
Ada ribuan aplikasi di dunia Android. Namun hanya puluhan aplikasi saja yang paling 

Anda butuhkan dan paling penting untuk mendukung pekerjaan dan minat kita 

sehari-hari. Nah, daripada Anda menginstal dan menghapus aplikasi-aplikasi yang 

telah terpasang itu satu demi satu, akan lebih baik jika Anda membaca buku ini. 

Di dalam buku ini, Anda akan menemukan aplikasi-aplikasi Android yang dianggap 

paling menarik, penting, dan mendukung pekerjaan serta aktivitas sehari-hari.

Aplikasi yang dibahas di dalam buku ini dibagi dalam sembilan kategori, seperti 

fotografi, musik, optimalisasi Android, transaksi keuangan dan belanja, serta banyak 

lagi. Anda akan menemukan aplikasi populer seperti Facebook hingga unik seperti 

GateGuru yang membantu Anda memonitor penerbangan di lebih dari 200 bandara 

seluruh dunia.

Buku ini akan mengefisienkan proses seleksi terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di 

dunia Google Play. Anda tidak perlu lagi menginstal dan menghapus aplikasi satu 

demi satu hanya untuk menemukan aplikasi yang paling bagus. Cukup baca buku ini 

dan Anda akan menemukan aplikasi yang terbaik dari aplikasi yang telah disediakan 

Google. 
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Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang HAK CIPTA 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan 
Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
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Kata Pengantar 
 

 

Ada ribuan aplikasi Android di dalam Google Play. Namun Anda 

tidak perlu mencoba aplikasi-aplikasi itu satu demi satu untuk mene-

mukan aplikasi yang paling bagus, berpengaruh, dan penting dalam 

kehidupan. Di dalam buku ini, kami mengumpulkan kira-kira 100 

aplikasi Android yang sebaiknya Anda miliki. Buku ini menjadi sangat 

penting karena bisa menghemat waktu Anda. Mulai sekarang, Anda 

tidak perlu lagi mencoba aplikasi-aplikasi satu demi satu untuk 

membuat hidup Anda lebih mudah dan berarti. Cukup baca buku ini 

dan Anda akan melihat bahwa seratus aplikasi yang dibahas di dalam 

tiap-tiap bab merupakan aplikasi yang bagus. 

Silakan baca buku ini dan coba gunakan aplikasi-aplikasi yang 

disarankan. Dijamin, ponsel/smartphone serta tablet Android yang 

Anda miliki menjadi lebih bagus performanya. 

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi Anda. 

 
 
 

Yogyakarta, 17 November 2013 

 

Gregorius Agung 

Founder Jubilee Enterprise 
"Information Technology is Our Passion and Book is Our Way" 

Do you need top-notch IT Book? Just .... thinkjubilee.com 
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Aplikasi  Fotografi       Android hadir dalam banyak varian merek. Banyak di antara merek-merek itu dilengkapi kamera mumpuni. Sebagai contoh, Samsung Galaxy S4 dilengkapi dengan kamera beresolusi 13 MP dengan layar sebesar 5 inchi, memungkinkan Anda memotret foto dengan ketajaman yang baik. Oleh karena itu, instal aplikasi-aplikasi fotografi untuk meng-optimalkan ponsel/smartphone Android Anda. 

Cymera 

Cymera merupakan aplikasi editor foto yang funky dan gaul. Pertama kali diluncurkan, Anda bisa langsung memilih apakah ingin memakai foto dari galeri atau melakukan pemotretan. Setelah itu, foto yang ada di dalam layar smartphone/gadget bisa diedit. Salah satu alasan mengapa Cymera disukai para remaja dan anak muda lainnya adalah karena dilengkapi fitur Beauty yang memang dirancang untuk me-make over wajah. Sebagai contoh, Anda bisa pilih Slim untuk menciutkan pipi yang tembem. Penggunaannya pun mudah, tinggal seret jari Anda di atas pipi itu seolah-olah Anda sedang meluruskan garis pipi agar menjadi pipih. Atau, Anda bisa pilih Hair untuk menciptakan potongan rambut dari koleksi wig digital yang telah disediakan. Atau, pilih Big eyes untuk memperbesar mata sehingga menyerupai tokoh anime.  
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Cymera membantu Anda membuat foto yang gaul 

