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Editorial
SINYALMAGZ berkomitmen untuk mengemas
informasi yang dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat secara gratis. Per bulan Maret 2018,
kami menerbitkan format free e-magazine yang
dapat diunduh secara gratis di website
sinyalmagz.com dan juga kami distribusikan melalui
social media dan jaringan mitra kami.

NOKIA Jual 8,45 Juta Unit
SAMSUNG Masih Tertinggi
BROADCOM Naikan Harga ke Qualcomm
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Registrasi Prabayar Rawan Kriminalisasi
Registrasi membuka borok operator dalam jumlah
pelanggan, ternyata membawa borok baru. Banyak
nomor-nomor yang didaftarkan oleh bukan pemilik

RIBUAN SITUS Wordpress Terinfeksi

LG Stop Penjualan di Tiongkok
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Apple Music Bakal Lampaui Spotify
Meskipun pengguna Spotify saat ini hampir dua kali
pengguna apple music, diperkiran apple music akan
segera melampaui pengguna spotify. Pasalnya
pertumbuhan apple music mencapai 5% dan terus
meningkat, sementara pertumbuhan spotify terus
menurun dan kini hanya tumbuh 2% saja.

Huawei Bakal Jejali Empat Kamera

Perancis Kian Tegaskan Aturan “No
Texting”
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INTEL Bikin Prototipe Kacamata Pintar
Telegram Siapkan Telegram X
BliBli.com Gandeng PT Pos Indonesia

Indosat Ooredoo Rambah Kawasan Terluar
Indosat Ooredoo TELAH menyelesaikan 17 BTS dari
rencana pembangunan 119 BTS di wilayah
Tertinggal, Terpencil dan Terluar. Pembangunan BTS
ini merupakan komitmen Indosat Ooredoo guna
mendukung percepatan pembangunan ekonomi
nasional di kawasan tertinggal, terpencil dan terluar.
INDEX

5

IM3 Ooredoo untuk Haji dan Umroh
ADVAN G2
LAND ROVER EXPLORE
MICROSOFT SURFACE TERBARU
LG ARISTO 2

XL Axiata Tawarkan Xtra Kuota
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Konsolidasi, Isu Seksi Telko 2018
Persaingan panas antar operator Telko di Indonesia
tampaknya akan berakhir dengan konsolidasi.
Diperkirakan konsolidasi akan menciutkan jumlah
operator dari 7 menjadi 3. Dengan terjadinya
konsolidasi ini, diharapkan industry Telko akan sehat
kembali.

Telkomsel Siap untuk Asian Games 2018
Smartfren Donasikan Komputer dan Buku
Kotak Amal via TCash
Solusi Keamanan TeamPLAN Telkomsel
Axis Luncurkan Bronet 4G Owsem
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8 Anak Muda Kaya Selain Zuckerberg
Menurut Forbes, selain Zuckerberg masih ada
sejumlah anak muda berusia di bawah 40 tahun yang
berlimpah harta. Siapa saja mereka?

SAMSUNG GALAXY A8 (2018)
Sembari menunggu datangnya sang ﬂ agship,
Samsung Galaxy S9, Samsung Mobile memanaskan
publik dengan seri A. Cukup panas, mengingat
Samsung Galaxy A8 merupakan produk high-end
dengan spesiﬁkasi tak kalah hebat dengan keluarga
seri S.
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XIAOMI Mi A1

NOKIA 2
Hentikan Unduh File Media di WhatsApp
Mengetahui Penyusup di Facebook
Google Go Mudahnya berInternet
Ponsel Terkecil
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HUAWEI MATE 10 PRO
Everykey, Perangkat Keamanan
Projector Mini Apeman
Bose Quiet Comfort 35 II

4 LANGKAH Sebelum Jual Gawai
Menyembunyikan Foto pada Lini Masa
INDEX

11

6 JURUS DASAR Jadi Vlogger
Aplikasi WIB: TTS Cak Lontong
Aplikasi Meditation Music: Yoga, Relax
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Sinyaliti.com
iPhone Online Mall
Reparasi - Jual - Beli - Aksesoris
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SINYAL DIGITAL
Pada 2018, salah satu komitmen SINYALMAGZ
adalah mengemas informasi yang dapat dinikmati
oleh seluruh masyarakat secara gratis. Informasi
sejatinya merupakan hak setiap warga tanpa
dibatasi oleh usia, golongan maupun kelas. Wujud
dari hal tersebut, selain kami update terus informasi
m e l a l u i s i t u s w w w. s i n y a l m a g z . c o m , j u g a
mengemas dalam format free e-magazine.
Semuanya tentu dalam format digital. Khusus
untuk e-magazine, kami mendistribusikan lewat
berbagai cara. Melalui web, media sosial, maupun
dengan memanfaatkan jaringan partner
SINYALMAGZ.
Dengan menggunakan seluruh kanal distribusi ini
diharapkan SINYALMAGZ versi e-magazine ini
dapat diterima tanpa Anda mencari. Dengan kata
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lain, Anda tinggal duduk, kemudian media elektronik
satu ini sudah tiba di gadget Anda.
Jikapun Anda tak memperoleh, silakan
mengunjungi web atau aktif di media sosial yang
interaktif tentu saja.
SINYALMAGZ dalam format majalah elektronik
akan kami terbitkan secara berkala, setiap bulan
sekali. Tentu saja patokan ini bisa saja berubah. Hal
tersebut tergantung dari sejauh mana respon Anda
para pembaca sekalian.
Pada intinya, energi awak redaksi masih amat
tinggi. Dukungan berbagai partner terhadap brand
SINYALMAGZ yang sudah lebih dari 15 tahun juga
ikut memompa kami untuk terus hadir di industri
media. Hanya saja, kami berubah dengan memulai
dari hal baru. Selamat membaca! (*)
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NOKIA
Jual 8,45 Juta Unit
Kembalinya Nokia di blantika smartphone dunia
akhirnya berefek positif bagi brand ini. Di tangan
HMD Global, setidaknya nama Nokia mulai berkibar.
Bukti berkibarnya bendera Nokia adalah pada faktor
penjualan.
Bahwa dengan memakai platform Android bukan
haram bagi brand ini kembali ke pasar. Buktinya,
ketika pertama kali dirilis di Tiongkok, Nokia 6
lumayan terjual sampai 100 ribu unit. Memang
masih amat kecil.
Tetapi pada kuartal kedua, ketika Nokia 5 dan Nokia
3 dirilis mulai menampakkan peningkatan.
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Meski baru mencapai 1,4 juta unit. Kemudian terus
mendaki hingga pada kuartal tiga tercapai
penjualan 2,8 juta unit.
Di akhir kuartal 2017, Nokia memperoleh penjualan
sampai 4,15 juta unit. Total penjualan produk
Android Nokia selama 2017 mencapai 8,45 juta
unit.
Selain smartphone Android, ponsel ﬁtur Nokia
terjual sebanyak 13,5 juta unit di seluruh dunia pada
2017. (*)
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SAMSUNG
Masih Tertinggi
Kendati penjualan di India menurun dan telah
dikalahkan oleh Xiaomi, namun penjualan Samsung
di seluruh dunia masih tertinggi. IDC melaporkan
temuannya dimana Smasung mampu menjual
hingga 317,5 juta unit smartphone.
Jumlah ini sedikit naik di bandingkan tahun 2016
yang mencapai 309,4 juta unit.
Penjualan Samsung di kuartal empat memang tidak
sebaik tahun silam. Padahal di kurun tersebut,
pabrikan ini punya Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus
yang menyita perhatian publik.
Dengan pencapaian tersebut, Samsung menguasai
market share sebesar 21,1 persen. Masih pula lebih
baik ketimbang 2016 (20,8 persen).
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Di urutan kedua ada Apple yang nyaris tak
meningkat pesat penjualannya. Tercatat produk
iPhone hanya terjual sebanyak 215,8 juta unit.
Tahun 2016 tercatat 215,4 juta unit.
Huawei dan Oppo masuk daftar empat besar.
Catatan penjualannya terbilang sangat baik.
Sementara Xiaomi duduk di posisi lima dengan
penjualan total sebanyak 91,3 juta unit. Tahun lalu
produsen Tiongkok ini hanya mampu menjual 58,7
juta unit. (*)
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BROADCOM
Naikan Harga ke Qualcomm
Pada November 2017, Broadcom sempat
menawarkan harga pembelian Qualcomm sebesar
105 miliar dolar. Namun hal itu kemudian ditolak
o l e h Q u a l c o m m . Ta m p a k n y a p e r u s a h a a n
semikonduktor asal Amerika itu masih penasaran.
Februari 2018 dilancarkan lagi usaha untuk
memberli perusahaan chipset terbesar di dunia itu.
Kali ini nilai yang ditawarkan sebesar 121 miliar
dolar alias 15 persen lebih tinggi ketimbang
penawaran sebelumnya.
Penolakan penggabungan dua perusahaan di jalur
yang sama itu cukup tinggi. Bahkan perusahaan lain
pun ikut memberi respon ketidaksetujuannya,
antara lain Google dan Microsoft. Apalagi jika
terjadi, maka peristiwa ini merupakan pembelian
perusahaan IT terbesar sepanjang sejarah.
Chipset buatan Qualcomm menguasai sebagian
besar smartphone. Bahkan untuk tahun ini sudah
beberapa chipset baru disiapkan. Sementara
Broadcom hanya ditemui di produk-produk seperti
modem, server dan penyimpanan data.
Sebagian besar pendapatan Qualcomm memang
berasal dari paten terhadap produk chipset-nya.
Artinya setiap produsen smartphone harus
INDEX
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mendapatkan lisensi dari Qualcomm jika
menggunakan prosesor buatannya. Arus uang yang
mengalir ini digunakan untuk pengembangan chip.
Seorang juru bicara Qualcomm mengaku sudah
menerima proposal ini. Dan akan segera
menanggapi hal tersebut. (*)
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REGISTRASI PRABAYAR
Rawan Kriminalisasi
PROSES registrasi kartu seluler prabayar sudah usai
sejak 28 Februari lalu dan Maret ini mulai proses
pemblokiran bertahap bagi nomor-nomor yang
dilaporkan aktif tetapi tidak melakukan registrasi.
Hingga 28 Februari, tercatat sekitar 313 juta kartu
prabayar diregistrasi ulang oleh pelanggan dan ini
merupakan penurunan dari jumlah pelanggan yang
pernah disampaikan operator sebanyak 364 juta.
Hingga tanggal 4 Maret 2018, ada 178 juta
pelanggan Telkomsel yang berhasil registrasi, 127
juta pelanggan Indosat Ooredoo, 59 juta pelanggan
INDEX
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XL Axiata dan 30 juta pelanggan Hutchison Tri.
Sementara Smartfren 8,5 juta pelanggan dan
Sampurna memiliki 17.357 pelanggan. Padahal
menjelang registrasi pada triwulan 4 tahun lalu,
Telkomsel melaporkan memiliki 190 juta pelanggan,
Indosat 108 juta, XL 52,8 juta dan Tri 59,2 juta,
artinya, selisih jumlah tadi merupakan pelanggan
bodong yang sudah tidak aktif lagi.
Prestasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) yang bekerja sama dengan Kementerian
Dalam Negeri itu selain membuka borok operator
dalam jumlah pelanggan, ternyata membawa borok
baru. Banyak nomor-nomor yang didaftarkan oleh
bukan pemilik KK dan KTP.
Keluhan belum terlalu banyak muncul karena
dampaknya belum terasa bagi pelanggan pemilik
KKT dan KTP. Namun seorang pelanggan PT
Indosat Ooredoo melaporkan identitasnya
digunakan orang lain untuk mendaftarkan 50 (lima
puluh) nomor prabayar selain sebuah yang ia miliki.
Hal ini sebenarnya sudah bisa dideteksi sejak awal,
karena data kependudukan terutama kartu keluarga
(KK) tersebar di mana-mana. Seperti yang
dikhawatirkan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan
Informatika, Kementerian Kominfo, Ahmad M Ramli,
sehingga ia mengingatkan, penggunaan data NIK
(nomor induk kependudukan “ nomor KTP) dan
kartu keluarga (KK) orang lain merupakan
pelanggaran hukum. Ramli meminta masyarakat
tidak melakukan registrasi dengan NIK dan nomor
KK yang diunggah di internet.
Data NIK dan KK Dirjen Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri itu
nyatanya bukan data rahasia karena mudah sekali
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diperoleh siapa pun. Sudah banyak orang
menggunakan data KK yang tersebar di dunia maya
untuk registrasi tanpa mampu dideteksi siapa
sebenarnya pengirimnya.
Orang bisa melakukan registrasi karena data NIK
ada di KK. Sementara kopi KK secara resmi dan
tidak resmi tersebar di mana-mana, di berbagai
lembaga dan entitas bisnis.
KK asli selain disimpan pemiliknya, juga ada di
kantor kelurahan dan di ketua RT. Sementara
kopinya antara lain ada di kantor imigrasi,
perbankan, notaris dan perusahaan pelepas uang
(leasing).
Foto kopi KK disebarluaskan lewat jaringan internet,
dan siapa tahu kopi KK Anda juga termasuk di
dalamnya. Dengan kopi KK tadi siapa pun bisa
melakukan registrasi untuk nomor-nomor lama
atau nomor perdana kartu prabayar baru.
Boleh 15 nomor
Keberhasilan registrasi dengan sistem ini adalah
ketepatan data yang diajukan, yang responsnya
bahkan menakjubkan. Ketika kita memasukkan NIK
dan nomor KK Â tanpa nama lewat SMS ke 4444,
tak lama ada notiﬁkasi keluar, menyebutkan bahwa
registrasi kartu prabayar atas nama si pengirim
data sudah berhasil.
Wajarnya, kalau semua pelanggan melakukan
registrasi ulang, paling banyak akan terregistrasi
sekitaran 200 juta, termasuk mereka yang memiliki
lebih dari satu nomor ponsel. Sementara dilihat dari
antusiasme masyarakat mengikuti registrasi, sudah
terdaftar sekitar 313 juta nomor.
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Aturan membolehkan seorang mendaftarkan tiga
nomor tiap operator, sehingga seorang boleh
memiliki 15 nomor terdaftar dari lima operator. Kita
pasti dapat menebak apa niat di benak orang yang
mendaftarkan lima belas nomor sekaligus.
Sistem yang dibangun pemerintah tidak membuat
kita yakin hanya mendaftar untuk satu nomor, atau
lebih. Karena bukan tidak mungkin data di Kominfo
menyebutkan ada 15 nomor, semua atas nama kita.
Ketika registrasi masa lalu acak-adul, pihak
berwajib sama sekali tidak bisa melacak pemilik
nomor ponsel yang digunakan untuk menipu dan
memeras, karena datanya tidak akurat. Orang yang
melakukan kejahatan pun ketika tahu nomor dilacak
langsung membuang kartunya, aman.
Kini bisa saja suatu kali kita didatangi polisi karena
data nomor ponsel yang digunakan untuk kejahatan
adalah atas nama kita. Polisi akan tetap berpegang
pada data akurat Kemdagri dan mustahil kita
mungkir atau mengelak.
Penegak hukum juga memegang data IMEI, nomor
internasional ponsel, yang seharusnya tidak
mungkin lebih dari satu ponsel dengan IMEI sama.
Di lapangan terbukti, banyak ponsel bernomor
sama, dan itu sulit sekali diberantas.
Jadinya ada dua kriminalisasi yang mungkin terjadi.
Orang tidak berdosa jadi tersangka karena datanya
digunakan orang lain untuk registrasi atau
ditangkap karena nomor IMEI ponselnya sama
dengan nomor IMEI ponsel yang digunakan untuk
tindak kejahatan. ***
Oleh: Moch. Hendrowijono (Pemimpin Redaksi
SINYALMAGZ)
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Ribuan Situs
Wordpress Terinfeksi
Malware

