 85,4 
persen saja.

Meski jumlah emas dan perak yang ditarget-
kan belum terpenuhi, namun Komite Penye-
lenggara Olimpiade dan Paralimpik 2020 
tetap optimis mereka akan memenuhi target 
tersebut, sebelum proyek pengumpulan lim-
bah elektronik berakhir pada 31 Maret 2019 
mendatang.

Sebab, pihaknya menyebut ada cukup bahan 
(limbah elektronik) untuk mengekstrak ketiga 
medali tersebut.

Meski demikian, belum bisa dipastikan 
bagaimana bentuk medali untuk ajang Olim-
piade tersebut.

Namun, desain medali dikabarkan akan mu-
lai diperkenalkan oleh panitia penyelenggara 
pada musim panas tahun ini.(*)

BACK
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XXXXHal 101

HIGHLITE

WARGA INDONESIA 
SEBAGIAN SUDAH MELEK 
SOSMED 
Menurut riset dari perusahaan media sosial 
asal Inggris, We Are Social, yang bekerja sama 
dengan Hootsuite, menyebutkan bahwa leb-
ih dari separuh penduduk di Indonesia telah 
“melek” media sosial.

Dalam laporan “Digital Around The World 
2019”, terungkap bahwa dari total 268,2 juta 
penduduk di Indonesia, sebanyak 150 juta di 
antaranya telah menggunakan media sosial. 
Dengan demikian, angka penetrasinya seki-
tar 56 persen.

Hasil riset yang diterbitkan pada tanggal 31 
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Januari 2019 lalu itu memiliki durasi peneli-
tian dari Januari 2018 hingga Januari 2019.

Hasilnya, terjadi peningkatan 20 juta peng-
guna media sosial di Indonesia dibanding di 
tahun 2018 lalu.

dalah generasi millenial yang umum disebut 
generasi Y atau generasi Z yang mendomina-
si penggunaan media sosial saat ini. Di mana 
pengguna media sosial di Indonesia paling 
banyak berada pada rentang usia 18 – 34 ta-
hun.

Pengguna pria lebih mendominasi, di mana 
pada rentang usia 18 – 24 tahun jumlahnya 
mencapai 18 persen. Lebih unggul dari peng-
guna wanita dengan persentase hanya 15 
persen.

Sementara pada rentang usia 25 – 34 tahun, 
persentase pengguna pria mencapai 19 pers-
en, lebih besar dibanding pengguna wanita 
yang hanya 14 persen.

Adapun perangkat mobile seperti smart-
phone dan tablet masih menjadi perangkat 
favorit yang kerap digunakan oleh 130 juta 
pengguna media sosial aktif Indonesia, den-
gan jumlah mencapai 48 persen.
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Jika ditelisik lebih dalam, hampir seluruh peng-
guna media sosial di Indonesia mengguna-
kan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp 
atau Line. Penetrasi pengunaan aplikasi pe-
san instan ini sebesar 100 persen.

BACK
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XXXX

HIGHLITE

2018 ADALAH TAHUN 
BRAND TIONGKOK 
Tahun 2018 hanya ada tiga brand yang bisa 
tersenyum memamerkan hasil penjualannya 
yang menjulang. Selebihnya hanya bisa gigit 
jari, bahkan Apple maupun Samsung.

Samsung mengalami penurunan dan bahkan 
disikat oleh Xiaomi di India. Di negeri Bollywod 
itu tahta Samsung telah diserahkan, setelah 
menjadi jawara selama empat tahun lebih.

Lembaga Canalys membuat laporan tahunan 
pengiriman smartphone di dunia selama 
2018. Hasilnya, Huawei, Xiaomi dan Oppo, ali-
as tiga brand Tiongkok pemilik rapor dengan 
pertumbuhan penjualan positif sejak kuartal 
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1 hingga 4 tahun 2018.

Samsung mengalami penurunan sebesar 7,2 
persen. Apple juga sama meskipun tak ter-
jungkir banyak, hanya minus 1,7 persen.