Camera360 Bisa jadi, aplikasi fotografi paling populer saat ini adalah Camera360. Keunggulan aplikasi ini terletak pada kemampuannya untuk langsung mengubah wajah “tidak halus” yang Anda miliki menjadi begitu smooth dan keren. Jika Anda memiliki smartphone/gadget yang dilengkapi front camera, maka Anda bisa melakukan self-portrait dan begitu pemotretan dilakukan, Anda akan melihat wajah yang begitu smooth. Resep rahasianya terletak pada beragam filter yang telah disediakan, seperti Glossy (yang paling populer dan sering dimanfaatkan), L-White, H-White, B & W, Sunshine, dan banyak lagi.  
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Banyak efek yang bisa dimanfaatkan agar foto Anda tampak 
lebih cantik Selain itu, di dalam aplikasi ini juga terdapat banyak efek seperti Magic 

Skin untuk menghaluskan kulit, LOMO untuk menciptakan efek foto jadul, Huge Head untuk memperbesar kepala, dan sebagainya. Fitur-fitur lain yang menarik, antara lain Timer yang memungkinkan aplikasi ini memotret setelah beberapa detik berlalu sehingga Anda bisa berfoto bersama dengan teman-teman. Ada juga lampu kilat agar hasil pe-motretan menjadi lebih terang.  
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Photo Grid 

Photo Grid merupakan aplikasi untuk menggabungkan beberapa foto dalam beberapa panel, menyerupai penataan di dalam album foto. Jadi, Anda bisa memamerkan beberapa foto sekaligus yang ditata sedemikian rupa. Nanti Anda bisa memilih beberapa grid, seperti Grid HD jika foto yang akan ditata cukup banyak, Free HD untuk menciptakan efek kolase kreatif yang tak beraturan, High untuk menata foto-foto secara vertikal, 
Single HD untuk penataan satu foto, dan Wide jika foto itu ditata secara horizontal. Lantas, pilih foto-foto yang akan ditata lewat galeri foto smartphone/gadget Anda. Untuk mempercantik desain dan penataan foto-foto itu, Anda bisa mengubah latar belakang, memberinya teks, memasang stiker-stiker lucu, dan sebagainya. Hasil desain bisa langsung dipublikasikan ke Facebook sebagai foto yang Anda posting. 

 

Foto-foto yang ditata menggunakan Photo Grid 
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Perfect365 Aplikasi Perfect365 merupakan editor foto yang berspesialisasi pada make up wajah. Keistimewaan aplikasi ini terletak pada kemampuannya dalam mendeteksi bagian-bagian wajah secara akurat dan otomatis se-hingga Anda tidak perlu menentukan secara manual mana area mata, pipi, bibir, dan sebagainya. Namun jika aplikasi ini gagal memilih bagian-bagian wajah secara presisi, maka Anda masih diberi kesempatan untuk mengoreksinya secara manual. Setelah proses identifikasi wajah selesai dilakukan, tugas berikutnya adalah memilih skema make up. Ada beberapa tema make up yang bisa dipakai. Pilih satu demi satu untuk melihat hasil yang terbaik di antara pilihan-pilihan make up itu. 

 

Polesan otomatis akan dilakukan terhadap foto  
yang Anda pasang 
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Hasil make up digital itu lantas bisa dipublikasikan ke berbagai media sosial sehingga Anda bisa langsung eksis setelah selesai memanfaatkan aplikasi ini.  
Instagram Aplikasi Instagram adalah photo sharing yang sangat populer karena memiliki nilai tambah dalam hal efek-efek. Instagram menggunakan mekanisme menyerupai Twitter, di mana Anda bisa mem-follow orang lain dan para penggemar bisa mem-follow Anda. Selanjutnya, Anda dan mereka bisa saling bertukar komentar. Alasan paling tepat mengapa Instagram populer adalah karena memiliki banyak efek instant yang menarik. Sebagian besar efek yang ada di dalam aplikasi ini mampu mengubah foto apa pun menjadi tampak lebih artistik. Selain foto, Instagram juga mendukung perekaman video yang bisa diberi efek-efek artistik.  

 

Foto yang masuk halaman Explore dianggap sebagai  
foto-foto hebat 
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Di dalam aplikasi ini, Anda akan temukan halaman jelajah atau Explore. Fungsinya untuk menampilkan foto-foto yang dianggap bagus atau mendapat banyak perhatian dari para pengguna dalam kurun periode waktu tertentu. Siapapun yang berhasil memasukkan fotonya di dalam halaman ini tentu akan merasa bangga. Dengan demikian Instagram memadukan dunia fotografi artistik dan kompetisi serta pengaruh lewat follower-follower. 
Pencil Camera Mengubah foto menjadi foto yang benar-benar menjadi tampilan yang unik. Tetapi Pencil Camera tidak hanya mampu mengubah foto menjadi gambar unik saja. Di sini Anda dapat mengambil foto dan Anda dapat melihat langsung versi sketsa pensil yang terlihat pada preview. Jika Anda puas, maka Anda bisa menyimpan sketsa pensil itu ke dalam memory smartphone.  