Lagi-lagi lebih dari 2.000 halaman WordPress
diketahui terinfeksi malware penambangan cryptocurrency. Malware tersebut tak hanya mencuri
sumber daya komputer pengunjung untuk
menambang mata uang digital, tetapi juga
mencatat setiap ketikan pengunjung.

Peneliti keamanan di Sucuri menemukan kampanye
berbahaya yang menginfeksi website WordPress
dengan skrip berbahaya. Skrip tersebut
mengantarkan suatu penambangan cryptocurrency pada browser dari Coun Hive dan
keylogger. Coin Hive merupakan layanan berbasis
browser populer yang menawarkan pengguna
website untuk menyematkan JavaScript untuk
memanfaatkan daya CPU pada pengunjung website
mereka demi menambang cryptocurrency Monero.
26
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Peneliti Sucuri mengatakan bahwa dalang di balik
kampanye baru tersebut sama dengan yang
menginfeksi lebih dari 5.400 situs WordPress bulan
lalu. Hal ini diketahui karena kedua kampanye
menggunakan malware keylogger/cryptocurrency
yang bernama cloudﬂare[.]solutions.
cloudﬂare[.]solutions adalah malware
penambangan cryptocurrency dan tidak berkaitan
dengan perusahaan manajemen jaringan dan
cybersecurity Cloudﬂare. Malware yang ditemukan
pada April tahun lalu tersebut menggunakan
domain cloudﬂare[.]solutions untuk penyebaran
awal, sehingga diberi nama demikian.
Pada bulan November, malware tersebut
ditambahkan keylogger yang dapat mencuri
halaman login administrator dan halaman yang
terpampang untuk umum. Jika situs WordPress
yang terinfeks merupakan platform e-commerce,
maka peretas dapat mencuri data yang lebih
berharga, termasuk data kartu pembayaran. Jika
peretas berhasil mencuri credential admin, maka
mereka bisa login tanpa harus mengandalkan celah
untuk masuk ke situs. (*)
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LG Stop Penjualan di
Tiongkok
Siapa tak tergiur dengan pasar Tiongkok? Namun
untuk bermain di sana, butuh mental baja
menghadapi persaingan. Jika tidak kuat bisa jadi
korban. Adalah LG Mobile salah satu korban itu.
Pabrikan satu ini memutuskan tidak lagi menjual
produknya di Tiongkok.
Keputusan resmi ini merupakan buntut dari
buruknya keuangan LG Mobile selama hampir dua
tahun itu. Bahkan seri-seri ﬂagship-nya pun tak
mampu menjadi lokomotif penjualan.
Sudah tentu untuk pasar Tiongkok, LG Mobile
menyediakan stok banyak. Namun produk lokal,
Samsung dan Apple masih terlalu laku di sana. Ini
menggeser LG Mobile pula. (*)
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APPLE MUSIC
Bakal Lampaui Spotify
Peta persaingan aplikasi penyedia layanan musik
digital boleh jadi saat ini dikuasai oleh Spotify.
Namun pertumbuhan pengguna aplikasi asal
Swedia ini hanya 2 persen. Hal inilah yang membuat
pengelola aplikasi Apple Music berani sesumbar.
Apalagi di atas kertas, pertumbuhan pengguna
Apple Music mencapai 5 persen, alias di atas
Spotify.
Jumlah pelanggan Apple Music saat ini tercatat
mencapai 36 juta orang. Apalagi ketika Apple Music
datang dengan platform Android. Dengan kata lain
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kalah cepat dari Spotify yang sudah membungkus
70 juga pelanggan aktif.
Sementara perangkat yang mendukung
penggunaan Apple Music juga lebih beragam.
Selain smartphone juga Apple HomePod, maupun
perangkat sejenis buatan produsen lain.
Berangkat dari alasan itulah, tim Apple Music di
Cupertino amat yakin bahwa produk aplikasi
mereka akan menuai jumlah lebih tinggi. (*)
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HUAWEI
Bakal Jejali Empat Kamera
Tren sekaligus menjawab tantangan persaingan
teknologi smartphone adalah dengan memasang
kamera lebih dari dua buah. Bahkan jika perlu
empat modul kamera. Itulah rencana Huawei di
2018. Pabrikan Tiongkok ini sangat konsen dengan
mobile imaging yang terus berkejaran tiada
hentinya.
Salah satunya adalah Huawei Honor 9 Lite.
Smartphone ini memasang dua kamera di depan
dan dua kamera di belakang. Istilahnya quad
camera. Serunya, kedua sisi ini dilengkapi dengan
kamera resolusi sama, masing-masing 13 MP dan 2
MP.
Menurut George Zhao, presiden Honor, “Huawei
akan tumbuh sangat cepat di Tiongkok, selain itu
31
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adalah rencana kami untuk menjadi pemimpin
smartphone dunia. Kami telah mencanangkan akan
masuk lima besar hingga 2020.”
Sebenarnya tahun 2017 juga sudah masuk tiga
besar di bawah Samsung dan Apple. Tetapi
mungkin maksud Zhao lebih dari sekadar duduk di
urutan tiga. (*)
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PERANCIS
Kian Tegaskan Aturan “No
Texting”
Negeri anggur ini tampaknya menjadi salah satu
negara yang semakin tegas tidak membolehkan
pengemudi memegang ponsel. Bagaimana tidak,
tingkat kecelakan semakin tinggi. Sementara aturan
dilarang mengetik alias texting ketika menyetir
masih pula dilanggar.
Peraturan baru hasil dari kasasi itu melahirkan
aturan yang lebih tegas lagi. Siapapun yang
tertangkap melanggar akan dikenai denda sebesar
135 euro atau sekitar Rp 2,2 jutaan.
Jika pun pengemudi harus mengangkat telepon, ia
harus minggir dan berhenti. Mereka wajib berhenti
di lahan parkir atau lokasi yang dianggap aman.
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Kendati banyak perusahaan telah menambahkan
perangkat lunak seperti Car Mode, Moto Assist atau
Apple’s Do Not Disturb, hal ini tidak menjamin
bahwa pengemudi berlaku aman.
Aturan ini banyak yang menentang. Namun
pemerintah akan terus melakukan komunikasi
dengan warganya. Dan, memang menyetir sambil
memegang ponsel bahkan mengetik adalah
tindakan berbahaya. (*)
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INTEL Bikin Prototipe
Kacamata Pintar
Sebagai perusahaan yang kerap melahirkan inovasi,
Intel mencoba memasuki babak baru. Kali ini
menjajal tren pembuatan kacamata pintar. Memang
bukan hal baru, mengingat Google dengan Google
Glass-nya sudah lebih dulu menginisiasi.
Intel memberi nama produknya itu Vaunt. Bedanya
dengan Google Glass atau Snap Spectacles adalah
desain kacamata ini layaknya kacamata normal.
Vaunt dilengkapi kotak monokrom kecil yang akan
memperlihatkan informasi berupa teks dasar.
Misalnya, jika Anda berada di dapur hendak
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membuat kue, Anda bisa meminta agar resep-resep
ditampilkan kepada Anda. Selanjutnya Anda tinggal
berkonsultasi dengan telepon atau tablet Anda. Jika
Anda berjalan menyusuri jalan kota yang asing,
petunjuk perjalanan ke tempat tujuan
akan
ditunjukkan setiap menemui belokan.
Memang Vaunt lebih sederhana. Anda tidak akan
menemukan hal-hal berbau fotograﬁ dan rekaman
video. Niat Intel hanyalah memberi Anda akses ke
data dengan cara yang tidak ada di komputer,
smartphone, tablet, atau smartwatch Anda.(*)

INDEX

36

HOT NEWS

TELEGRAM
Siapkan Telegram X
Persaingan antar chat messenger membuat
pengelola aplikasi harus melakukan berbagai
pembenahan. Begitu halnya dengan Telegram.
Aplikasi yang sempat bikin heboh di Indonesia ini
bakal menyiapkan Telegram X.
Lahirnya Telegram X adalah salah satu upaya agar
proses dan penggunaan messenger lebih cepat.
Sebagai contoh untuk pengoperasiannya. Telegram
X hadir dengan beberapa ﬁtur baru yang juga
merombak dari yang telah ada. Perintah dengan
mengusap diterapkan untuk interaksi yang lebih
cepat. Misalnya dengan mengusap antara chat/call
pada layar utama dan mengusap ke kanan pada
segala pesan akan menghadirkan menu untuk
meneruskan.
Pemutar musik dan halaman proﬁl juga merupakan
bagian dari paket baru ini. Pada mode baru ini juga
b i s a m em i l i h u n t u k m en y i n gki r kan b al o n
percakapan dan menggunakan ruang yang
dibersihkan untuk penempatan teks dan media
yang lebih baik di pesan.
Jumlah pengguna Telegram sendiri hingga akhir
2017 lalu telah mencapai 180 juta orang.
Sementara Telegram X baru akan dibuat dalam
37
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versi Android. Untuk versi iOS menyusul kemudian.
(*) BliBli.com
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BLIBLI.COM
Gandeng PT Pos Indonesia
Blibli.com mengambil momentum awal tahun
dengan menjalin kerjasama dengan Pos Indonesia
dalam menghadirkan kiosk Blibli InStore di seluruh
Kantorpos se-Jabodetabek dan Jawa Barat.
Kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak
tersebut termasuk kerjasama dalam pengadaan
fasilitas pembayaran menggunakan Pospay dan
pengiriman barang menggunakan Pos Kilat Khusus.
Bahkan juga retur barang secara gratis melalui
kantor pos bagi yang melakukan transaksi di kiosk
Blibli InStore.
Kerjasama ini disepakati sebagai strategi dalam
memperluas jangkauan pasar Blibli.com sekaligus
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membawa pelanggan Pos Indonesia Go Digital.
“Kerjasama ini diwujudkan karena kami melihat
kekuatan jaringan yang dimiliki Pos Indonesia
hingga ke wilayah tier 2 dan tier 3 seluruh Indonesia
merupakan prospek besar untuk dapat memperluas
jangkauan pasar Blibli.com,” ujar Kusumo Martanto,
CEO Blibli.com.
Tantangannya tentu akan perlu melakukan
komunikasi secara luas ke wilayah sekitar
Kantorpos dan edukasi terhadap pelanggan baru
untuk dapat memanfaatkan kiosk Blibli InStore.
Oleh karena itu, Blibli.com dan Pos Indonesia
mensosialisasikan produk ini melalui media
komunikasi yang kami miliki seperti banner, ﬂyer,
brosur, layanan TV di Kantorpos-Kantorpos, dan lain
sebagainya.
Kusumo menambahkan kerjasama ini sekaligus
membantu masyarakat untuk mendapatkan
produk-produk yang diinginkan yang selama ini
mungkin sulit untuk didapat di sekitar wilayah
tinggal mereka. “Sebagai e-commerce asli
Indonesia tentunya kami ingin melakukan sesuatu
yang dapat berkontribusi untuk kemajuan ekonomi
negara,” terang Kusumo.
“Kerjasama ini merupakan sebuah terobosan baru
yang sarat akan manfaat yaitu kesempatan
perkenalkan belanja secara digital kepada
pelanggan yang selama ini belum terpapar dengan
baik dalam hal teknologi dan penggunaan aplikasi
belanja online,” ujar Gilarsi W. Setijono, Direktur
Utama Pos Indonesia.
Gilarsi menambahkan kehadiran e-commerce di
Kantorpos juga diharapkan dapat menambah
segmen pelanggan baru bagi Pos Indonesia. Untuk
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tahap awal, penempatan kiosk Blibli InStore telah
dilakukan di wilayah seperti Jakarta, Tangerang,
Bekasi, Depok, Bogor, Bandung, Pandeglang,
Rangkasbitung, Serang, Cilegon, dan sekitarnya.
Sekarang total titik penempatan kiosk telah ada di
32 Kantorpos dan kedepannya kerjasama akan
terus dikembangkan ke titik-titik lain. (*)
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KABAR OPERATOR