Pada kuartal terakhir, bahkan Samsung kal-
ah penjualan dibandingkan dengan Apple. Di 
penghujung tahun Samsung hanya mampu 
mengirimkan 70,3 juta unit smartphone. Pa-
dahal di periode sama tahun silam bisa men-
girim 74,2 juta unit.

Apple dengan iPhone-nya Oktober-Desember 
2018 mengirimkan 71,7 juta unit.

Sebenarnya Xiaomi juga anjlok ketika hanya 
mampu mengirim 26,4 juta unit smartphone. 
Tetapi pabrikan Tiongkok ini selama tiga kuar-
tal sebelumnya telah menabung angka luma-
yan tinggi.

Fakta bahwa tekanan produsen asal Tiong-
kok terhadap dua brand, khususnya brand 
Korea (Samsung dan LG) kian nyata. Brand-
brand lain juga tak berkutik. Di luar lima be-
sar, brand-brand lain menukik turun sampai 
27 persen lebih.

Huawei kian berkibar. Jumlah produk yang 



Hal 94

dikirim nyaris setengah kali dari jumlah tahun 
silam. Hingga tutup tahun Huawei yang be-
rada di posisi ketiga mengirim sebanyak 60,5 
juta unit.

Oppo menyusul. Brand ini berada di posisi 
keempat dan sukses mengirim 31,8 juta unit. 
Xiaomi memgapalkan 26,4 juta unit.

Tak heran jika Samsung tahun 2019 bersia-
sat untuk menghadapi gempuran produsesn 
Tiongkok dengan cara merilis seri M yang 
bakal dijual dengan harga bersaing.

Apple masih belum tampak geliatnya. (*)

BACK
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XXXX

HIGHLITE

PONSEL DI SPEEDOMETER 
INCARAN MALING 
Maraknya aksesoris yang dapat menempat-
kan telepon genggam di atas permukaan kaca 
dimanfaatkan banyak pengemudi ojek online 
untuk kemudahan membaca petunjuk arah.

Namun sayangnya, kebiasaan tersebut juga 
kerap dimanfaatkan oleh orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab untuk berbuat keja-
hatan.

Baru-baru ini, satu komplotan dengan mo-
dus operandi merampas telepon genggam 
pengojek online yang kerap menaruh smart-
phone-nya di atas speedometer motornya 
berhasil ditangkap jajaran Polres Metro Ja-
karta Timur.
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Para pelaku juga kedapatan membawa sen-
jata tajam untuk digunakan mengambil pak-
sa telepon genggam pengojek online.

Menilik dari kasus ini, sangat menarik dilihat 
dari sisi keselamatan berkendara. Pasalnya, 
kebutuhan akan penggunaan telepon geng-
gam atau smartphone sudah semakin mar-
ak. Terlebih, saat ini produsen telepon geng-
gam kerap melengkapi gawai dengan pengisi 
daya di sepeda motor.

Direktur Safety Defensive Consultant Indo-
nesia (SDCI), Sony Susmana, mengingatkan 
bahwa kejahatan bisa terjadi karena ada kes-
empatan.

Untuk para pengguna sepeda motor, sebaikn-
ya tidak memperlihatkan barang-barang ber-
harga secara terbuka, yang membuat orang 
lain memiliki kesempatan untuk melakukan 
tindak kejahatan.

Sony juga mengingatkan tentang kasus peng-
gunaan GPS di telepon genggam yang terjadi 
beberapa waktu lalu.

Jika pengemudi paham mengenai bahaya 
berkendara dengan telepon genggam, sudah 
pasti akan menggunakan dengan cara yang 
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tepat dan aman.

Sony menyarankan, bila kebutuhannya untuk 
petunjuk arah, lakukan observasi rute di tele-
pon genggam saat kendaraan berhenti atau 
sebelum berjalan ke tujuan. (*)

BACK



Hal 98

XXXXHAL 109

APPS

YOUCAM PERFECT – BEST 
SELFIE PHOTO EDITOR 
• Update: 19 Februari 2019
• Instal: Lebih dari 100.000.000 
• Developer: Perfect Corp. Photography
• Android: minimal Android 4

Fitur YouCam Perfect Core antara lain efek 
mempercantik kulit real-time di Kamera Ke-
cantikan & Selfie Video, kemudian edit foto 
dengan Toolkit Editing yang lengkap. Setelah 
itu bagikan foto dengan teman.

