
MASALAH baterai boros seharus-
nya menjadi perhatian serius bagi pro-
dusen ponsel. Pasalnya, fungsi ponsel
sendiri sudah bergeser lebih dari
sekadar untuk berkirim pesan SMS atau
menelpon. Sekarang ini ponsel mampu
mewakili fungsi notebook dan gadget
lainnya sehingga menjadikan baterai
cepat habis.

Mencoba keberuntungan di ranah
smartphone, Lenovo menghadirkan
produk terbaru IdeaPhone P770. Ada
sesuatu yang berbeda dibanding seri-
seri sebelumnya, yakni baterai jumbo
berkapasitas 3500 mAh sehingga
benar-benar menggebrak dunia per-
ponselan.

Lenovo mengklaim, dengan kapa-
sitas baterai tersebut, produk barunya

itu mampu digunakan untuk berbicara
29 jam dan standby hingga 644 jam. Ini
tentu kabar baik bagi mereka yang sela-
ma ini mengeluhkan baterai boros.
Sepertinya, pengguna tidak perlu lagi
membawa power bank.

Smartphone sekelas Samsung dan
Apple memiliki tidak memiliki kapasitas
baterai sebesar itu. Sekadar bahan per-
bandingan, kapasitas baterai Samsung
Galaxy S3 hanya 2100mAh dan iPhone
5 1440mAh.

IdeaPhone P770 mendukung dual
SIM card dengan ukuran yang tak biasa,
yaitu mini SIM atau micro SIM seperti
pada iPhone 4. Dengan begitu penggu-
na bisa menyimpan dua nomor sekali-
gus dalam satu ponsel.

Produk ini didukung spesifikasi pros-

esor dual-core berkecepatan1,2 GHz,
RAM 1GB dengan grafis PowerVR
SGX531, dan sistem operasi Android
Jelly Bean. 

Adapun kamera utama beresolusi
5 megapiksel dan sudah dilengkapi
dengan LED flash sehingga memotret
obyek di ruang minim cahaya bukan
masalah lagi. Kamera depan dapat
digunakan untuk melakukan panggil-
an video dengan resolusi 0,3 megapik-
sel.

Ukuran layarnya  tergolong lega
dengan diagonal mencapai 4,5 inci.
Kekurangannya adalah belum men-
dukung fitur kompas dan kapasitas
kamera yang tergolong biasa. Padahal
standar kamera pada smartphone lain-
nya sudah mencapai 8 megapiksel.
Harga Rp 2.499.000 tergolong relatif
murah jika dibandingkan dengan smart-
phone sekelasnya. (38)

● FarichatulJannah

F
acebook Home yang baru saja
diluncurkan di kantor pusat-
nya di California (AS) terse-
but merupakan jawaban dari
rumor yang selama ini

beredar di masyarakat mengenai keter-
tarikan Facebook untuk membuat ponsel
sendiri. Aplikasi yang hanya bisa digu-
nakan oleh gadget berbasis Android ini
akan mengubah layar gadget pada saat
aktif maupun terkunci dengan tampilan
dari Facebook yang disebut Cover Feed. 

Dengan adanya tampilan tersebut, gad-
get akan menampilkan kabar terbaru yang
biasanya muncul di halaman beranda dari
akun kita di Facebook disertai gambar atau
foto yang memenuhi layar dan tulisan
mengenai kabar baru tersebut. 

Meskipun tampil di layar terkunci, kita
tidak harus membuka kunci gadget ter-
lebih dahulu untuk menjalankan aplikasi
tersebut karena semuanya ditampilkan
secara otomatis mengikuti perkembangan
terbaru dari akun kita di Facebook. 

Komentar atau aktivitas menyukai sta-
tus (like) dapat langsung dilakukan di
tampilan tersebut dengan menggunakan
sentuhan dua kali atau double tap. Bahkan
ketika kita sudah melepas kunci dan
masuk ke dalam folder aplikasi, Cover
Feed tetap berjalan seperti biasa sebagai
latar belakang tampilan.

Meskipun sudah tampil di kedua layar
yang biasanya dipandangi dan diakses
oleh pengguna, inovasi Facebook tidak
berhenti sampai di situ. Ketika ada pesan
baru melalui Facebook Chat, notifikasi
akan ditampilkan dengan memunculkan

foto teman di tampilan atas layar. 
Kita dapat langsung menanggapi pesan

baru tersebut dengan menyentuh foto
teman untuk membuka tampilan obrolan
dan berbicara lebih lanjut di dalam fitur
yang disebut dengan Chat Heads.
Dominasi Facebook

Semua fasilitas yang ditambahkan di
dalam Facebook Home tersebut membuat
gadget Android kita serasa seperti kelu-
aran dari Facebook. Dominasi aktivitas di
Facebook sangat terasa dari awal layar ter-
buka sampai di setiap aktivitas dalam gad-
get yang kita gunakan.