INDOSATOOREDOO
RAMBAH KAWASAN
TERLUAR
Sebanyak 17 BTS baru didirikan Indosat Ooredoo
guna mempercepat pembangunan ekonomi
nasional di wilayah Tertinggal, Terpencil dan Terluar.
Berdirinya BTS ini dilakukan melalui program USO
(Universal Services Obligation). Hal ini sekaligus
mewujudkan visi pemerintah dalam membangun
ekonomi digital bagi seluruh masyarakat di pelosok
tanah air.
Tujuh belas BTS baru dari target 119 BTS USO
tersebut kini sudah melayani masyarakat di provinsi
Kalimantan Barat (beberapa kecamatan di
Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu), Kalimantan
INDEX

42

Utara (Nunukan), Maluku Utara (Halmahera Utara
dan Halmahera Barat) dan Nusa Tenggara Timur
(Alor Timur dan Mataru).
Indosat Ooredoo ditunjuk oleh pemerintah untuk
melaksanakan program USO melalui pembangunan
119 BTS di wilayah terpencil yang tersebar di 7
provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan
Anambas dan Natuna), Provinsi Kalimantara Utara
(Nunukan, Malinau), Provinsi Kalimantan Tengah
(Kapuas), Provinsi Kalimantan Barat
(Sanggau,Ketapang, Kapuas Hulu), Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Alor, Belu, Manggarai Timur,
Mataru), Provinsi Maluku (Maluku Tenggara Barat)
dan Provinsi Maluku Utara (Halmahera Barat,
Halmahera Utara).
“Kami sangat mengapresiasi pemerintah yang telah
memberikan kepercayaan kepada Indosat Ooredoo
untuk menjadi bagian dari pelaksana program USO.
Hal ini sejalan dengan misi dan komitmen kami
untuk terus membangun infrastruktur
t e l e k o m u n i k a s i d i d a e ra h t e r p e n c i l g u n a
memberikan hak yang sama bagi masyarakat di
wilayah tersebut untuk dapat menikmati layanan
telekomunikasi, membangun kehidupan sosial dan
ekonomi sekaligus mengejar ketertinggalan dari
wilayah lain, “ ujar Joy Wahjudi, President Director &
CEO Indosat Ooredoo.
“Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur
telekomunikasi yang kami lakukan juga bertujuan
untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan wilayah
Republik Indonesia, khususnya bagi wilayah-wilayah
terdepan dan terluar yang berbatasan dengan
negara lain,” lanjutnya.
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Indosat Ooredoo memberikan kontribusi USO
sebesar Rp 1,8 Triliun dalam 6 tahun terakhir.
Kontribusi tersebut merupakan 1,25 persen dari
pendapatan kotor Indosat Ooredoo selama ini. (*)
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KABAR OPERATOR

IM3 OOREDOO
untuk Haji dan Umroh
IM3 Ooredoo bekerjasama dengan Asosiasi
Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia
(Asphurindo) untuk menyediakan layanan
telekomunikasi bagi jamaah Asphurindo.Layanan
telekomunikasi tersebut berupa telepon, SMS dan
paket internet yang dipasarkan dalam Paket
Roaming Haji dan Umrah.
Asphurindo adalah asosiasi yang menaungi
berbagai travel penyedia layanan perjalanan Haji
dan Umrah. “Kami selalu berkomitmen penuh
memberikan pelayanan penyelenggaraan haji dan
umrah yang aman dan nyaman. Produk dan
layanan komunikasi ibadah haji dan umrah dari IM3
Ooredoo memudahkan komunikasi antara agen
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perjalanan anggota Asphurindo dengan para
jemaahnya,” ucap Syam Resﬁady, Ketua Umum
Asphurindo.
“IM3 Ooredoo memberi solusi komunikasi hemat
bagi jamaah Asphurindo yang melaksanakan
ibadah ke tanah suci. Pelanggan tak perlu
mengkhawatirkan tagihan saat menjalankan ibada
haji dan umrah dengan Paket Roaming Haji dan
Umrah dari IM3 Ooredoo. Sehingga mereka bisa
khusyuk beribadah,” ucap Andri Pranata, Acting
Chief Sales and Distribution Oﬃcer Indosat
Ooredoo.
Demi mendukung layanan telekomunikasi di tanah
suci, Indosat Ooredoo bekerjasama dengan seluruh
operator di Arab Saudi. Sehingga pelanggan tetap
bisa menghubungi keluarga dan kerabat di
Indonesia tanpa harus mengganti kartu atau
memilih operator secara manual.
Paket yang tersedia di tanah suci mencakup Paket
Nelpon & SMS, Paket Internet dan Paket kombinasi
Nelpon, SMS & Internet.Pendaftaran paket dapat
dilakukan ketika berada di Indonesia atau di Arab
Saudi melalui menu USSD *122*1#. Harga paket
mulai dari Rp 200 ribu dan mulai berlaku saat tiba di
Arab Saudi.
Informasi lengkap mengenai layanan di tanah suci
tersebut dapat diakses melalui website Indosat
Ooreedoo di www.indosatooredoo.com/roaming .
(*)
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NEW COMER

ADVAN G2
Jitu untuk Semua Hal

Inilah generasi penerus Advan G1 dan G1 Pro yang
merupakan ﬂagship brand Indonesia tersebut.
Desainnya menyerupai iPhone dengan tombol
menu bulat. Advan G2 didedikasikan bagi penyuka
swafoto. Hal itu dapat dilihat dari pemilihan resolusi
kamera depan yang lebih tinggi dibandingkan
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kamera depan. Kamera depan 16 MP, sementara
kamera utama 13 MP.
Untuk berjaga ketika ponsel ini raib, disediakan
aplikasi Find My Phone yang dapat dioperasikan di
gadget lain. Advan G2 dilengkapi dapur pacu
prosesor berkecepatan komputasi 1,5 GHz. Untuk
melahap data disiapkan memori internal 32 GB
dengan RAM 3 GB.
Layarnya cukup lega dengan dimensi diagonal 5,5
inci. Siap menayangkan ﬁlm maupun video full HD.
Pun ditenagai oleh baterai berkapasitas 3.500 mAH.
Harga di pasar di kisaran Rp 2,5 jutaan. (*)
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NEW COMER

LAND ROVER
EXPLORE
Modular Tangguh

Setelah CAT bikin smartphone tahan banting, giliran
Land Rover merambah bisnis ini. Produk yang
dikenalkan di ajang MWC Barcelona 2018 tersebut
diberi nama Land Rover Explore. Hal yang
diunggulkan selain daya tahan adalah konsep
modular.
49
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Komponen modular yang dapat ditambahkan
antara lain panel antena GPS yang lebih powerfull,
AR viewﬁnder untuk navigasi di alam bebas, serta
baterai cadangan. Konsep modular yang diterapkan
sendiri menyerupai MotoMods pada perangkat
Motorola.
Desain Land Rover Explore sendiri sebenarnya
sederhana. Namun opsi modular yang ditawarkan
terasa mewah. Bahkan Anda bisa mencantelkan
dengan karabiner kecil ke jaket atau ransel. Harga
yang ditawarkan sekitar Rp 11 jutaan. (*)
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NEW COMER

MICROSOFT
SURFACE TERBARU
Laptop Surface Terjangkau

Kali ini Microsoft tak mau gegabah menawarkan
harga jual. Di sela turunnya penjualan laptop,
Microsoft ingin bangkitkan penjualan dengan
produk seharga sekitar Rp 10 jutaan. Namun tetap
dengan berbagai spek terbaik. Misalnya saja
penggunaan prosesor Intel Core m3 dengan
prosesor graﬁs Intel HD Graphics 615. Kemudian
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ruang penyimpanan mencapai 128 GB dengan RAM
4 GB.
Untuk laptop dengan spek di atasnya, Microsoft
menawarkan harga sekitar Rp 13,5 jutaan. Tentu
saja prosesornya lebih tinggi berupa Intel Core i5.
Di samping laptop, Microsoft Surface juga muncul
dalam format Surface Book 2. Perangkat ini hadir
dengan layar berukuran 13,5 inci.
Microsoft sendiri mengemas dalam dua varian.
Masing-masing dengan memori 128 GB dan 256
GB. Keduanya dihargai sebesar sekitar Rp 16 jutaan
dan Rp 20 jutaan. Kedua Surface Book 2 ini dibekali
dengan RAM 8 GB. Serta menggunakan prosesor
Intel Core i5. (*)
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NEW COMER

LG ARISTO 2
Terjangkau untuk Pasar
Amerika

Bagi LG Mobile tampaknya pasar Amerika perlu
pula dijejali dengan ponsel senilai Rp 800 ribuan. INi
tentu di luar kebiasaan strategi vendor umumnya.
Faktanya LG Mobile pun merilis LG Aristo 2. Bodinya
serba plastik dengan layar 5 inci.
Chipset yang dibenamkan tentu menyesuaikan
harga. Meski produk Qualcomm namun memakai
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Snapdragon 425 yang terhitung sudah kawak. LG
Mobile juga hanya membekali seri ini dengan
kamera 13 MP belakang dan 5 MP di depan.
Sementara itu untuk kebutuhan menyimpan ﬁle,
pengguna di negeri paman Sam harus puas dengan
ruang seluas 16 GB. Apalagi RAM-nya pun hanya 2
GB. Dengan spesiﬁkasi seperti ini, baterainya pun
hanya berkapasitas 2.410 mAh.
LG Mobile harus mengantisipasi turunnya penjualan
produk mereka di Amerika. Nama LG pun bahkan
tak masuk dalam daftar 10 besar brand. Beberapa
tahun sebelumnya sempat tercatat di list 10
teratas. (*)
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KABAR OPERATOR

XL AXIATA
Tawarkan Xtra Kuota
Masyarakat dan pelanggan semakin mudah untuk
mendapatkan manfaat dari semakin baiknya
layanan data yang disediakan PT XL Axiata Tbk (XL
Axiata). Kebutuhan pelanggan atas kuota data juga
terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya
aktivitas produktif yang bisa dilakukan dengan
memanfaatkan layanan data untuk mengakses
internet. Untuk memudahkan pelanggan
mendapatkan tambahan kuota data secara lebih
eﬁsien, XL Axiata meluncurkan paket “Xtra Kuota”.
Apa itu paket “Xtra Kuota”?
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Ini adalah tambahan kuota sebesar 30 GB hanya
dengan harga Rp 10 ribu dan dapat dinikmati
selama satu bulan.
Gimana mendapatkannya?
Anda harus mengaktifkan paket data XL Xtra
Combo. Paket xtra Combo ini juga telah
diperbaharui dengan meniadakan pembagian kuota
di jaringan 2G, 3G ataupun 4G, sehingga kini
pelanggan dapat menikmati seluruh kuota di semua
jaringan.
Paket Xtra Combo bisa didapatkan mulai dari harga
Rp. 59 Ribu. Setelah aktivasi paket data Xtra
Combo, pelanggan kemudian dapat menambahkan
kuota data dengan mengaktifkan paket Xtra Kuota
yang memberikan 30GB dengan harga hanya
sebesar Rp 10 ribu selama 30 hari.
Detail informasi termasuk syarat dan ketentuan
mengenai program ini bisa didapatkan di website
xl.co.id
Direktur Komersial XL Axiata, Allan Bonke
mengatakan, “Paket Xtra Kuota kami luncurkan
sebagai solusi terbaik yang kami tawarkan atas
tingginya permintaan kuota data oleh pelanggan.
Dengan paket ini, pelanggan menjadi lebih , simple,
ﬂeksibel dan hemat dalam mendapatkan tambahan
kuota data di seluruh jaringan (2G/3G & 4G). Kami
menyadari, dengan semakin luasnya jangkauan
layanan data berkualitas, termasuk 4G LTE dan
4.5G, maka akan semakin meningkat pemanfaatan
layanan data oleh masyarakat. Hal inilah yang
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mendorong permintaan atas kuota data terus
meningkat.”
Hingga akhir Oktober 2017, pelanggan layanan Data
XL Axiata terus meningkat seiring dengan
bertambahnya pelanggan yang menggunakan
smartphone yang mencapai 70 persen dari total
pelanggan. Sementara itu, pelanggan layanan XL 4G
LTE juga terus tumbuh dan telah mencapai lebih
dari 24 juta dari total pelanggan.(*)
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KOLOM