Cobalah efek dan filter sekali sentuh, krop 
dan rotasi foto, pixelate mosaik untuk meng-
aburkan latar belakang, sketsa, dan efek HDR. 
Mengaburkan foto menggunakan pengabu-
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ran latar belakang, keburaman Gaussian, dan 
alat efek blur lainnya.

Masukkan foto selfie Anda ke pemandangan 
yang menyenangkan, kisi-kisi, kolase atau 
template.  “Kolase Cerdas” mendeteksi wa-
jah di foto Anda untuk penempatan sempur-
na dalam kolase dan latar belakang. 

Sikat ajaib menambahkan stiker ke foto den-
gan semburan bentuk dan warna di mana pun 
Anda mengetuk. Bagikan ke Facebook, Insta-
gram, dan jejaring sosial favorit Anda. 

Reshaper wajah memberi Anda bentuk wa-
jah yang bagus tanpa operasi plastik.  Skin 
smoothener membuat kulit kering, keriput, 
jerawat, dan garis-garis halus hilang.

Tambahkan kontur ke wajah Anda untuk 
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menghadirkan kecantikan sejati Anda. Tam-
bahkan perona pipi dan hapus kilau untuk wa-
jah yang jernih, bahkan tanpa makeup. Juga, 
tambahkan bintik-bintik, dan alis yang sem-
purna seperti dengan microblading.

Eye Bag Remover berkurang gelap di bawah 
lingkaran mata dan mengurangi bengkak. 
Deteksi multi-wajah memungkinkan Anda 
menyentuh setiap wajah dalam bidikan grup 
Anda.

Fitur “Senyum” memungkinkan Anda menam-
bahkan senyum dengan mudah ke jepretan 
apa pun. (*)

BACK
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APPS

BEAUTYPLUS – EASY 
PHOTO EDITOR 
• Update: 30 Januari 2019
• Instal: Lebih dari 100.000.000 
• Developer: Meitu Limited 
• Android: minimal Android 4.4

Sebanyak 800 juta selfie diedit oleh Beauty-
Plus. Lalu mengapa 300 juta memilih Beauty-
Plus untuk mengedit selfie, gambar, dan vid-
eo mereka setiap bulan?  

BeautyPlus menawarkan alat pengeditan foto 
yang sederhana namun kuat, efek artistik, fil-
ter augmented reality (AR) dan banyak lagi 
untuk membawa selfie Anda ke level berikut-
nya. 
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Aplikasi ini menciptakan selfie foto dan vid-
eo yang tampak indah dan alami tidak per-
nah semudah ini. Dengan BeautyPlus Anda 
dapat menghapus bekas jerawat, kulit halus, 
mencerahkan mata, memutihkan gigi, men-
gedit warna mata, menambahkan filter dan 
efek khusus, mengaburkan foto, dan banyak 
lagi.

BeautyPlus telah bekerja dengan penata rias 
terkenal, fotografer dan orang-orang nyata 
seperti Anda untuk mengembangkan aplika-
si pengeditan foto yang sempurna - alat yang 
mudah digunakan dan memberikan selfie tan-
pa cela.

Suntingan selfie begitu halus sehingga tidak 
ada yang akan curiga Anda telah mengguna-
kan aplikasi, memungkinkan Anda untuk me-
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mamerkan kecantikan alami Anda tanpa fil-
ter yang keras.

Fitur Editor keluarga menyiapkan kamera ke-
cantikan untuk menambah corak kulit untuk 
foto wajah dan selfie yang sempurna. Ubah 
warna kulit menggunakan alat makeover 
pemulusan kulit eksklusif.  Penghilang noda 
memungkinkan Anda menghilangkan jera-
wat dan masalah kulit lainnya hanya dengan 
satu ketukan.