Hal ini tentu saja sangat memudahkan
bagi pengguna yang masih aktif di
Facebook sampai saat ini dan selalu
mengikuti perkembangan berita di beran-
danya. Integrasi tampilan dari layar
terkunci sampai di dalam folder aplikasi
sangat memudahkan penggunanya dalam
memantau aktivitas teman-temannya, baik
secara sengaja maupun sepintas lalu.

Namun bagi pengguna yang bukan ter-
golong aktivis di dalam Facebook atau
mempunyai teman-teman yang sering me-
nampilkan status atau gambar-gambar
yang tidak pantas, fitur-fitur di dalam
Facebook Home tentu saja cukup meng-
ganggu.   

Semua aktivitas terbuka secara trans-
paran baik di layar aktif maupun pada saat
terkunci. Kecuali jika kita memutuskan
untuk tidak mengikuti atau tidak me-
nampilkan berita dari teman-teman terse-
but, dengan mematikan tanda cek Show in
News Feed pada saat menekan tombol
Friends di halaman profil teman tersebut. 

Keleluasaan Facebook untuk mendom-
inasi tampilan layar tidak lepas dari keter-
bukaan Android dan tidak ketatnya peng-
awasan dari Google sebagai pengembang
sistem operasi Android. 

Hal itu berbeda dari Apple yang sangat
ketat dalam mengontrol konten yang ada
di iOS. Selain membutuhkan kemitraan,
Facebook juga harus rela untuk menerima

apapun yang diputuskan oleh Apple, ter-
masuk menghapus atau menghilangkan
fitur yang sudah dikembangkan di sistem
operasi lain.  
Ponsel Pendukung

Namun Mark Zuckerberg, sang pendiri
Facebook, belum memberikan kepastian
akan adanya pengembangan Facebook
Home untuk sistem operasi Windows
Phone dan BlackBerry yang tentunya
lebih terbuka dibandingkan iOS.  

Selain Windows Phone, BlackBerry,
dan iOS, tampaknya beberapa gadget
Android juga harus bersabar menunggu
karena dukungan Facebook Home baru
tersedia untuk beberapa tipe smartphone
tertentu seperti HTC One, HTC One X,
Samsung Galaxy SIII, dan Samsung
Galaxy Note.

Selain HTC dan Samsung, pengem-
bangan berikutnya dipastikan akan berlan-
jut untuk smartphoneSony yang juga telah
ikut menjalin kerja sama dengan Facebook
untuk penyediaan aplikasi tersebut. Pada
saat peluncuran aplikasi Facebook Home,
HTC First yang mulai diedarkan di
Amerika pada 12 April, diklaim sebagai

smartphone pertama yang menyertakan
Facebook Home secara langsung. 

Namun pengguna tetap diberikan kebe-
basan untuk terus menjalankan Facebook
Home atau mematikannya jika tidak dibu-
tuhkan melalui menu pengaturan yang ada
di dalam aplikasi tersebut. Jika kita mem-
punyai gadget dengan merek-merek terse-
but, tidak ada salahnya untuk mencoba
mengunduh Facebook Home yang mulai
tersedia secara gratis di Google Play mulai
12 April 2013. 

Bahkan tidak tertutup kemungkinan
akan segera muncul beberapa aplikasi
Facebook Home yang dikustomisasi sendiri
oleh orang-orang kreatif di internet untuk
mendukung instalasi aplikasi tersebut di
berbagai gadget lain berbasis Android.

Facebook juga merencanakan untuk
melakukan update secara rutin setiap
bulan untuk memperbarui versi Facebook
Home serta menambah dukungan ter-
hadap produk-produk lain untuk bisa men-
jalankan aplikasi tersebut. (38)

— Ridwan Sanjaya
http://blogridwan.sanjaya.org

Tanya:
Selamat pagi, Pak. Selama ini saya sudah mengunakan Adobe

Acrobat 8 Pro untuk membuat file-file berbasis PDF. Semua file yang
akan dijadikan PDF cukup dicetak melalui dengan driver printer PDF.
Beberapa waktu yang lalu, komputer saya upgrade menjadi Windows 7
Ultimate tetapi masalahnya justru setelah itu saya tidak bisa mencetak
lagi untuk menghasilkan file PDF. Bagaimana pemecahannya? Adobe
Acrobat versi berapa yang cocok untuk  Windows 7? Apakah ada alter-
natifnya? Mohon bantuannya. Terima kasih. (just4ask@xxxxx.xxx)