KONSOLIDASI
Isu Seksi Telko 2018
BANYAK masalah utama di industri telekomunikasi
yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2018 ini,
atau cenderung terjadi karena tahun ini baru
“pemanasan”. Namun isu yang akan tetap hangat
adalah persaingan yang makin tajam, walau sudah
ada tanda-tanda ada pihak yang akan menyerah
dengan mulai mengibarkan bendera putih, akibat
pendapatan mereka menurun.
Walau sejatinya tidak akan ada operator yang
menyerah, sebab industri telko merupakan industri
simalakama, kalau diteruskan merugi, dihentikan
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lebih merugi pula karena investasinya tidak murah.
Langkah paling masuk akal adalah eﬁsiensi,
meskipun untuk pemasaran tidak ada kata
mengencangkan ikat pinggang, karena umumnya
pemasaran itu royal walau akhirnya harus
terkendali.
Industri telekomunikasi Indonesia fokus pada tiga
besar dari enam pelaku, yaitu PT Telkomsel, PT
Indosat Ooredoo dan PT XL Axiata, sementara tiga
lainnya, Smartfren, Hutchison Tri Indonesia (Tri) dan
Sampurna adalah pengikut dari jauh. Tiga pelaku

HENDROWIJONO
Pemimpin
Redaksi
SINYAL MAGZ

utama menguasai 85 persen pangsa pasar dengan
Telkomsel yang terunggul karena memiliki 190 juta
pelanggan, Indosat Ooredoo 97 juta dan XL Axiata
53,5 juta.
Jaringan Telkomsel merata hingga daerah terpencil,
terdepan dan terluar, tidak hanya di perkotaan yang
menjanjikan pengembalian modal dalam waktu
dekat. Telkomsel menggelar 152.000 base
transceiver station (BTS) di seluruh Indonesia juga
di beberapa kapal penumpang milik PT Pelni.
Sementara operator lain lebih suka berkutat di
Pulau Jawa dan beberapa kota besar di pulau-pulau
lainnya, dengan jumlah BTS masing-masing
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sekitara di bawah 100.000 buah kecuali XL Axiata
yang hampir 102.000 buah.
Sepanjang masa rezim Jokowi – JK sejak 2014
hingga kini, ada sejumlah kebijakan dan pekerjaan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) yang bisa menjadi catatan. Ada yang
berhasil diterapkan dengan baik, ada yang tertunda
pelaksanaannya, ada pula yang sulit untuk
dilaksanakan.
Masalahnya sangat sepele, mengganggu
kenyamanan bisnis petahana, Telkomsel, yang
sering kali lalu dihubungkan dengan kepentingan
nasional. Maklum, megasetoran dari dividen dan
pajak setiap tahun yang bahkan melebihi setoran
bank BUMN terbesar, Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Karenanya pemerintah sangat sensitif jika ada
pesaing yang berpotensi menggerogoti pasar
Telkomsel.
Akan ada kebijakan besar yang bisa menjadi
kebijakan terbaik yang pernah dilakukan seorang
menteri Kominfo, konsolidasi. Jika semua berjalan
lancar, aturan-aturan soal konsolidasi, merger akan
selesai sebelum akhir tahun ini.
Konsolidasi akan menyiutkan jumlah operator dari
tujuh menjadi hanya tiga sehingga industri akan
lebih eﬁsien. Paling utama posisi tawar terhadap
vendor akan lebih baik, kemampuan mengerahkan
biaya modal lebih kuat, dan jumlah pelanggan juga
b i s a d i k o n t ro l ke t a t u n t u k m e n i n g k a t k a n
pendapatan.
Ada angin apa sehingga Kominfo memrioritaskan
rancangan peraturan menteri, sementara ide
konsolidasi sudah tumbuh sejak awal periode
Jokowi – JK, namun hingga akhir 2017 masih
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melempem. Mengaca pada proses akuisisi Axis
(Saudi Telecom) oleh PT XL Axiata beberapa tahun
lalu yang hanya mendasarkan pada kebijakan “kilat”,
tampaknya Menteri Kominfo Rudiantara bersikap
lebih hati-hati.
Tidak Begitu “Sreg”
Masalah utama konsolidasi yang bisa berupa
akuisisi (pengambilalihan), merger (penggabungan
dua perusahaan atau lebih), atau peleburan adalah
soal penguasaan spektrum frekuensi radio yang
dimiliki operator yang terlibat. Dalam kasus XL –
Axis, operator milik kelompok Axiata itu
mengembalikan 10 MHz di spektrum 2,1 GHz bekas
Axis ke pemerintah, yang kemudian dilelang dan
dimenangkan oleh Indosat dan Tri.
Konon untuk membatasi pemilikan spektrum
berlebihan – lebar frekuensi dibanding jumlah
pelanggan – pemerintah waktu itu mengambil 2
kanal di 2,1 GHz tadi, dan membiarkan XL Axiata
mengambil 15 MHz di spektrum 1800 MHz bekas
Axis. Kebijakan ini pun sempat membuat operator
lain berang karena perbandingan pelanggan dan
lebar spektrum yang njomplang yang membuat XL
punya banyak sisa frekuensi.
Berdasarkan aturan yang pernah ada,
penggabungan tiga operator analog masa lalu tidak
mengembalikan frekuensi kepada pemerintah.
Ketika mereka digabung lagi dengan Smart
Telecom, yang dilakukan adalah penggabungan
pemasaran produk, dengan nama Smartfren.
Konsolidasi menjadi seksi karena ada rencana
(konon sedang dalam proses), pembelian PT
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Indosat Oordeoo oleh kelompok Sinar Mas sebagai
pemilik PT Smartfren, yang lalu akan mengakuisisi
PT Hutchison Tri Indonesia (Tri). Transaksi akan
menunggu payung hukum yang sedang digarap,
walau konon kesepakatan harga akuisisi semua
saham milik Kelompok Ooredoo (Qatar) sudah
terjadi.
Jika penggabungan tiga operator yang diperkirakan
senilai Rp 50 triliun lebih itu terlaksana, peta industri
telekomunikasi Indonesia akan berubah, hanya ada
PT Telkomsel, PT Indosat Smart (?), PT XL Axiata
dan PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia.
Indosat akan punya frekuensi 112,5 MHz,
sementara Telkomsel 82,5 MHz dan XL Axiata 45
MHz.
Jika pemerintah mewajibkan Sinar Mas
mengembalikan sebagian frekuensinya, bisa jadi 10
MHz di 2,1 Ghz akan lepas kembali, untuk dilelang
oleh pemerintah. Dan, tinggal Telkomsel dan XL
Axiata saja yang akan memperebutkannya, yang
kalau dimenangkan keduanya maka Telkomsel
akan memiliki 87,5 MHz dan XL Axiata 50 MHz.
Kebijakan lewat Permen (Peraturan Menteri)
Kominfo mungkin tidak akan persis seperti ini,
karena pertimbangan industri harus sehat menjadi
yang utama dengan posisi tawar terhadap vendor
yang sudah terbangun bagus pasca konsolidasi
tetap terpelihara. Apalagi setelah konsolidasi
mungkin saja Sinar Mas akan membersihkan
pelanggan tidur, sehingga jumlah pelanggan
kelompok itu tidak lagi 166 juta (Isat 97 juta, Tri 57
juta dan Smartfren 12 juta), tetapi menjadi hanya
sekitaran 62 juta dengan ARPU (average revenue
per user – pendapatan rata-rata dari tiap
pelanggan) yang lumayan, sekitar Rp 45.000,
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sementara Telkomsel dengan 190 juta pelanggan
tetap unggul dengan ARPU Rp 56.000.
Apakah calon konsolidan, utamanya Indosat dan Tri
setuju dengan aksi Sinar Mas ini? Beberapa media
mengungkapkan, Hutchison Tri Indonesia (Tri) tidak
begitu sreg. Walau bukan porsi jajaran direksi untuk
berpendapat, namun Wakil Dirut PT HTI, Moh Danny
Buldansyah berpendapat, konsolidasi akan
menjadikan industri lebih eﬁsien dan lebih sehat.
Katanya, konsolidasi terbaik adalah antara PT
Indosat Ooredoo, PT XL Axiata dan Tri. “PT Indosat
dan PT XL Axiata bisa mendongkrak kinerja bisnis
perusahaan,” ujarnya (Bisnis Indonesia, 8/2). ***
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KABAR OPERATOR

Telkomsel Siap untuk Asian
Games 2018
Ajang Asian Games 2018 tinggal beberapa bulan
lagi digelar. Salah satu lokasi vital adalah Gelora
Bung karno (GBK) yang Minggu (14/1) lalu
diresmikan penggunaannya oleh Presiden Jokowi.
Guna menyediakan fasilitas telekomunikasi terbaik,
Telkomsel telah melakukan beragam aktivitas
peningkatan dan penguatan fasilitas jaringan di
sekitar kawasan tersebut. Sejumlah upaya yang
telah dilakukan antara lain melalui implementasi
teknologi jaringan TDD 2,3 Mhz serta Massive
Multiple Input Multiple Output (MIMO) untuk
jaringan pita lebar terdepan 4G LTE Telkomsel yang
menjangkau kawasan GBK.
Dengan menggelar optimalisasi kualitas jaringan 17
BTS yang sudah beroperasi di sekitar kawasan GBK,
64
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Telkomsel juga melakukan penambahan 22 BTS
serta 20 diantaranya berjenis Lampsite yang secara
khusus dihadirkan untuk pengamanan jaringan
indoor Stadion Utama GBK. Selain itu, Telkomsel
juga mengoperasikan 2 unit Compact Mobile BTS
(COMBAT) yang sudah dilengkapi teknologi
frekuensi TDD 2,3 MHz ser ta 1 unit BTS
berteknologi Massive MIMO yang menjangkau
kawasan outdoor sekitar Stadion GBK.
Executive Vice President Area Jabotabek Jabar
Telkomsel Ririn Widaryani mengatakan “Gelaran
peresmian Stadion Utama GBK yang baru
direnovasi dan disertai pertandingan sepak bola
Timnas melawan Islandia ini menjadi momen yang
tepat bagi Telkomsel untuk menguji kemampuan
teknologi jaringan terdepan yang memang telah
dipersiapkan untuk menyambut perhelatan
olahraga Asian Games 2018, yang salah satunya
akan berlangsung di Jakarta.” (*)
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KABAR OPERATOR

Smartfren Donasikan
Komputer dan Buku
PT. Smartfren Telecom, Tbk dan Eka Tjipta
Foundation memberikan donasi berupa komputer
dan buku pelajaran ke sekolah-sekolah di
Kalimantan. Sekolah-sekolah yang bernaung di
bawah Eka Tjipta Foundation tersebut merupakan
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
“Kegiatan donasi ini adalah tindakan nyata
Smartfren dan Eka Tjipta Foundation dalam
memajukan dunia pendidikan khususnya di
Kalimantan,” ucap Tjutju Sulistiawati, HR Centre of
Expertise Head Smartfren.
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Menurut Tjutju, sumbangan komputer diharapkan
dapat menjadi suatu dukungan infrastruktur
pendidikan modern bagi para guru. Dengan
demikian, siswa dapat lebih mudah menerima
informasi pendidikan, dan mendukung kegiatan
pembelajaran di sekolah tersebut.
Rencananya komputer akan diserahkan ke sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama yang
terletak di wilayah perkebunan kelapa
sawit.Smartfren dan Eka Tjipta Foundation
berharap bisa memberikan akses komunikasi dan
informasi kepada para guru dan siswa di
daerah.Sehingga dapat mengatasi masalah di
daerah yang memiliki keterbatasan akses
transportasi.
Penyerahan dilakukan oleh HR COE Head
Smartfren, Ibu Tjutju Sulistiawati kepada Kepala
Bidang Pendidikan Eka Tjipta Foundation, Agustina
Tutik. Smartfren dan Eka Tjipta Foundation akan
terus melanjutkan dan memperkuat kerjasama
tersebut di tahun 2018.
Dukungan pendidikan ini tak hanya ditujukan ke
sekolah menengah atas dan pertama, namun akan
dimulai dari pendidikan dasar.(*)
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KABAR OPERATOR

Kotak Amal via TCash
Jenis layanan yang ditawarkan Telkomsel TCash
kian bertambah. Kali ini memudahkan pengguna
yang ingin memberi sumbangan melalui kotak
amal. Bekerja sama dengan Yayasan Rumah Amal
Salman Institut Teknologi Bandung, Telkomsel
menghadirkan layanan berbasis digital untuk
mempermudah akses bersedekah menggunakan
kotak amal atau kencleng digital menggunakan
layanan TCASH Telkomsel. Layanan yang kini sudah
menggunakan teknologi ﬁtur snap/scan QR Code
ini akan dipasang di seluruh kotak amal yang
tersebar di masjid dan mitra Yayasan Rumah Amal
Salman ITB yang ada wilayah kota Bandung dan
sekitarnya.
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General Sales Regional Jabar Telkomsel Agustiyono
mengatakan, “Telkomsel ingin terus menghadirkan
pengalaman digital secara langsung kepada
masyarakat dengan kemudahan dalam gengaman,
salah satunya dengan memanfaatkan keunggulan
layanan digital mobile ﬁnancial service TCASH
melalui kerja sama dengan Yayasan Rumah Amal
Salman ITB, yang kini sudah dapat digunakan di
beberapa masjid yang tersebar di wilayah kota
Bandung.”
Dengan memanfaatkan layanan TCASH, pelanggan
setia Telkomsel yang sudah meng-upload aplikasi TWallet dapat langsung melakukan snap QR Code
yang tersedia di tiap kencleng digital dan dana yang
disedekahkan dapat langsung masuk ke rekening
Masjid atau mitra Yayasan Rumah Amal Salman
ITB yang telah bekerja sama. Sehingga, kini
pelanggan tidak perlu merasa khawatir lagi jika
tidak membawa uang tunai saat ingin bersedekah
secara langsung.
Di masa mendatang sebanyak 505 unit Kencleng
Digital Yayasan Rumah Amal Salman ITB akan
dipasang QR Code TCASH. Program ini juga
menjadi bentuk dukungan cashless society di
Indonesia, sekaligus sebagai bentuk penetrasi
Telkomsel di layanan mobile ﬁnancial service tak
terbatas pada transaksi belanja ataupun aktivitas
penunjang gaya hidup lainnya, namun kini dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan berbagi dengan
sesama.
Sebelumnya, Telkomsel juga telah menghadirkan
layanan donasi sejenis menggunakan TCASH
berbasis UMB melalui akses *800*7*8# yang juga
dapat dimanfaatkan seluruh pelanggan Telkomsel.
Melalui layanan tersebut, pelanggan bisa memilih
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penyaluran donasi melalui lembaga seperti BAZIS,
LAZIS NU, Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid
hingga Rumah Zakat secara digital menggunakan
saldo TCASH. (*)
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KABAR OPERATOR