Fitur Mata Sempurna menawarkan hapus 
lingkaran hitam di bawah mata Anda. Mencer-
ahkan mata dan membuatnya muncul di foto. 
Edit warna mata untuk mencocokkan warna 
rambut dan gaya rambut Anda mengguna-
kan kontak khusus. 

Fitur Kuas Ajaib akan memberikan selfie dan 
foto Anda tampilan baru yang fantastis den-
gan kuas efek unik seperti: Cahaya, Neon, Bin-
tang, Hati, dan banyak lagi untuk memuaskan 
imajinasi Anda tentang selfie lucu. (*)

BACK
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XXXX

APPS

CANDY CAMERA – SELFIE 
BEAUTY CAMERA
• Update: 21 Februari 2019
• Instal: Lebih dari 100.000.000 
• Developer: JP Brothers 
• Android: minimal Android 4.2

Candy Camera mencatat ada 7.000.000 
orang berfoto selfie dengan Candy Camera 
setiap hari. Ini karena beragam hal ditawar-
kan. Misalnya Fitur Filter untuk Selfie yang 
ada banyak filter, dirancang khusus untuk 
selfie. Setiap filter Candy Camera akan mem-
buat kulit Anda terlihat luar biasa. Geser ke 
kiri dan kanan untuk mengubah antar filter. 
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Temukan filter mempercantik yang sempur-
na untuk selfie. Filter Candy Camera ditampil-
kan secara waktu nyata saat Anda mengam-
bil selfie. Jadi, Anda selalu terlihat dan merasa 
cantik dengan filter Candy Camera. 

Fitur Kecantikan menyiapkan selain kamera fil-
ter, ada alat pengeditan tambahan untuk selfie 
yang sempurna. Tercatat pula pelangsingan, 
pemutih, concealer, lipstik, blush on, eyeliner, 
mascara. Anda bisa mengedit atau gunakan 
stiker rias agar terlihat cantik di semua selfie 
Anda.

Fitur Stiker sangat banyak pilihannya. Hiasi 
selfie Anda dengan koleksi stiker besar Can-
dy Camera -

Stiker baru ditambahkan ke Candy Camera 
dengan setiap pembaruan. Anda dapat me-
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nemukan stiker lucu untuk selfie Anda dan 
yang artistik untuk fotografi Anda. Setiap stik-
er dapat dengan mudah diubah ukurannya 
dan dipindahkan menggunakan multi-touch.

Tak ketinggalan fitur Kamera Hening, di mana 
Anda bisa membawa selfie diam-diam, foto, 
atau fotografi ke mana pun Anda pergi. Mode 
diam Candy Camera dapat digunakan untuk 
segala acara -Jangan pernah malu mengam-
bil foto selfie.

Untuk kreasi foto pilih mode Kolase. Ambil 
banyak foto untuk kolase, pilih dari berbagai 
kisi dan gaya. Mengambil foto narsis den-
gan mode kolase Candy Camera, Anda akan 
merasa seperti berada di bilik foto dengan fil-
ter. Bersenang-senang berfoto selfie dengan 
teman-teman Anda.

BACK
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XXXX

GADGET

SWITCHPOD  
Apakah Anda merekam vlog untuk berse-
nang-senang atau bepergian? Perangkat pen-
dukung seperti tripod dapat menjengkelkan 
karena membuat posisi kamera Anda yang 
tidak tepat. Sementara itu kadang juga susah 
dibawa.

SwitchPod bertujuan untuk menyederhana-
kan menggunakan tripod saat vlogging den-
gan menawarkan tripod kecil yang dapat di-
pegang orang saat menggunakan kamera 
mereka. Dengan kata lain SwitchPod adalah 
perangkat dua fungsi. Selain sebagai tripod 
juga sebagai tongsis. 

Desainnya sengaja dibuat nyaman dengan 
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bodi yang cukup ringan. Dimensinya senga-
ja dibikin pendek (rendah) agar gampang di-
genggam, sekalin itu juga dapat diletakkan di 
meja atau kursi ketika digunakan pada saat 
steady.