 

Pencil Camera mengubah foto menjadi sketsa pensil 
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ActionCam Dengan aksi fotografi, waktu adalah segalanya. ActionCam memung-kinkan Anda memotret dengan benar secara berturut-turut, dari 3 hingga 9 frame sekaligus, untuk memastikan Anda mengambil foto de-ngan benar. ActionCam juga dilengkapi dengan berbagai frame dan filter untuk meningkatkan kualitas foto lebih lanjut. Apabila Anda memotret obyek yang bergerak, maka ActionCam akan menjadi salah satu pilihan menarik untuk memicu kreativitas Anda. ActionCam juga bisa digunakan untuk memotret panorama. 

 

Memotret beberapa frame sekaligus menggunakan ActionCam 

Silent Camera Terkadang untuk mengambil foto yang bagus kita akan mengambil foto secara tenang. Dengan Silent Camera, Anda dapat menghilangkan se-mua suara rana sehingga ketika Anda mengambil foto tidak ada suara 
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yang keluar dari speaker smartphone. Cocok untuk memotret hewan yang mudah kabur, bayi yang tertidur lelap, atau orang yang ingin difoto secara candid. Silent Camera juga dilengkapi dengan fitur Burst Shooting yang memungkinkan Anda memotret secara berturut-turut. Mode ini cocok untuk pemotretan olah raga yang mengandalkan gerakan-gerakan indah. 

 

Silent Camera membantu Anda memotret secara candid  

Floating Image Jika Anda merasa bosan dengan galeri foto Android, cobalah instal 
Floating Image yang akan menghidupkan kembali gairah Anda. Anda bisa memamerkan foto atau menemukan foto-foto menarik dari be-berapa penyedia konten foto seperti Flickr, 500px, dan lain sebagainya. Anda bahkan dapat memasang foto ke dalam home screen sebagai background yang tampak melayang-layang. 
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Anda bisa memasang foto ke dalam background layar 
smartphone 

FxCamera Tidak semua smartphone Android memiliki kamera beresolusi tinggi dan tajam, sehingga untuk mendapatkan foto yang baik Anda masih mem-butuhkan bantuan software. Salah satu aplikasi untuk membantu Anda mendapatkan foto-foto bagus adalah FxCamera. Aplikasi gratis Fx-Camera memiliki filter dan efek-efek menarik (mencapai 30 efek) seperti efek lensa fish-eye yang membantu menyempurnakan foto sederhana.  
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FxCamera membantu Anda mengelola foto biasa  
menjadi lebih bagus 

Pixlr-o-matic Android memiliki Pixlr-o-matic, aplikasi editing foto yang jauh lebih unggul dibanding kompetitor lainnya dengan ratusan efek. Anda bisa mengatur mood pada foto, menambahkan efek guratan-guratan cahaya, memilih bingkai, dan menciptakan efek-efek surreal yang menarik. Hasil editing yang telah Anda buat bisa di-share langsung ke dalam akun Facebook. Pixlr-o-matic merupakan editor foto yang menarik apabila Anda mengejar efek-efek menyerupai Instagram. 
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Pixlr-o-matic bisa Anda gunakan untuk meningkatkan  
kualitas foto 

Snapseed Meskipun Instagram mungkin telah memiliki pasar yang besar untuk urusan berbagi foto dengan cepat, tetapi Snapseed menawarkan lebih banyak fitur-fitur pengeditan foto secara gratis. Meskipun tidak sehebat Photoshop, namun Snapseed cukup praktis digunakan. Snapseed, apli-kasi editing foto, dilengkapi dengan fitur single tap untuk mengoreksi foto secara cepat serta memiliki filter-filter unik, misalnya Drama, Vintage, Grunge, dan lain sebagainya, termasuk Tilt-Shift. Hasil editan foto itu lantas bisa di-sharing ke dalam akun social media seperti Google+. 
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Snapseed membantu Anda mengedit foto dengan fitur-fitur  
yang tergolong lengkap 