Solusi Keamanan
TeamPLAN Telkomsel
Telkomsel bekerjasama dengan BlackBerry Limited
di Indonesia meningkatkan fasilitas keamanan
p a k e t Te a m P L A N d e n g a n m e n a m b a h k a n
BlackBerry Enterprise Mobility Suites (EMS). Solusi
keamanan ini memastikan keamanan data, konten,
dan aplikasi perusahaan dapat diakses
menggunakan perangkat apa saja, baik gawai,
ponsel, laptop, maupun komputer. EMS menjadi
jawaban kebutuhan pelanggan akan keamanan,
sekaligus melengkapi layanan yang sudah tersedia
dalam paket TeamPLAN sebelumnya, seperti paket
data, suara, dan SMS.
Vice President Enterprise Mobile Product Marketing
Telkomsel Arief Pradetya mengatakan, “Kerjasama
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kami dengan BlackBerry memberikan perlindungan
layaknya ‘satpam digital’ untuk semua perangkat
perusahaan, bahkan hingga ke perangkat mobile
sekalipun. Kini dengan paket TeamPLAN, pelanggan
tak hanya mendapat akses penuh ke BlackBerry
EMS Management Edition dan layanan end-point
management, tapi juga secara otomatis jaminan
keamanan untuk perangkat mobile, aplikasi, dan
browser mereka.”
“Dengan menawarkan keamanan always on, kami
membantu perusahaan di Indonesia
menyederhanakan kompleksitas bisnis tanpa harus
mengorbankan sisi keamanan. Dengan adanya
jaminan dari sisi keamanan ini, pelanggan dapat
fokus kepada pengembangan bisnisnya,” ungkap
Arief.
Selain solusi EMS, Paket TeamPLAN juga
menyediakan paket data mulai dari 5 GB, paket
suara mulai dari 1.000 menit untuk panggilan ke
pelanggan Telkomsel (60 menit untuk panggilan ke
pengguna operator), juga paket SMS mulai dari
1.000 SMS ke sesama pelanggan Telkomsel. Paket
TeamPLAN ini dapat diperoleh dengan biaya
berlangganan yang terjangkau.
BlackBerry EMS yang digabungkan dengan paket
data Telkomsel menjadi solusi mobile terlengkap
yang memberi perlindungan, pengelolaan, dan
kendali kebijakan di berbagai jenis perangkat dan
platform pelanggan korporasi, seperti iOS,
AndroidTM, Windows® 10, MacOS, dan Samsung
KnoxTM.(*)
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PROFIL

8 Anak Muda Kaya
Selain Zuckerberg
Tak usah ditanya kekayaan dan ranking kaya Mark
Zuckerberg. Sampai 2017, ia masih lah anak muda
terkaya di industri IT. Namun, menurut Forbes ada
beberapa lagi pebisnis di bawah 40 tahun yang
berlimpah harta. Siapa saja mereka?

Dustin Moskovitz

Umur..33 tahun
Kekayaan…13,3 miliar dolar
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Sebagai co-founder Facebook wajar jika ia ikut kaya
raya. Meski tak sekaya Zuckerberg. Maklum,
Mozkovitz sudah melepaskan tugasnya di jejaring
sosial terbesar sedunia itu. Namun ia masih
memagang saham sebesar 2,34 persen.
Selepas dari Facebook 2008, ia mendirikan
perusahaan bernama Asana. Dengan punya kocek
banyak, ia menyuntik modal ke Path. Sejak itu lah,
suami Cari Tuna ini lebih fokus menjadi angel
investor, ketimbang mendirikan start up.
Tahun 2011 bersama sang istri membangun Good
Ventures. Moskovitz dikenal dekat dengan Bill
Gates dan Warren Buffett. Dengan orang-orang
kaya itu mereka menyukai menjadi ﬁlantropi. (*)

Eduardo Saverin

Umur..35 tahun
Kekayaan…9,7 miliar dolar
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Seperti halnya Mozkovitz, Saverin adalah cofounder Facebook yang kemudian hengkang. Kini ia
melenggang sebagai angel investor. Sahamnya di
Facebook pun masih ada sebesar 0,4 persen. Ia
sempat membangun start up bernama Qwiki dan
Jumio.
Tahun 2010, ia mendirikan portal untuk aktivitas
kemanusiaan bernama Aporta. Pertemuannya
dengan perempuan berkebangsaan Indonesia
bernama Elaine Andriejanssen membawanya
menikah dan tinggal di Singapura.
Di Asia ia mengembangkan bisnis angel investor.
Tahun 2016, ia menggelontorkan investasi kepada
Ninja Van, sebuah perusahaan di bidang jasa
logistik senilai 300 juta dolar. (*)

Garret Camp

Umur..39 tahun
Kekayaan…5,1 miliar dolar
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Nama Garret Camp tak lepas dari nama Uber. Ya, ia
lah co-founder aplikasi berbasis transportasi itu.
Tetapi sebelumnya ia dikenal pula sebagai rekan
pendiri StumbleUpon. Ini adalah platform web
discovery pertama di dunia. Karyanya ini pernah
masuk 50 web terbaik versi majalah Time.
Ketika mendirikan Uber, banyak orang menganggap
sebagai sebuah omong kosong. Namun Camp
menjawabnya dengan membuat uji coba. Ia berikan
kocek 800 dolar kepada sopir pribadinya. Lantas,
dengan segala cara yang kemudian dikenal sebagai
platform transportasi online, terjawablah keraguan
tadi.
Tahun 2010, Uber bahkan memperoleh investasi
sebesar 1,25 juta dolar. Uber yang semula
beroperasi di San Frnasisco lalu merambah ke kota
lain di Amerika. Kini ke negara lain. Tahun 2012,
Uber masuk sebagai top 10 Companies. (*)

Robert Pera

Umur..39 tahun
Kekayaan…4 miliar dolar
Siapa lelaki jebolan University of California, San
Diego ini? Kalau Anda penyuka NBA, ia adalah
pemilik klab Memphis Grizzlies. Tetapi bukan
karena itu ia masuk sebagai anak muda di bawah
40 tahun terkaya di industri IT. Melainkan lantaran ia
pemilik Ubiquiti Networks.
Lulus kuliah, ia langsung mendarat di Apple Inc.
Pekerjaannya memastikan bahwa produk-produk
Apple yang memiliki Wi-Fi bisa mendapat sertiﬁkasi
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dari FCC. Khususnya dalam hal emisi
elektromagnetik.
Dari sanalah ia menjadi sangat ahli dalam hal
teknologi Wi-Fi. Sampai kemudian, ia mendirikan
Ubiquiti Networks. Dimulai pada Maret 2005,
dengan modal 30 ribu dolar yang berasal dari kocek
pribadi dan kartu kredit, perusahaan ini berjalan.
Sekarang perusahaan ini juga menghasilkan
wireless access point, perlengkapan jaringan
hingga kamera pengawas. (*)

Joe Gebbia

Umur..36 tahun
Kekayaan…3,9 miliar dolar
Ia lah co-founder sekaligus Chief Product Oﬃcer
aplikasi Airbnb. Aplikasi ini bergerak di bidang online
marketplace dan layanan hospitality. Tahun 2017,
keuntungan Airbnb mencapai 2,8 miliar dolar.
Sementara laba operasinya menembus 450 juta
dolar.
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Airbnb tumbuh pesat. Tahun lalu hanya dikelola oleh
sebanyak 3.100 karyawan saja. Sementara
penggunanya sendiri di seluruh dunia telah lebih
dari 100 juta orang. Bahkan tahun 2018 ditargetkan
dapat mencapai 200 juta orang.
Gebbia sendiri sebenarnya memiliki keahlian
sebagai seorang desainer. Namun gara-gara teman
sekamarnya, Brian Chesky, ia pun terjun ke industri
IT. Toh, keahlian dalam hal desain masih terus ia
jalankan. Salah satu gagasan serunya membuat
p e ra b o t a n k a n to r m o d u l a r d e n g a n b ra n d
Neighborhood. (*)

Nathan Blecharczyk
Umur..34 tahun
Kekayaan…3,8 miliar dolar

Nama Garret Camp sebagai CPO, maka Chief
Strategy Oﬃcer (CSO) Airbnb dipegang oleh
Blecharczyk. Ia juga termasuk salah satu cofounder aplikasi pencarian kamar hotel tersebut.
Sebelumnya ia menjabat CTO. Awal karir ia mulai
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dengan bekerja biasa di OPNET Technologies.
Namun kegemaran pria satu ini di perangkat lunak
memang sudah sejak masih sekolah.
Ia pernah membuat software untuk spamming.
Bahkan ketika memilih Harvard University, ia ambil
jurusan Ilmu Komputer. Jadi soal teknologi
komputer ia jagonya.
Di Airbnb, ia melakukan strategi melakukan
ekspansi ke Kuba pada 2015. Kala itu hubungan
Amerika dan Kuba sudah membaik. Kemudian
memilih Tiongkok yang punya potensi penggunaan
Airbnb tinggi. Di negeri tirai bambu, Airbnb memakai
nama Aibiying. Pria dengan dua putra ini termasuk
orang terkaya di urutan 474 seluruh dunia. (*)

Frank Wang

Umur..37 tahun
Kekayaan…3,2 miliar dolar
Perusahaan gadget yang terus mendaki dan untung
besar adalah DJI. Produsen drone ternama itu.
Adalah Frank Wang si pemilik sekaligus pendiri DJI.
79
INDEX

DJI tak lain merupakan kependekan dari Da-Jiang
Innovations Science and Technology.
DJI sendiri menguasai market share perangkat
drone mencapai 70 persen. Pada tahun 2016 nilai
perusahaan DJI telah mencapai 8 miliar dolar.
Padahal pada tahun sebelumnya nilai perusahaan
baru mencapai 1 miliar dolar.
Menurut The Economist, DJI merupakan pelopor
industri drone untuk sipil. DJI terus melakukan
inovasi di sela persaingan produk drone yang
semakin ketat. Kendati banyak drone murah, DJI
tetap tak tergoyahkan. Berbeda dengan Go-Pro
yang dilindas oleh kejamnya persaingan action
cam. (*)

Evan Spiegel

Umur..27 tahun
Kekayaan…3,2 miliar dolar
Anda pasti kenal pria satu ini. Pendiri Snapchat
yang juga suami artis Miranda Kerr. Dengan
membawa 1.859 karyawan pada 2017 Snap Inc
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meraih pendapatan mencapai 208 juta dolar.
Kendati laba operasinya mengalami penurunan,
namun total asetnya mencapai 3,18 miliar dolar.
November 2017 Snap Inc memperoleh suntikan
dana dari Tencent. Perusahaan asal Tiongkok ini
memperoleh saham sebesar 12 persen. Penurunan
Snapchat sebenarnya sudah terendus sejak 2016.
Bahkan saat itu Google menawarkan dana sebesar
30 miliar dolar.
Spiegel sendiri pernah mengalami masa paling jaya
di tahun 2015. Kala itu ia adalah anak muda
miliuner terkaya di dunia. Usai menikah pada Mei
2017, ia membeli rumah milik Harrison Ford senilai
12 juta dolar. (*)
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REVIEW

SAMSUNG GALAXY A8
(2018) Pemanasan

HARGA

Sebelum Sang Bintang

Rp6.150.000,sampai
Rp6.500.000,-

Sembari menunggu datangnya sang ﬂagship,
Samsung Galaxy S9, Samsung Mobile
memanaskan publik dengan seri A. Cukup panas,
mengingat Samsung Galaxy A8 merupakan produk
highend dengan spesiﬁkasi tak kalah hebat dengan
keluarga seri S.
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Tidak saja pada sisi komponen maupun material.
Samsung Galaxy A8 juga disiapkan untuk
memfasilitasi pengguna yang telah memakai
Samsung Pay maupun menonton video atau main
game dengan kacamata Gear VR.
Seri ini menarik perhatian di akhir tahun 2017, ketika
hampir semua pabrikan masih menyimpan “senjata”
barunya. Samsung mendahului. Kebetulan
Indonesia terpilih sebagai negara pertama yang
menjual seri ini.