Di pasar SwitchPod dijual sekitar Rp 1 jutaan. 
Konstruksinya cukup kokoh dengan rong-
ga-rongga di tiga kakinya. Maksud rongga 
tersebut adalah untuk memudahkan ketika 
dibawa saat melakukan vlog. 

Bentuknya yang melengkung di bagian bawah, 
selain untuk struktur kaki saat digunakan se-
bagai tripod. Yang paling penting ketika kam-
era Anda ditambahkan lensa tele, SwitchPod 
akan terasa seimbang. (*)

BACK
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XXXX

GADGET

NES CUBE SPEAKER
Kencangkan musik Anda dengan speaker 
kubus retro yang terinspirasi dari NES ini. 
Menyerupai gamepad memang. Dengan pad 
kontrol gaya arah di bagian atas, Anda pasti 
akan memamerkan gaya geek Anda. Kontrol 
volume kiri dan kanan,  sementara kontrol 
atas dan bawah untuk fungsi play / pause. 

NES Cube Speaker bisa bekerja selama dela-
pan jam sehingga Anda dapat meledakkan 
musik sepanjang hari. Speaker Retro Cube 
memiliki sistem refleks bass yang kuat dan 
akan terasa ketika musik Anda mencapai frek-
uensi yang lebih rendah.
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Dimensinya 200mm x 120mm x 90mm den-
gan berat hanya 320 gram. Untuk koneksi 
dapat menggunakan kabel USB atau nirkabel 
dengan memakai Bluetooth. 

Selain itu terdapat pula colokan audio 3,5 mm 
AUX. Dengan begitu speaker kubus ini bisa 
pula digunakan untuk perangkat lawas yang 
belum menggunakan koneksi USB. 

Harganya sekitar Rp 500 ribuan. Tentu saja 
pas betul buat Anda yang ingin kembali ke 
era jayanya Nintendo. (*)

BACK
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XXXX

GADGET

USB FAN CLOCK 
Jika Anda berkeringat di kantor, kipas mun-
gil bertenaga USB ini akan memberi Anda an-
gin sepoi-sepoi dari komputer Anda. Ini juga 
memiliki jam LED built-in yang akan menun-
jukkan waktu sebagai bilah kipas berputar.

Lehernya yang fleksibel memungkinkan Anda 
memindahkannya ke posisi apa pun sehing-
ga siapa pun di tempat kerja Anda dapat me-
lihat jamnya.

Tampilan jam yang diperoleh dari LED tak 
memerlukan instalasi khusus. Harganya pun 
murah, hanya sekitar Rp 150 ribuan saja. 
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Kipas USB ini tampaknya cocok untuk gift 
bagi perusahaan Anda. Selain fungsional juga 
memberikan informasi waktu. Bilah kipasnya 
berjumlah dua dan cukup aman karena ter-
buat dari bahan yang lunak. (*)

BACK
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GADGET

TELLO DRONE 
Jika Anda tahu drone, Tello cocok untuk Anda. 
Apalagi drone ini ditenagai oleh teknologi DJI, 
yang menjamin berkualitas tinggi. Tello diran-
cang dan disiapkan bagi pemula. 

Fitur canggih seperti deteksi tabrakan dan 
pelindung baling-baling, sangat bagus untuk  
anak Anda belajar menerbangkan. 

Cukup boot ponsel cerdas Anda dan terbang! 
Anda akan dapat mengambil foto 5mp dan 
video 720p.

Apakah Anda berada di taman, di kantor, atau 
nongkrong di rumah, Anda selalu bisa lepas 
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landas dan mengalami dunia dari perspektif 
baru yang menarik. Tello memiliki dua antena 
yang membuat transmisi video menjadi leb-
ih stabil dan baterai berkapasitas tinggi yang 
menawarkan waktu penerbangan yang san-
gat lama.

Tercatat mampu terbang selama 13 menit 
dengan jarak 100 meter. Berat drone ini han-
ya 80 gram. 