Tip dan Trik Memotret  

Menggunakan Android Untuk mendapatkan hasil yang baik dengan menggunakan kamera ponsel pastilah ada banyak tantangannya. Jika hasil foto selalu buram dan kurang terang setiap kali Anda melakukan pengambilan foto meng-gunakan perangkat mobile, cobalah beberapa tips di bawah ini untuk membuat hasil yang mengagumkan.  
Langkah 1—Menaikkan Resolusi Resolusi yang tinggi akan semakin baik. Jika memiliki smartphone baru dengan kualitas lensa yang tinggi maka Anda akan mendapatkan foto yang tajam. Tetapi, walaupun Anda memiliki smartphone dengan kua-litas lensa yang lebih rendah, tetap Anda masih bisa mengambil gambar yang bagus. Kebanyakan kamera ponsel dari berbagai perangkat memiliki kualitas foto dengan resolusi yang rendah, sedang, dan tinggi. Untuk itu aturlah resolusi kamera Anda ke resolusi yang paling tinggi sehingga tidak akan kehilangan detail ataupun menghasilkan foto yang tidak jernih. Mungkin 
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pada layar ponsel tidak akan terlihat perbedaannya, tetapi Anda pasti akan melihat gambar yang lebih baik jika berada di layar komputer.  
Langkah 2—Mengambil Banyak Gambar Seorang profesional mungkin ingin mendapatkan hasil yang baik pada percobaan yang pertama, dan kamera pada mobile phone memung-kinkan Anda untuk mengambil momen kehidupan secara spontan se-hingga Anda tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan pemotretan foto dengan sempurna. Ambilah foto sebanyak mungkin sehingga mem-berikan Anda kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang membanggakan. Ini juga akan memberi Anda kesempatan untuk bereksperimen. Mencoba mengambil foto dari berbagai sudut dan perspektif yang berbeda, coba-lah mengambil sudut agak rendah, agak naik, dari jarak dekat dan jauh, agak miring, dan seterusnya. 
Langkah 3—Menyempurnakan Pencahayaan Sinar matahari dapat bersahabat dan juga bisa menjadi musuh Anda. Cari sinar matahari yang sedikit di atas subjek sehingga cukup untuk menerangi gambar dan membuatnya terekspos dengan sempurna. Te-tapi jika terdapat sinar matahari yang tepat di atas wajah model maka cahaya itu akan membuat wajahnya menjadi tidak menarik.  Hari yang mendung merupakan waktu yang sempurna untuk membuat gambar yang cool dan menyenangkan. Tapi, jika matahari bersinar sangat terang, maka tempatkanlah subjek pada tempat yang memung-kinkan. Pastinya Anda tidak ingin subjek foto menjadi sangat bercahaya ataupun menjadi gelap. Jika memotret dalam ruangan maka bukalah jendela atau Anda bisa menyalakan lampu. Pada situasi dengan cahaya yang rendah, foto Anda akan menjadi lebih gelap dan kasar. Jadi gunakanlah built-in flash pada phone yang Anda miliki untuk memberikan cahaya yang dibutuhkan pada beberapa si-tuasi.  
Langkah 4—Menstabilkan Telepon Anda Untuk mendapatkan gambar yang bersih menggunakan kamera telepon, maka stabilkan telepon Anda. Tangan yang gemetar membuat foto men-jadi blur. Dan jika berada di situasi yang pencahayaannya rendah, 
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kamera telepon cenderung memperlambat kecepatan shutter untuk mendapatkan cahaya yang lebih. Dengan begitu, tripod akan sangat membantu. Atau, gunakan kedua tangan agar kamera telepon tetap stabil.  Jangan memindahkan perangkat setelah menekan tombol capture. Beri beberapa detik untuk memproses dengan tujuan memastikan ponsel menangkap foto dengan tuntas sebelum melanjutkan proses pemotretan berikutnya.  
Langkah 5—Mendekatlah Kebanyakan, subjek dalam gambar ponsel kamera terlihat sebagai titik kecil di kejauhan. Kebanyakan kamera ponsel tidak memiliki fungsi zoom. Kadang jika menggunakan zoom maka akan mengurangi kualitas dari gambar. Untuk itu, dekatkanlah ponsel ke subjek Anda tetapi jangan terlalu dekat.  
Langkah 6—Potret Selama “Magic Hour” Waktu pertama matahari muncul dan waktu terakhir matahari di siang hari merupakan waktu yang baik. Waktu-waktu tersebut disebut dengan istilah Magic Hour. Efeknya selalu menakjubkan dan membuat ter-cengang-cengang karena langit menjadi berwarna-warni, dan ada cahaya yang cukup tersisa di langit yang memberikan eksposur yang baik.  
Langkah 7—Gunakan Komposisi Sepertiga Ini merupakan aturan dasar dari fotografi, jadi pastikan bahwa Anda memotret menggunakan komposisi tersebut. Jika secara langsung subjek berada di tengah membuat foto terlihat datar dan membosankan, maka gunakanlah rule of thirds (komposisi sepertiga) yang dapat menolong membuat foto menjadi lebih hidup. Saat membuat foto, buatlah dua garis horizontal yang membaginya menjadi tiga bagian. Setelah itu buatlah dua garis vertical lagi, sehingga menghasilkan sembilan kotak persegi. Tempatkan cakrawala Anda pada garis grid, meninggalkan titik per-simpangan untuk subjek yang menarik.  
Langkah 8—Gunakan Gerakan Teknik ini dikenal dengan istilah panning, dan itu sangat sulit untuk mengimplementasikannya pada kamera ponsel walaupun tetap dimung-
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kinkan. Untuk mendapatkan beberapa foto yang bagus dengan meman-faatkan metode panning, genggam kamera dengan kedua tangan agar tetap stabil, dan bingkaikanlah subjek yang bergerak pada layar LCD. Kemudian pindahkan kamera dengan kecepatan yang sama dengan subjek, dan background-nya menjadi blur pada efek pemotretan gerak ini. 
Langkah 9—Dapatkan Warna yang Tepat Cobalah untuk bermain-main dengan warna. Dunia merupakan tempat yang hidup dan tempat terbaik kedua untuk melihat berbagai warna yang cantik. Cobalah dengan white balance jika kamera ponsel Anda menawarkan opsi tersebut. White Balance bertujuan untuk menormal-kan kesan warna pada foto.  
Langkah 10—Gunakan Filter-Filter yang “Cool” Apabila kreativitas Anda terbatas, carilah pertolongan dari sumber lainnya, seperti apps. Tersedia aplikasi mobile filter yang dapat menam-bahkan beberapa semangat pada foto. Aplikasi tersebut antara lain FX Photo Studio, Hipstamatic, dan Camera Plus Pro.  
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Aplikasi  