Interface Utama

MenuMenu

Theme

BODI
Samsung Galaxy A8 merupakan produk yang
dirancang dengan desain masa kini. Terlihat dari
material aluminium yang dipilih sebagai frame.
Sedangkan material depan dan punggung memakai
glass seperti halnya seluruh seri highend lainnya.
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Seluruh sisi tertutup amat rapat untuk menghindari
sisipan air atau debu. Standarisasi IP68 diraih untuk
memastikan durabilitasnya. Kendati begitu harus
diakui seri ini sangat mengingatkan pada Samsung
Galaxy S8.
Seri ini masih mempertahankan port audio 3,5 mm.
Di samping juga tersedia speaker utama.
LAYAR
Mengusung konsep
bezeless, Galaxy A8
menyisakan space sekitar
25 persen saja. Tak heran
jika layar tampak sangat
mendominasi. Seri ini
memilih Super AMOLED
yang memang lebih hemat
baterai. Dengan ukuran 5,6
inci diagonal, layar
diciptakan untuk
menampilkan video rasio
18,5:9. Tak Cuma itu, untuk
memberi kenyaman
pengguna ketika sibuk bermobile internet, tersedia
ﬁtur Always on Display.
KAMERA
Peselﬁe sejati seperti ingin dimanjakan oleh seri ini.
Bagaimana tidak, dua kamera dengan resolusi
tinggi dipasang. Masing-masing 16 MP dan 8 MP.
Keduanya dengan aperture f/1.9. Dengan resolusi
seperti ini jadi memungkinkan melakukan rekaman
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video untuk vlog hingga 1080p/30fps. Tugas
kamera 8 MP untuk memperoleh frame yang lebih
lebar.
Sedangkan kamera utama menggunakan resolusi
16 MP namun dengan aperture f/1.7. Sebuah LED
fash disiapkan di atas sensor sidik jari.
Interface kamera masih menggunakan desain
sebelumnya. Anda pasti masih cukup familiar jika
saat ini memakai Galaxy S8.
KINERJA
Banyak perbaikan dilakukan di seri ini. Penggunaan
chipset sendiri Exynos 7885 cukup terasa. Hasilnya
dari tiga jenis uji, performa Galaxy A8 melebihi
ﬂagship Samsung Galaxy S7. Namun masih di
bawah ketangguhan Samsung Galaxy S8.
Paduan dengan prosesor graﬁs Mali-G71 tampak
kompak. Video maupun game yang tampil di layar
terlihat halus.
Selain itu Samsung seperti masih ogah
memberikan OS Android Oreo. Mau tak mau Galaxy
A8 rela memakai OS Android Nougat. Oreo seperti
jadi salah satu kekuatan Galaxy S9 kelak.
BATERAI
Dibekali oleh baterai dengan kapasitas 3.000 mAh
sebenarnya cukup menjawab kebutuhan akan
pemakaian yang tinggi. Apalagi ditambah dengan
ﬁ t u r f a s t c h a rg i n g s e m a k i n m e m b e r i k a n
kemudahan di saat tenaga mulai menurun.
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Dalam tempo setengah jam, Anda bisa memperoleh
setidaknya sekitar 40 persen kapasitas baterai.
Sementara itu untuk pemakaian normal, daya tahan
baterai ini bisa mencapai 70 jam.

SPESIFIKASI
Display: 5,6 inci Super AMOLED, FullHD+
(2.220x1.080 pixel) | Kamera Belakang: 16MP, f/
1.7 aperture, 1080p/30fps video recording. |
Kamera Depan: 16MP, f/1.9 aperture dan 8MP, f/1.9
aperture | OS: Android 7.1.1 Nougat | Chipset:
Exynos 7885: octa-core CPU (2x2.2GHz Cortex-A73
+ 6x1.6GHz Cortex-A53), Mali-G71 GPU. | Memory:
4GB of RAM; 32/64GB storage; microSD | Baterai:
3.000 mAh | Konektivitas: LTE Cat. 11 (600Mbps
download); USB-C (v2.0); Wi-Fi a/b/g/n/ac; GPS,
GLONASS, NFC, Bluetooth 5.
+ Dua kamera depan untuk selﬁe, .
+ RAM 4 GB dengan memori opsi terkecil 32 GB.
+ Tambahan memori eksternal.
- Masih menggunakan OS Android Nougat.
Antutu

85389

GeekBench (Single Core)

1532

GeekBench (Multi Core)

4418
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REVIEW

XIAOMI Mi A1

HARGA

Spek Tinggi, Harga
Terjangkau

Rp3.100.000,-

Kendati promonya tak sedahsyat Xiaomi Redmi 5A,
tetapi Xiaomi Mi A1 punya cara sendiri untuk
dicintai. Bekalnya bukan harga yang diobral,
melainkan spesiﬁkasi. Di sisi lain, seri ini merupakan
pasukan baru dari Android One.
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Konsep Android One sendiri sudah berubah. Jauh
berbeda dengan ketika Android One pertama
digagas, sebagai produk untuk kelas pemula.
Android One saat ini merupakan seri yang justru
diposisikan di kelas menengah, namun dengan
kelengkapan lebih. Bahkan mendapatkan prioritas
update sistem operasi.
Di Indonesia Xiaomi Mi A1 dilego dengan harga
terjangkau. Sesuai dengan daftar spesiﬁkasinya
yang menawan.

Ragam Filter Kamera

Apps Mi Remote

BODI
Xiaomi Mi A1 dirancang dengan postur kekinian.
Impresi pertama begitu menggoda. Apalagi dengan
bodi terhitung ramping. Bahkan terlihat seperti
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produk premium. Banyak konsumen tergiur lantaran
bodinya yang disebut-sebut bak produk Apple.
Menggunakan material aluminium, karakter unibody
yang ﬁt. Dua kamera utama bertengger di
punggung atas, tepat di pojok. Dua buah LED ﬂash
menemani di pinggirnya. Sementara di punggung
juga tertera ﬁnger print sensor berbentuk bulat.
Tepat di bawah layar tampak tiga
tombol Android; Back, Home dan
Menu. Bodinya juga cukup
nyaman digenggam. Rongga USB
seri ini pun telah memakai USB
Type C.

Kamera Utama

LAYAR
Xiaomi menjatuhkan pilihan pada
material LTPS IPS LCD dengan
ukuran 5,5 inci. Layar memenuhi
sekitar 70 persen permukaan
depan. Resolusinya mencapai
1080x1920 pixel. Tentu pula
dilapis oleh Corning Gorilla Glass.
Namun layar seri ini hanya siap
untuk memutar video dengan
rasio 16:9.

Speaker, USB Type C, port 3,3 mm

Tombol power

Slot Kartu SIM dan MicroSD

Slot kartu SIM

Tombol Kontrol Volume dan Power

KAMERA
Produk dengan berat 165 gram ini bak ditujukan
bagi penyuka fotograﬁ. Lihat saja dua kamera
ganda di punggung itu memiliki resolusi masingmasing 12 MP. Tetapi tentu saja dengan aperture
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yang berbeda guna mengptimalkan keragaman
pemotretan termasuk membuat foto bokeh.
Jika ingin melakukan zooming, pengguna bisa
memilih pembesaran optik (bukan sekadar digital).
Sehingga hasilnya lebih tajam. Batasannya hanya
sampai dua kali zooming.
Di samping itu Anda juga dapat memilih satu dari
17 efek ﬁlter yang disediakan. Mode manual bisa
dipilih jika ingin melakukan eksperimen fotograﬁ.
Fungsi HDR pada seri ini merupakan salah satu
yang terbaik. Jika Anda gunakan opsi ini untuk
pemotretan hasilnya lebih terlihat natural daripada
tanpa HDR.
Untuk selﬁe, Xiaomi Mi A1 mengandalkan kamera 5
MP. Hasilnya standard an ada sedikit noise. Tentu
tak banyak yang bisa diharapkan dengan kamera
depan ini.
KINERJA
Di sini tampak bagaimana Mi A1 punya keunggulan.
Meskipun tak dibekali Snapdragon tertinggi (seri ini
pakai Snapdragon 625) tetapi clock speed-nya yang
2 GHz cukup mumpuni. Apalagi memakai RAM 4
GB yang melebihi ukuran untuk kelasnya.
Hasilnya lumayan baik. Bahkan dapat mengalahkan
Nokia 6. Bahkan meninggalkan saudaranya, seri
yang memiliki layar lebar alias Xiaomi Mi Max 2.
Sedangkan tampilan gambar pada layar dapat
diakomodasi dengan baik oleh Adreno 506.
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BATERAI
Snapdragon 506 cukup membantu mengeﬁsiensi
penggunaan baterai. Walaupun Xiaomi Mi A1
sendiri sudah dibekali dengan baterai berkapasitas
cukup besar, 3.080 mAh. Anda tak perlu harus
setiap hari mengisi ulang. Bahkan untuk pemakaian
tinggi sekalipun saban hari, suplai tenaga dari
baterai ini cukup baik. Setidaknya baterai bisa
menjaga durasi hingga 80 jam.

SPESIFIKASI
Display: 5,5 inci LTPS IPS LCD (1080x1920 pixel) |
Kamera Belakang: Dual 12MP, f/2.2 aperture dan f/
2.6, 2160p@30fps video recording. | Kamera
Depan: 5MP | OS: Android 7.1.1 Nougat (dapat diupgrade ke Android Oreo | Chipset: Qualcomm
Snapdragon 625 Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Memory: 4GB of RAM; 64GB storage; microSD |
Baterai: 3.080 mAh | Konektivitas: LTE Cat. 11
(600Mbps download); USB-C (v2.0); Wi-Fi a/b/g/n/
ac; GPS, GLONASS, Bluetooth 4.2.GLONASS, NFC,
Bluetooth 5.
+ RAM 4 GB cukup besar di kelasnya.
+ Desain bodi premium.
+ Kamera utama dual 12 MP.
+ Sudah bisa up grade ke Android Oreo.
- Tidak tersedia NFC.
- Tidak ada receiver radio.
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Antutu

61792

GeekBench (Single Core)

877

GeekBench (Multi Core)

4292
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REVIEW

NOKIA 2

HARGA

Ketika Nokia Kenalkan
Android

Rp1.100.000,-

Nokia 2 menjadi produk pertama awal 2018 yang
dirilis HMD Global di Indonesia. Kendati sudah ada
beberapa seri yang nampang di berbagai bursa
smartphone Tanah Air. Nokia 2 datang setelah
mengenyam sukses di pasar negeri Bollywood
beberapa tempo silam.
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Nokia rasa Android, hmmm… ternyata punya sedikit
beda dengan umumnya pasukan Android. Nokia 2
menyampaikan pesan betapa Android di tangan
Nokia bisa punya keunggulan. Tak hanya rasa
genggaman tetapi juga segala rasa menikmati
konten serta ﬁtur yang dihadirkan.

Interface Menu

Interface kamera

BODI
Kesan desain yang berkarakter segera tampak
ketika mengamati segenap posturnya. Sungguh
kekinian, terlihat dari lekuk pada empat ujungnya.
Ergonomis dan kokoh. Framing material aluminium
misalnya, ini mempertontonkan kekokohannya.
Dipadu dengan polikarbonat di punggung yang bisa
dilepas-pasang, amat ﬂeksibel.
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Ya , N o k i a 2 m a s i h
menganut “gaya” lawas,
di mana pengguna
masih
bisa
memasukkan kartu SIM
dan kartu memori
dengan melepas cover
belakang. Kendati
baterainya bukan
removeable. Nokia satu
ini juga masih setia
dengan slot-slot kartu
ala lama. Tak mau
gegabah
bikin
pengguna tak punya
pilihan.