Sedangkan prosesornya menggunakan Intel. 
Kameranya sendiri memiliki resolusi 5 MP. 
Cukup siapkan kocek sebesar sekitar Rp 1,4 
jutaan saja. (*) 

BACK
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XXXX

TIPS & TRIKS

KREASI FONT INSTAGRAM 
STORY
Banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh Insta-
gram untuk membuat kilas cerita yang Anda 
bagikan agar terlihat keren. 

Contohnya saja seperti sticker, GIF, emoticon, 
lokasi, hashtag, boomerang, superzoom, teks 
dengan beragam font, dan masih banyak lagi. 

Pilihan font atau huruf menjadi bagian dari 
kreativitas tersebut agar kelihatan beda. 
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Berikut caranya:

1. Buka https://coolsymbol.com/cool-fan-
cy-text-generator.html pada browser ponsel 
Anda. Nantinya, akan terlihat tampilan beber-
apa macam font yang dapat Anda pilih.

2. Tulis caption atau teks yang akan Anda 
bagikan di Instastory kamu pada kolom yang 
tersedia di web tersebut.

3. Setelah selesai menulis, di bagian bawah, 
Anda akan menemukan teks yang Anda 
masukkan tadi dengan berbagai pilihan font.

4. Lalu pilih jenis font yang Anda inginkan un-
tuk dijadikan Instastory.

5. Pilih pilihan copy pada opsi yang terletak 
pada sisi kanan teks.

6. Setelah itu, buka Instagram Anda, dan buka 
fitur Instastory.

7. Kemudian pilih gambar atau apapun yang 
akan Anda jadikan Instastory, lalu paste teks 
yang Anda copy tadi pada Instastory yang 
akan Anda buat.

Cara mem-paste, cukup tekan lama pada la-

https://coolsymbol.com/cool-fancy-text-generator.html
https://coolsymbol.com/cool-fancy-text-generator.html
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yar, lalu pilih paste atau tempel.

8. Selesai! Font keren sudah ada pada Instas-
tory yang akan Anda unggah. Selamat men-
coba! (*)

BACK
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XXXX

TIPS & TRIKS

5 LANGKAH ATASI 
SINKRONISASI GMAIL
Persoalan sinkronisasi pada Gmail sering kali 
muncul. Gmail dapat gagal menyinkronkan 
karena berbagai alasan. Misalnya saja Anda 
mungkin tidak menerima  semua pesan 
Anda, Anda mungkin gagal mengirim email, 
atau Anda mungkin menerima pesan kesala-
han dengan notifikasi “account not synced”. 
Mungkin juga aplikasi itu sendiri berjalan lam-
bat.

Dalam semua kasus ini, Anda dapat mencoba 
beberapa langkah untuk membuat semuan-
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ya kembali dan berjalan. Ada lima cara yang 
dapat dilakukan masalah gmail tersebut, yai-
tu:

1. Perbarui aplikasi Gmail.
Terkadang versi aplikasi yang lama dan keda-
luwarsa dapat mengalami masalah saat me-
nerima email dari Google. Memastikan Anda 
memiliki versi terbaru (up date) dan terhebat 
dari aplikasi Gmail akan menyelesaikan ban-
yak masalah sinkronisasi.

2. Lakukan reset perangkat Anda. 
Sudahkah Anda mencoba mematikan perang-
kat? Cara ini sebenarnya klise, tetapi sering 
bekerja beberapa kali secara mengejutkan. 
Dan berhasil.

3. Verifikasi konektivitas Anda. 
Mendadak Anda berada di bawah kawasan 
yang minim sinyal, atau lupa status peran-
gat sedang dalam mode Pesawat, masa-
lah-masalah tersebut jelas membuat akses 
ke Gmail tertutup.

4. Periksa pengaturan Gmail Anda.
Caranya:  Buka aplikasi Gmail, dan ketuk tom-
bol Menu di sudut kiri atas -> Pengaturan (Set-
tings). Ketuk akun Anda dan pastikan Anda 
telah memeriksa “Sinkronkan Gmail” (Sync 
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Gmail).