Jawab:
Adi, permasalahan tersebut biasanya ditemukan jika Windows

Acrobat 8 diinstal di Windows berbasis 64-bit. Hal ini karena Adobe PDF
printer tidak mendukung sistem operasi 64-bit. Agar bisa berfungsi,
lakukan update ke versi 8.1 dengan menggunakan program update di
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=3661 dan
lakukan auto-update ke versi 8.1.3. Adobe Acrobat 10.1 terbaru saat ini
sudah langsung menyediakan driver untuk Adobe PDF printer yang
mendukung Windows 7. Jika Anda mencari alternatif yang termudah
adalah menggunakan fasilitas Save As PDF di Microsoft Office 2007
atau 2010. Namun khusus untuk Office 2007, Anda perlu mengunduh
terlebih dahulu program tambahan yang ada di http://www.micro-
soft.com/en-us/download/details.aspx?id=9943 dan menginstal pro-
gram tersebut.   

Lebih 4 Partisi
Tanya:
Pak Ridwan Sanjaya yang saya hormati, perkenalkan nama saya

Ahmad Rifai dari Semarang. Harddisk saat ini yang ada di setiap laptop
cukup besar berkisar 500 GB sampai dengan 1 TB. Bagaimana mem-
baginya menjadi banyak partisi? Saya mencoba membaginya menggu-
nakan Disk Management namun ternyata hanya bisa dibagi menjadi
empat partisi saja. Apakah ada software lain yang bisa membagi menja-
di lebih dari empat partisi? Mohon pencerahannya. Matur Nuwun
(02470701xxx)

Jawab:
Mas Ahmad, pada prinsipnya harddisk bisa dibagi menjadi lebih dari

4 partisi jika kita memahami konsep pembagian partisi. Namun jika
dalam pembagiannya, hanya partisi primer (Primary partition) yang digu-
nakan maka hanya akan ada maksimum empat partisi yang bisa dibuat.
Untuk itu, Anda harus membuat Extended partition agar di dalamnya bi-
sa dibuat Logical Partition yang jumlahnya tergantung kebutuhan. Pada
saat membuat partisi baru, buatlah salah satunya dengan menggu-
nakan tipe Extended partition. Setelah berhasil, klik kanan pada kotak
Free Space yang baru saja terbuat dan pilih New Logical Drive. Selan-
jutnya tentukan ukuran yang diinginkan. Sisa dari ukuran yang tersedia
dapat dijadikan Logical Drive berikutnya. Jumlah partisi yang dihasilkan
tergantung dari besar masing-masing Logical Drive dan kapasitas partisi
yang tersedia. Jika terdapat sisa 200 GB dan masing-masing Logical
Drive mempunyai kapasitas 50 GB, maka akan dihasilkan empat partisi
baru selain partisi primer yang sudah ada. Selamat mencoba!     

Bikin Game Tablet
Tanya:
Pak Ridwan yang baik, saya Adrian siswa SMA di Magelang. Saya

mengikuti setiap artikel yang dibahas di Konek Suara Merdeka dan
merasa sangat terbantu mengikuti perkembangan baru di bidang kom-
puter meskipun saya bukan penggemar komputer. Saya punya per-
tanyaan, apakah mudah membuat game berbasis tablet? Saya sangat
tertarik ke sana jika mudah. Apalagi sekarang ini tablet sudah bukan hal
yang asing lagi bagi masyarakat kita. Mohon maaf atas keingintahuan
saya. Terima kasih. (adrianzalians@xxxxx.xxx)

Jawab:
Adrian, keingintahuan bukanlah kesalahan. Bisa membuat game

sendiri di tablet saat ini banyak diinginkan oleh banyak orang, apalagi jika
orang-orang di sekitarnya banyak yang menggunakan tablet. Sekarang
ini banyak tersedia program Development Kit untuk pengembangan pro-
gram di dalam tablet. Ada yang mengharuskan untuk memakai keahlian
pemrograman, ada juga yang hanya menggunakan drag-and-drop. Un-
tuk yang mudah, Adrian bisa menggunakan jenis program yang terakhir.
Contohnya adalah Adventure Maker dan Game Maker. Keduanya bisa
diunduh secara gratis untuk versi percobaannya di www.adventuremak-
er.com dan www.yoyogames.com. Beberapa tutorial untuk mengguna-
kan kedua software tersebut juga banyak tersedia di internet dan toko
buku, salah satunya buku Mudah Membuat Game Sendiri yang informa-
sinya bisa diakses melalui http://bit.ly/MudahGame. Semoga terbantu.