Kamera utama

Port microUSB

Biasanya, Anda harus
merelakan salah satu
slot untuk microSD.
Nokia 2 memberi opsi
dua kar tu SIM dan
Slot kartu SIM dan
microSD dapat
terpasang semua. Di
punggung bercokol modul kamera utama (8 MP)
dan sebuah LED ﬂash. Sementara di samping
menampilkan dua tombol. Masing-masing adalah
kontrol volume dan power (lock/unlock).
Dua rongga (port) audio dan microUSB sengaja
dipisahkan tempat. Untuk audio 3,5 mm dipasang di
atas, sedang microUSB di bawah. Dekat dengan
rongga isi ulang baterai. Ada single speaker yang
ditaruh di punggung bawah. Overall, menggenggam
Nokia 2 dijamin tak terlihat bahwa Anda ketinggalan
zaman. Harap dicatat, ini brand besar yang tak
membuat kelas sosial Anda jatuh.
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LAYAR
Membawa layar dengan dimensi diagonal 5 inci.
Layar ini memenuhi 67 persen dari seluruh
penampang depan.Layar LTPS LCD digunakan agar
lebih hemat baterai. Layar ini memiliki resolusi 720
x 1280 pixel. Ia juga siap untuk menampilkan video
atau game dengan rasio layar 16:9. HMD Global
menempatkan tiga tombol utama Android (Back,
Menu dan Home) di layar (virtual button). Tak ada
tombol yang didedikasikan di bawah layar.
KAMERA
Nokia 2 dilengkapi kamera utama 8 MP dengan
bukaan f/2.6. Bukaan ini cukup dapat diandalkan
untuk pemotretan wide angle. Namun tentu saja
komponen satu ini bukan sekelas lensa yang kerap
dibanggakan Nokia. Menu yang disediakan paling
utama adalah pemotretan Automatic dan Manual.
Mode Manual disimpan di menu Settings.
Di menu Settings juga menyediakan kontrol rana,
pemilihan suara bidikan, penggunaan watermark,
hingga pemilihan resolusi foto. Di luar Settings,
tepat di interface kamera Anda akan menemukan
pemilihan penggunaan ﬂash, aktivasi HDR, Timer,
hingga switching kamera utama ke kamera selﬁe
(depan).
Masih di interface kamera, Anda diperkenankan
memilih mode foto normal atau panorama. Pada
opsi Manual, Anda dihadapkan dengan beberapa
submenu, seperti White Balance. Exposure Value,
mode Makro, serta beberapa lagi.
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KINERJA
Nokia 2 adalah produk di kelas low to mid. Sehingga
secara teknis komponen yang disematkan bukan
lah dari papan atas layaknya highend. Sebut saja
misalnya chipset buatan Qualcomm yaitu
Snapdragon 212 yang notabene merupakan produk
lama. Prosesor ini memacu kerja pada tataran
kecepatan komputasi 1,3 GHz saja.
Jangan kaget bila capaian hasil uji menggunakan
AnTuTu hanya menembus angka 24330. Angka ini
dicapai oleh smartphone low end. Dengan dapur
pacu seperti ini, wajar saja bila ruang memori
internal (ROM) yang disediakan cukup dengan 8 GB.
Plus memori untuk system sebesar 1 GB.
Namun dengan OS Andorid Nougat (v7.1.1) nyaris
tak ada halangan ketika menjelajahi dari satu ﬁtur
ke ﬁtur lain.
BATERAI
Sisi menarik dari Nokia 2 adalah kapasitas
b a t e ra i n ya ya n g s e b e s a r 4 . 1 0 0 m A h . I n i
menandakan bahwa seri ini paham benar
kebutuhan pengguna yang sibuk seharian
mengakses ke mobile internet. Dengan chipset
yang bukan kelas highend, lalu layar yang lebih
ramah tenaga, merupakan perpaduan efektif bagi
Anda yang tak suka repot bawa powerbank.
Untuk penggunaan satu hari dengan intensitas
tinggi, Anda tak bakal mendapati low battery.
Bahkan masih menyisakan sekitar 60 persen.
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SPESIFIKASI
Display: 5 inci LTPS IPS LCD (720x1280 pixel) |
Kamera Belakang: Dual 8MP | Kamera Depan:
5MP | OS: Android 7.1.1 Nougat (dapat di-upgrade
ke A n d ro i d O re o ) | C h i p s e t : Q u a l c o m m
Snapdragon 212, Quad-core 1.3 GHz | Memory: 1
GB RAM; 8 GB storage; microSD | Baterai: 4.100
mAh | Konektivitas: LTE Cat. 11 (600Mbps
download); USB, Wi-Fi a/b/g/n/ac; GPS, GLONASS,
Bluetooth 4.1.
+ Materialnya keren, desain berkelas.
+ Cover removeable.
+ Slot kartu SIM dan microSD punya sendiri-sendiri.
+ Kapasitas baterai dan durasinya baik.
- Prosesornya masih terhitung lama.

-

Memori penyimpanan hanya 8 GB.
Antutu

24330

GeekBench (Single Core)

420

GeekBench (Multi Core)

1127
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REVIEW

HUAWEI MATE 10 PRO

HARGA

Menancapkan Kamera Leica

Rp11.500.000,-

Hanya Huawei, produsen Tiongkok yang mampu
bersanding di tiga besar papan atas produsen
smartphone dunia. Bukan cuma unggul dalam
pemasaran, tetapi lantaran jago mengemas produk
berkelas dan high tech.
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Huawei menunjukkan kemampuan rancang
teknologi mobile-nya di Huawei Mate 10 Pro.
Termasuk di sisi penyediaan chipset. Dibanding
Samsung, Huawei lebih berani menanamkan
prosesor HiSilicon Kirin ke seri-seri utamanya. Ini
menunjukkan pula bahwa Huawei tak mau
bergantung pada produsen semikonduktor papan
atas.
Meskipun begitu, untuk menambah daya pikat
serinya, toh Huawei harus menggandeng produsen
lensa kamera kelas dunia, Leica.

Interface Kamera

Theme

BODI
Dengan bodi tipis (7,9 mm) Huawei Mate 10 Pro
menantang produsen lain. Frame-nya terbuat dari
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aluminium. Sedangkan panel depan dan belakang
dari kaca. Kemudian seluruh sisi dibikin antisisip air
dan debu. Tak heran jika smartphone berbobot 178
gram ini lolos uji IP 67.
Penampang depan sengaja dibuat memamerkan
layar yang luas dan lega. Jika dulu pada Huawei
Mate 10 masih tersisa tombol Home, maka di Mate
10 Pro tak ada lagi. Fungsi sensor sidik jari lantas
dipindahkan ke punggung.
Dimensinya pun sedikit lebih besar ketimbang
kakaknya. Namun dengan postur yang lebih
nyaman dilihat dan digenggam. Seri ini juga telah
menggunakan rongga USB Type C.
LAYAR
Modul satu ini terlihat
menguasai penampang depan.
Bahkan lebih dari 80 persen
adalah layar. Dengan konsep
bezeless ini diharapkan ia
mampu mengakomodir video
yang memakai rasio gambar
18:9.
Dimensi diagonal layar sebesar
6 inci dengan material layar
AMOLED. Untuk melapis layar
digunakan Gorilla Glass. Pada
layar pula tiga tombol Android
diletakkan.
KAMERA

Kamera Utama

Speaker, USB Type C

Slot Kartu SIM

Tombol Kontrol Volume dan Power
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Huawei Mate 10 Pro membawa dua kamera utama
yang keduanya high resolution. Dibuat oleh Leica
dengan resolusi masing-masing 12 MP dan 20 MP.
Sebenarnya kamera ini juga digunakan pada Mate 9
dan seri P10, namun di seri ini kemampuan
memotret wide angle dikembangkan.
Kamera 12 MP untuk memotret foto warna,
sedangkan 20 MP buat monokrom. Kedua kamera
memiliki aperture f/1.6.
Perubahan yang juga lebih terasa adalah Leica
memamerkan lensa SUMMILUX-H yang memiliki
grade lebith tinggi. Dengan kata lain, Leica unjuk
gigi teknologi mobile camera di seri ini.
Dengan Leica memang memberi jaminan
menghasilkan foto yang lebih baik. Selain itu
pabrikan ini juga menampilkan ﬁlter khas yang
keren. Anda bisa mencobanya.
KINERJA
Di sinilah bukti bahwa HiSilicon Kirin 970 tak kalah
dengan Snapdragon. Bahkan seri ini mampu
menunjukkan rapor di atas Samsung Galaxy S8
maupun Galaxy Note 8. Sedikit di atas jagoan
Samsung ini, namun cukup memberi pengaruh bagi
performanya.
Kendatipun memakai prosesor Mali G-72, sinergi
keduanya menunjukkan hasil terbaik. Sehingga
pantas jika seri ini merupakan kuda hitam bagi
beberapa produk papan atas. Jangan lupa seri ini
juga telah memakai OS Android Oreo.

INDEX

102

BATERAI
Agar penggunaan ﬁtur khususnya multimedia lebih
lama sesuai keinginan konsumen, Huawei
menanamkan baterai berkapasitas 4.000 mAh.
Dengan kapasitas sebesar ini, Anda tak akan lekas
kehilangan asupan tenaga dari baterai. Bahkan
baterai masih menyisakan energi hingga 90 jam.
Tambahan teknologi SuperCharge yang dikenalkan
Huawei makin menyenangkan para pesibuk.
Dengan teknologi ini, untuk mengisiulang tenaga
bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dalam tempo
30 menit, setidaknya baterai terisi sampai 60
persen.

SPESIFIKASI
Display: 6 inci AMOLED (1080 x 2160 pixel) |
Kamera Belakang: Dual: 12 MP (f/1.6, 27mm, OIS)
+20 MP (f/1.6, 27mm), 2x lossless zoom, Leica
optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED
dual-tone ﬂa | Kamera Depan: 8 MP, f/2.0 | OS:
Android 8.0 (Oreo) | Chipset: Hisilicon Kirin 970,
Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz
Cortex-A53) | Memory: 64 GB, 4 GB RAM
|
Baterai: 4.000 mAh | Konektivitas: LTE Cat. 11
(600Mbps download); USB Type C, NFC, Wi-Fi a/b/
g/n/ac; GPS, GLONASS, Bluetooth 4.2.
+ Kamera ganda produk Leica.
+ Performa setara dengan iPhone 8 Plus.
+ Layar bezeless dengan persentase yang luas.
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+ Sudah menggunakan Android Oreo.
- Tanpa audio 3,5 mm.
- Minus memori tambahan.
Antutu

178510

GeekBench (Single Core)

1902

GeekBench (Multi Core)

6783
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TIPS & TRIK

HENTIKAN Unduh
File Media di WhatsApp
Tarif koneksi data yang semakin murah membuat
orang lebih sering berkirim ﬁle-ﬁle media melalui
WhatsApp. File media tersebut bisa berupa foto,
video, GIF dan audio. Akibatnya bila tak rajin bersihbersih ﬁle tersebut, banyak ﬁle multimedia
menumpuk yang memakan ruang penyimpanan.
Sehingga cukup mengganggu jika WhatsApp
otomatis mengunduh seluruh ﬁle media. Nah,
berikut ini adalah tips untuk menghentikan
WhatsApp mengunduh otomatis ﬁle-ﬁle tersebut.
1.

Buka aplikasi WhatsApp, pastikan sedang
berada di jendela utama.
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2.

Tekan tiga titik vertikal di pojok kanan atas, lalu
pilih Settings

3.

Masuk menu Data and storage usage

4.

Pada bagian Media auto-download ada tiga
sub menu, yaitu When using mobile data,
When connected on Wi-Fi dan When Roaming.
Pada ketiga sub menu tersebut hilangkan
tanda centang pada pilihan Photos, Audio,
Videos dan Documents atau beri tanda
centang pada yang dirasa perlu saja.
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TIPS & TRIK

MENGETAHUI
Penyusup di Facebook
Bagi yang senang bersosialisasi dengan jejaring
sosial, tentu mengenal dan biasa menggunakan
Facebook.Tetapi apakah Anda benar-benar
mengenal fungsi-fungsi yang tersedia pada menu
Pengaturan atau Settings di jejaring sosial tersebut?
Nah, berikut ini adalah beberapa tips untuk
mengetahui apakah ada orang yang menyusup di
akun Facebook Anda dan cara mengatasinya.
#1. Melihat Penyusup di Akun Anda
Tentu menyebalkan jika ada orang lain bisa
mengakses akun Facebook tanpa izin atau tanpa
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sepengetahuan diri Anda sendiri.Nah, ternyata
masalah ini sudah lama ada dan sangat mudah
diatasi. Pertama, masuk ke halaman Settings atau
Pengaturan. Maka Anda akan menemukan bagian
berjudul “Where You’re Logged in”.
Pada menu tersebut, Anda bisa melihat seluruh login Facebook yang aktif. Biasanya ada data lokasi,
browser dan perangkat yang digunakan. Jika ada
yang mencurigakan, maka Anda bisa mengakhiri
aktivitas dari salah satu atau seluruh perangkat.
Hal ini juga bisa untuk mengatasi jika Anda pernah
login di komputer teman atau laptop umum tetapi
lupa logout.
#2. Tambahkan Pengamanan Ekstra
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Agar tak terulang kembali kejadian login oleh orang
lain, maka Anda bisa menambahkan lapisan
pengamanan pada akun Facebook Anda.
Caranya?
1.

Masuk ke menu Settings > Security and Login
> Setting Up Extra Security.

2.

Aktifkan ﬁtur “Get alerts about unrecognised
logins” untuk memberitahu jika ada orang
yang berhasil login ke akun Facebook dari
perangkat atau browser yang tak dikenal.

3.

Gunakan autentikasi tambahan “Use twofactor authentication”. Sehingga jika ada orang
yang ingin masuk akun dari perangkat baru,
harus bisa mengakses ponsel Anda juga.

4.