5. Bersihkan data aplikasi Gmail Anda. 
Caranya: Buka aplikasi Pengaturan (Settings) 
perangkat Anda -> Aplikasi & Pemberitahuan 
(Apps & Notifications) -> Info Aplikasi (App 
Info) -> Gmail -> Penyimpanan  (Storage) -> 
Hapus Data (Clear Data) -> Oke (Ok). 

Setelah selesai, hidupkan ulang perangkat 
Anda dan lihat apakah berhasil. (*)

BACK
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TIPS & TRIKS

HAPUS KICAUAN LAMA 
DI TWITTER 
Jika kamu sudah lama menggunakan Twit-
ter, dan kicauan kamu telah mencapai ribuan, 
akan sulit dan menghabiskan waktu lama un-
tuk menghapus seluruh jejak kicauan kamu.

Namun, ada beberapa cara untuk menghapus 
seluruh kicauan lama di Twitter tanpa perlu 
repot-repot menghapusnya satu persatu dan 
akan membuang waktu.

Situs Tweeteraser sudah cukup populer se-
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bagai penghapus kicauan Twitter secara 
massal. Situs ini memungkinkan kamu untuk 
menghapus keseluruhan kicauan yang kamu 
miliki.

Selain menghapus kicauan secara masal, 
kamu juga dapat menyaring kicauan apa saja 
yang ingin dihapus dengan memasukan be-
berapa kata kunci atau menghapusnya ses-
uai tanggal kicauan dibuat.

1. Pertama masuk pada situs www.tweeter-
aser.com.

2. Kemudian masuk pada akun Twitter kamu 
melalui opsi “Sign In with Twitter”, kemudi-
an masuk dengan username dan password 
Twitter kamu seperti biasa.

3. Setelah itu, layar akan menampilkan data 
kicauan kamu mulai dari pertama kamu ber-
kicau hingga saat ini.

4. Untuk menghapus kicauan lama, kamu 
dapat mengatur tanggal kicauan dibuat mu-
lai dari yang paling lama hingga yang paling 
baru atau sebaliknya.

5. Centang kicauan lama yang ingin kamu 
hapus dan pilih “Delete Tweets”, lalu pilih opsi 

http://www.tweeteraser.com
http://www.tweeteraser.com
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“Selected Tweet Only”, dan klik “Delete Now”.

6. Jika kamu ingin menghapus seluruh ki-
cauan sekaligus, pilih “Delete Tweets”, lalu 
pilih opsi “..Found Tweets” yang ada tepat di 
bawah opsi “Selected Tweet Only”, dan klik 
“Delete Now”. (*)

BACK
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XXXXX

TIPS & TRIKS

YOUTUBE MASALAH? 
IKUTI 6 LANGKAH BERIKUT 
Aplikasi YouTube pada perangkat Android 
seringkali tidak bisa aktif alias Youtube ber-
masalah. Kecuali Anda menonton video You-
Tube dengan menggunakan browser.

Ada beberapa sebab aplikasi YouTube tidak 
bekerja atau tidak mau “jalan”. Setidaknya 
ada enam penyebab, dan masing-masing ada 
cara untuk membuat aplikasi YouTube beker-
ja kembali.
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Berikut ini penyebab dan cara menjalankann-
ya dari YouTube bermasalah.

1. AKIBAT PERANGKAT 
Banyak masalah terkait ponsel cerdas telah 
diperbaiki dengan menyalakan ulang perang-
kat. Ini menutup aplikasi yang berjalan di latar 
belakang, antara lain, yang mungkin menye-
babkan masalah yang Anda alami.

Ini adalah perbaikan yang mudah dan cepat 
yang hanya membutuhkan satu menit atau 
lebih. Jika Anda menemukan YouTube tidak 
berfungsi, cukup tekan dan tahan tombol 
power pada perangkat Anda, dan ketuk opsi 
mulai ulang yang muncul di layar. Setelah 
ponsel cerdas dihidupkan kembali, buka ap-
likasi YouTube dan periksa apakah masalah-
nya telah terpecahkan.