Majalah Online
Tanya:
Pak, saya aktif di majalah kampus. Teman-teman organisasi bermi-

nat untuk membuat majalah menjadi online dan bisa diakses oleh
banyak orang. Beberapa ada yang usul untuk menggunakan PDF.
Apakah ada alternatif selain itu, mengingat tampilan PDF tidak bisa
seperti majalah. Mohon bantuannya. Terima kasih.
(ruthnatalia@xxxxx.xxx)

Jawab:
Ruth, Anda bisa menggunakan beberapa layanan di internet seperti

issuu.com untuk tempat mengunggah file PDF yang sudah dibuat.
Dengan menggunakan layanan yang ada di situs tersebut, pembaca
dapat merasa seperti membuka majalah lembar demi lembar.
Pembuatannya juga cukup mudah, hanya dengan mengunggah file
PDF yang dimiliki. Jika organisasi Anda mempunyai website atau blog,
gunakan tautan (link) yang disediakan oleh issuu.com untuk
menghubungkan majalah online dari website. Majalah bisa serasa diba-
ca dari website organisasi meskipun sebenarnya berada di dalam serv-
er issuu.com. Cukup mudah, bukan? (38)
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BLACKBERRY
Style 9670 CDMA    Rp 1.250.000
Curve 9220              Rp 1.800.000
Torch 9810              Rp 3.800.000
Bold 9790                 Rp 4.050.000
Z10     Rp 6.900.000
NOKIA 
Asha 306 Rp    899.000
Lumia 710 Rp 2.635.000

N9                            Rp 3.300.000
Lumia 900 Rp 4.200.000
Lumia 920          Rp 6.500.000
SONY
Xperia Tipo               Rp 1.500.000
Xperia Miro               Rp 2.000.000
Xperia Neo               Rp 2.599.000
Xperia Sola               Rp 3.050.000
Xperia Acro S           Rp 4.700.000

LG 
C375  Rp    700.000
Optimus L5 Rp 1.950.000
Optimus Pro Rp 1.650.000
Prada 3.0 Rp 4.900.000
Optimus Vu Rp 5.450.000
SAMSUNG
Galaxy Young           Rp 1.100.000
Galaxy Chat Rp 1.250.000

Galaxy Note II Rp 7.200.000
Galaxy S III Rp 6.000.000
Galaxy Tab2 7”        Rp 3.300.000
APPLE
iPhone 3GS 18 GB    Rp 2.950.000
iPad Mini  Wi-Fi         Rp 4.700.000
iPhone 4S 16 GB       Rp 6.350.000
New iPad 4G 32 GB  Rp 7.000.000
iPhone 5 16 GB         Rp 8.000.000

Panduan Harga

Facebook Home Manjakan Pengguna
Printer PDF Win7

Lenovo IdeaPhone P770

Andalkan Baterai Jumbo

Beberapa media
massa menduga
Facebook akan 

meluncurkan 
ponselnya sendiri 

ketika mereka 
menerima undangan

untuk mengunjungi
rumah baru Facebook.

Ternyata, ketimbang
membuat ponsel

sendiri, Facebook
memilih untuk 

membuat semua
smartphone menjadi

gadget berbasis
Facebook dengan

meluncurkan
Facebook Home pada

4 April lalu.

SPESIFIKASI
Dimensi : 133 x 67 x 11,9 mm, 161 gram
Jaringan : GSM 900/1800/1900 Dual SIM

3G HSDPA 2100
Display : Layar sentuh kapasitif 4,5 inci        

IPS 16 juta warna, 540 x 960 
pixels

OS : Android OS, v4.1 (Jelly Bean)
CPU : Dual core1.2 GHz Cortex-A9 , 

GPU PowerVR SGX531, 
RAM 1GB

Storage : Internal  4GB, microSD 32GB
Internet : HSDPA, Wi-Fi, 

Hotspot Tethering
Konek : Bluetooth v3.0, microUSB, 
Kamera : Primer 5 MP, Autofocus, 

LED flash
Sekunder 0,3 MP (VGA)

Fitur : A-GPS, Accelerometer, Radio FM
Baterai : 3500 mAh
Harga : Rp 2.499.000

G A D G E T