Tentukan 3 sampai 5 teman terpercaya untuk
dihubungi jika Anda terkunci dari akun dari
menu “Choose 3 to 5 friends to contact if you
are locked out”.
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TIPS & TRIK

4 Langkah
Sebelum Jual Gawai
Ketika sudah waktunya mengganti komputer, tablet
atau smartphone, biasanya agar tak rugi Anda
mengambil keputusan untuk menjual yang
lama.Nah, agar tak menyesal kemudian hari,
pastikan untuk mengikuti tiga langkah ini untuk
menyiapkan perangkat sebelum dialihkan ke pemilik
baru.
Jika tak mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa
kehilangan data pribadi penting, bermasalah ketika
mengotorisasi pembelian DRM di masa mendatang,
atau risiko data pribadi dipulihkan pada perangkat
dengan pemilik baru.
INDEX

110

#1. Back Up Data Pribadi
Jika pindah ke perangkat baru, tentu Anda ingin
memiliki back up data pribadi penting dan
membawanya dengan Anda. Pastikan Anda
mengetahui di mana data yang penting di komputer
dan sudah memiliki salinan back up.
Anda bisa melakukan back up menggunakan
layanan cloud seperti Dropbox. Jika menggunakan
Android, baca mengenai data Android yang
dilakukan back up secara otomatis.Jika memakai
iPhone, foto secara otomatis dibuatkan back up
dengan iCloud jika Photo Stream sudah diaktifkan.
#2. Deautorisasi Segala Pembelian DRM
Beberapa konten yang datang dengan teknologi
Digital Rights Management (DRM) mengunci sendiri
ke perangkat Anda.Contohnya adalah pembelian
dari iTunes Store perlu di autorisasi dengan Apple
ID sebelum bisa diputar.
Anda bisa memiliki sampai lima komputer yang
diautorisasi di saat bersamaan. Jadi jika Anda
menginstal iTunes pada satu komputer dan
kemudian menyingkirkan komputer tersebut, tetap
dihitung telah menggunakan satu autorisasi untuk
komputer tersebut.Bahkan dengan menginstal
ulang Windows, Anda dapat menggunakan
beberapa autorisasi beberapa kali pada komputer
yang sama.
Demi mencegah hal ini, lakukan deautorisasi
komputer pada aplikasi DRM. Misalnya pada
iTunes, tekan menu Store lalu pilih Deauthorize This
C o m p u t e r. U n t u n g n y a i Tu n e s s e k a r a n g
memungkinkan untuk melakukan deautorisasi
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seluruh komputer jika lupa untuk melakukan
deautorisasi sebelum menyingkirkannya. Tetapi tak
semua layanan menyediakan fungsi tersebut
#3. Menghapus Drive
Jika komputer masih menggunakan hard drive
magnetik tradisional, maka memungkinkan bagi
orang untuk memulihkan data dari hard drive
tersebut.Bahkan jika Anda sudah melakukan format
ulang dan menginstal ulang sistem operasi
komputer.
Sebab menginstal sistem operasi tidak menghapus
setiap sektor hard disk. Jika ingin menghapus
setiap sektor pada hard disk, maka Anda bisa
menggunakan alat seper ti DBAN sebelum
menginstal ulang Windows pada komputer.Perlu
diingat bahwa alat tersebut menghapus seluruh
drive dan akan menghapus segala par tisi
pemulihan pabrik yang ada di dalamnya
#4. Menginstal Ulang Sistem Operasi atau Factory
Reset
Pada komputer, sebelum menginstal ulang sistem
operasi Windows, pastikan Anda sudah menghapus
bersih data penting sebelumnya.Sedangkan untuk
smartphone dengan sistem operasi iOS, buka menu
Settings, pilih General, Reset dan tekan Erase All
Content and Settings.
Perangkat Anda tersebut menggunakan media
penyimpanan solid-state sehingga tak perlu
khawatir untuk menghapusnya.Pada smartphone
Android, Anda bisa memilih menu Factory Reset
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pada menu Settings, Back Up & Reset. Nah, kini
perangkat Anda sudah seperti baru, sehingga tak
ada risiko ﬁle pribadi dapat dipulihkan. (*)
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MENYEMBUNYIKAN
Album Foto dan Event
pada Lini Masa
Jika Anda memiliki album foto yang tak ingin dilihat
orang, tetapi tak ingin menghapusnya sama sekali,
maka Anda bisa menyembunyikannya. Sehingga
hanya Anda saja yang bisa melihat album foto
tersebut di Facebook. Hal yang sama juga berlaku
untuk event, baik itu perubahan relationship,
pekerjaan baru, dan lain-lain.
Caranya?
Tekan ikon abu-abu kecil di sebelah album foto atau
post.
Ikon gambar dua orang menandakan bahwa hanya
teman-teman dalam daftar pertemanan saja yang
bisa melihat konten tersebut.
Sementara gambar bola dunia menandakan bahwa
konten tersebut untuk umum, dan gambar gembok
menandakan bahwa hanya Anda yang bisa
melihatnya.
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GADGET

Ponsel Terkecil

Mungkin jemari Anda tak bis amenari lincah di atas
keypad ponsel satu ini. Maklum ukurnannya sangat
kecil. Adalah Zanco, produsen ponsel ﬁtur satu ini.
Seri ini dijuluki Zenco t1.
Ponsel ini masih menggunakan port USB untuk isi
ulang baterai. Akses jaringannya pun hanya 2G.
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Kemampuan simpan kontak terbatas hanya
mencapai 300 nama saja.
Sementara itu kartu SIM yang dapat digunakan
hanya berukuran nano. Tapi cukup seru jika Anda
ingin memiliki ponsel terkecil ini. Bisa Anda
bayangkan bagaimana cara menelepon di ponsel
yang hanya berukuran 2 inci ini. (*)
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GADGET

Everykey
Perangkat Keamanan

Sebuah riset menyebutkan bahwa satu dari empat
orang password-nya dijebol. Facebook termasuk
salah satu media sosial yang paling banyak diretas.
Memiliki password kadang-kadang tetaplah tidak
aman. Belum lagi email dan akun lainnya.
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Everykey merupakan perangkat keamanan yang
membantu menjaga keamanan akun Anda.
Perangkat kecil yang hebat ini seperti kunci master
digital pribadi Anda. Perangkat ini secara otomatis
menciptakan kata kunci yang sangat kompleks dan
tidak mungkin diingat untuk semua situs web yang
dilindungi kata sandi sehingga Anda tidak dapat
melakukan hack dan terbuka.
Everykey menggunakan enkripsi kelas AES 128 bit
untuk menjaga password kompleks tersebut.
Secara otomatis memasukkan Anda ke situs web
saat Anda berada di dekatnya. Saat Anda pergi,
secara otomatis Anda mengeluarkannya.
Jadi dengan Everykey Anda tidak perlu mengingat
kata sandi Anda lagi! Anda mendapatkan keamanan
kata kunci yang tidak mungkin diingat, dengan
enkripsi tingkat militer A.S., ditambah kenyamanan
untuk tidak masuk atau keluar lagi. (*)
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GADGET

Projector Mini Apeman

Anda perlu projector mini yang bisa digunakan di
setiap presentasi?
Apeman jawabannya. Berukuran 3,86 x 3,86 x 0,87
inci dan berat 1,2 kilogram, Apeman memiliki masa
pakai baterai 120 menit dengan baterai 3400 mAh.
Projector ini mampu memproyeksikan ukuran layar
hingga 100 inci di dinding.
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Resolusi 854 x 480 pixel memang tidak cukup
berkualitas Full HD, namun pemutaran video tetap
terlihat fantastis.Di dalamnya speaker ganda
menambah campuran audio visual, sementara
suara kipas yang terasa rendah memungkinkan
Anda berkonsentrasi pada apa pun yang ada di
layar.
Apeman dilengkapi LED dengan masa pakai 25.000
jam dan memungkinkan pemutaran video 24 jam
selama 1.000 hari sebelum bohlam terbakar.
Gunakan kabel HDMI dan dukungan MHL
memungkinkan Apeman terhubung langsung ke
laptop, smartphone atau tablet agar mudah
digunakan secara plug and play.(*)
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GADGET

Bose Quiet Comfort 35 II

Headphone nirkabel Bose QuietComfort II ini
direkayasa dagar memiliki kemampuan
pengurangan kebisingan berkelas dunia. Dan
sekarang headphone ini lebih baik lagi. Dengan
built-in Google Assistant, Anda dapat memutar
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musik, menerima teks, dan mendapatkan jawaban
tanpa melirik telepon Anda.
Dengan bahan tahan banting, nilon berisi kaca dan
baja tahan karat pun tahan korosi, seri ini disiapkan
untuk andal dalam dalam melakukan perjalanan.
Dibungkus Alcantara, bahan penutup lembut yang
digunakan pada yacht dan mobil kelas atas hal ini
memberikan kenyamanan bagi telinga sepanjang
hari.
Nikmati hingga 20 jam untuk memutar musik.
Ketika baterai habis, cukup dengan waktu 15 menit
isi ulang, Anda bisa menikmati lagu kembali selama
2,5 jam.
Sementara untuk mendapatkan kualitas audio yang
lebih optimal, Anda bisa menggunakan aplikasi
yang tersedia di Android dan iOS. Setel sesuka hati
Anda sesuai keinginan telinga. (*)
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6 JURUS DASAR
Jadi Vlogger
Menjadi vlogger saat ini bukan lagi sekadar iseng
belaka. Kalau mau lebih profesional menjadi vlogger
bukan tak mungkin mendatangkan uang. Asal Anda
ikuti langkah berikut;
1.

Seorang vlogger sukses umumnya memiliki
jadwal yang teratur untuk konten video yang
mereka buat.

2.

Mereka senantiasa konsisten dalam
menyusun waktu untuk mencari ide, merekam
video, meng-edit, lalu meng-upload-nya ke
akun YouTube mereka.

3.

Menjaga fans dan followers terus setia untuk
mengikuti konten-konten terbaru mereka
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karena tahu kapan jadwal rutin munculnya
video terbaru.
4.

Cari tahu mengenai materi baru yang seru dan
sedang tren, atau lihat topik yang kini menjadi
perhatian para fans dan follower untuk
membuat vlog tetap menarik.

5.

Cobalah manfaatkan insight digital seperti
perilaku pengguna internet di Indonesia,
kebiasaan pengguna, kata kunci apa yang
dicari, serta media sosial yang paling
diandalkan bagi mereka untuk mencari konten.

6.

Dengan kemampuan smartphone yang bisa
digunakan pada berbagai aktivitas, termasuk
streaming video, pastikan konten vlog juga
mobile friendly bagi fans dan penonton.(*)
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APLIKASI

Google Go
Mudahnya Berselancar
Internet
Developer: Google LLC
Update: 14 Februari 2018
Android: min. versi 4.3
Instal: Lebih dari 1.000.000

Google Go merupakan aplikasi untuk mempercepat
dan mempermudah pencarian web. Cukup dengan
menyiapkan ruang memori 5 MB, aplikasi ini sudah
bisa tersimpan di gadget Anda.
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Temukan apa yang populer dan tren. Jelajahi topik
tren terbaru hanya dengan mengetuk Search.
Semua minat Anda tersaji dalam satu aplikasi.
Mudah mengakses aplikasi dan situs web favorit
Anda, serta gambar, video dan informasi tentang
hal-hal yang Anda pedulikan - semuanya dari
Google Go.
Anda juga bisa hemat waktu, karena cukup dengan
mengetik kata kunci utama. Hemat waktu dengan
mencari topik yang sedang tren, atau dengan
menggunakan suara Anda untuk mengatakan apa
yang Anda cari.
Mudah beralih antar bahasa. Tetapkan bahasa
kedua untuk mengalihkan hasil penelusuran Anda
ke atau dari kapan saja. Begitu pula ketika mencari
foto. Cukup ketuk “Foto” atau “GIF” untuk
menemukan foto terbaik dan salam animasi untuk
menghidupkan obrolan Anda. (*)
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APLIKASI

WIB: TTS Cak Lontong
Uji Otak ala Cak Lontong
Developer: NET Mediatama
Update: 16 Februari 2018
Android: min. versi 4.3
Instal: Lebih dari 100.000

Setelah muncul versi tidak resmi, akhirnya TTS ala
Cak Lontong pun hadir lewat aplikasi resmi. Bahkan
menggunakan titel WIB (Waktu Indonesia Becanda),
nama resmi kuis ini di televisi.
Sebenarnya model permainan TTS satu ini taka da
bedanya dengan game Teka-Teki Silang lainnya.
Hanya kemudian dikembangkan dengan
penambahan berbagai gimmick seperti poin dan
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koin. Dengan model tersebut Anda bisa gunakan
untuk meneruskan permainan.
Tak hanya itu, Cak Lontong sebagai ikon acara dan
game ini pun siap bercuap-cuap meramaikan
permainan seperti halnya tengah berada di acara
WIB.
Ada berbagai bantuan jawaban yang bisa
digunakan. Namun yang paling penting, Anda harus
berimajinasi tinggi. Sebab, memang begitulah TTS
ala Cak Lontong.
Aplikasi ini sejak dirilis sudah mendapat respon dari
lebih 10 ribu orang. Sebanyak 7.800 lebih
memberikan respon sangat positif dengan
memberikan bintang lima.
Tak sulit mengunduhnya. Ukuran ﬁle-nya pun kecil.
(*)
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APLIKASI

Meditation Music: Yoga,
Relax Senandung Teman
Santai
Developer: Relaxio
Update: 30 November 2017
Android: min. versi 4.0
Instal: Lebih dari 1.000.000

Musik dengan
media penting
Ketika Anda
instrumentalia

alunan instrumen konon menjadi
untuk membantu otak kita relaks.
melakukan yoga, musik-musik
amat mendukung mendapatkan
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situasi yang nyaman. Situasi di mana penting saat
beryoga.
Koleksi lagu-lagu yang sesuai dengan kebutuhan
santai itu dikemas dalam aplikasi ini. Di dalamnya
tersedia sangat banyak lagu yang dapat Anda pilih.
Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan lagu
pesanan berbayar (in apps purchase). Harga per
item paling murah sekitar Rp 14.000,Pilihan instrumennya pun beragam. Mulai gitar
hingga piano. Anda tinggal memilih saja. Tetapi
demi mendapatkan kualitas audio yang prima,
sebaiknya gunakan earphone atau jika
mengganggu, Anda bisa menghubungkan
smartphone ke speaker.
Kemudian pilihan pemutaran atau durasi putar
beragam. Anda bisa menyesuaikan dengan berapa
lama hendak melakukan yoga. Pilihannya mulai
satu menit hingga satu jam. Di antara itu, masih ada
pilihan lainnya.
Aplikasi ini telah mendapatkan rating bintang 4,5. (*)
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