2. KONEKSI INTERNET
Alasan mengapa video tidak terputar di You-
Tube mungkin karena masalah koneksi. Jika 
Anda melihat YouTube tidak berfungsi, hal 
pertama yang harus Anda lakukan adalah 
memeriksa untuk melihat apakah Anda ter-
hubung ke internet dengan membuka menu 
pengaturan – Wi-Fi atau jaringan seluler.

Jika tidak, Anda baru saja menemukan masa-
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lahnya. Tetapi jika Anda terhubung, cobalah 
mencari sesuatu di Google untuk melihat 
apakah Anda benar-benar memiliki akses ke 
internet. Dalam beberapa kasus, Anda mung-
kin terhubung ke jaringan Wi-Fi tetapi masih 
tidak ada akses internet karena berbagai ala-
san seperti router yang rusak, dll.

Jika Anda dapat mencari di Google dan mel-
akukan tugas-tugas lain yang berhubungan 
dengan internet kecuali mengunjungi You-
Tube, koneksi tidak perlu disalahkan. Berarti 
YouTube bermasalah.

3. OPERATING SYSTEM
Ada kemungkinan, meskipun kecil, jika Anda 
menemukan YouTube tidak berfungsi, itu bisa 
disebabkan oleh versi Android yang sudah 
usang. Buka menu pengaturan pada perang-
kat Anda, pilih “Pembaruan sistem”, dan un-
duh pembaruan jika tersedia. Ingatlah bahwa 
tergantung pada perangkat Anda, “Pembaru-
an sistem” mungkin terletak di bawah opsi 
“Tentang ponsel” di menu pengaturan.

Setelah mengunduh pembaruan, ketuk tom-
bol Instal dan biarkan perangkat mem-boot 
ulang. Kemudian buka saja YouTube dan 
periksa untuk melihat apakah masalahnya 
masih ada.



Hal 127

4. CACHE DAN DATA
Perbaikan lainnya adalah menghapus cache 
dan data YouTube. Yang pertama menghapus 
data sementara, sedangkan yang kedua 
menghapus semua data aplikasi, termasuk 
berbagai pengaturan.

Buka menu pengaturan pada perangkat Anda, 
ketuk pada “Aplikasi”, dan pilih YouTube. Lang-
kah selanjutnya adalah memilih “Penyim-
panan”, yang akan memunculkan dua opsi: 
Hapus data dan Hapus cache. Bersihkan 
cache terlebih dahulu dan periksa apakah 
YouTube sekarang berfungsi sebagaimana 
mestinya. Jika tidak, kembali dan hapus data 
juga untuk melihat apakah itu menyelesaikan 
masalah.

5. UPDATE TANGGAL
Meskipun kedengarannya aneh, pengaturan 
tanggal dan waktu bisa menjadi alasan un-
tuk masalah Anda yang berhubungan dengan 
YouTube. Server Google mungkin mengala-
mi masalah sinkronisasi dengan mereka jika 
Anda tidak mengaturnya dengan benar.

Untuk mengatasinya, pergilah ke pengaturan 
perangkat Anda, ketuk pada “Tanggal & wak-
tu”, dan pastikan opsi “Tanggal & waktu otom-
atis” dihidupkan. Jika ini tidak menyelesaikan 
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masalah, lanjutkan ke solusi berikutnya pada 
daftar ini.

6. UPDATE APLIKASI
Hal terakhir yang dapat Anda coba jika Anda 
melihat YouTube tidak berfungsi adalah mem-
perbarui aplikasi YouTube di perangkat Anda. 
Untuk memeriksa apakah pembaruan terse-
dia, buka aplikasi Google Play Store, pilih opsi 
“Aplikasi & game saya” dari menu, dan periksa 
apakah YouTube ada di daftar “Pembaruan”.

Jika ya, cukup ketuk tombol “Perbarui” dan 
tunggu sekitar satu menit untuk menyele-
saikan proses. Setelah itu selesai, luncurkan 
aplikasi YouTube untuk memeriksa apakah 
semuanya sudah seperti sekarang.(*)
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