Instant  Messenger      Semenjak distribusi jaringan internet dapat ditemukan di banyak tempat, bahkan di area yang paling pelosok di Indonesia, peranan aplikasi Instant Messenger mulai terlihat. Dulu, instant messenger yang paling populer adalah Yahoo! Messenger. Sekarang, Anda akan me-nemukan lebih banyak instant messenger yang memiliki fitur-fitur berbeda-beda. Instant Messenger yang diprediksi bakal “membunuh” SMS ini dibuat oleh berbagai macam vendor, baik dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan seterusnya. 
KakaoTalk Promosi yang gencar, plus mengangkat group band NOAH sebagai salah satu endorser, membuat KakaoTalk punya gaung di Indonesia. Jika dilihat dari kebolehannya, KakaoTalk memang tak ubahnya client chatting seperti Whatsapp, Line, WeChat, dan lainnya. Namun, koleksi Emoticon, Theme, dan Event KakaoTalk cukup banyak dan dijual dengan harga murah, mulai Rp 5.500,-. Kalau sudah begini, chatting dengan siapapun akan tampak lebih ekspresif.  Tidak hanya chatting, KakaoTalk juga punya fitur-fitur pendukung se-perti Plus Friends, yaitu teman-teman yang berasal dari kalangan selebritis seperti Super Junior, Noah, Girls Generation, Shinee, dan se-bagainya. Ada juga fitur Game sehingga Anda bisa memainkan per-mainan bersama dengan teman-teman.  
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Jika dilihat dari luas cakupan layanannya, KakaoTalk memiliki banyak layanan di luar chatting itu sendiri. Misalnya, KakaoTalk menyediakan aplikasi bernama KakaoStory, aplikasi yang dirancang khusus untuk sharing foto. Sekilas, KakaoStory memiliki tampilan menyerupai Face-book. 

 

KakaoTalk menarik karena memiliki banyak koleksi stiker 
(sebutan untuk emoticon dengan ukuran yang lebih besar) 

untuk memperkaya chatting 

Whatsapp Aplikasi chatting pertama yang memanfaatkan nomor ponsel sebagai username adalah Whatsapp. Aplikasi yang berasal dari Amerika Serika ini memang perintis sebelum muncul pesaing-pesaing sejenis seperti 
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KakaoTalk, WeChat, Line, dan sebagainya. Karena lebih dulu ada di-bandingkan yang lain, pengguna Whatsapp cukuplah banyak.  Aplikasi ini memang lebih sederhana. Seperti hanya aplikasi untuk chatting. Koleksi emoticon kurang beragam dan berukuran kecil. Namun karena penggunanya cukup banyak, terutama masyarakat di negara-negara barat, Whatsapp tetap memiliki nilai tambah.  

 

Whatsapp dianggap sebagai aplikasi chat perintis dan bisa pula 
dipakai untuk berbagi foto 

WeChat 

WeChat adalah aplikasi buatan China yang dukungannya pun cukup luas. Banyak acara infotainment di Indonesia yang memanfaatkan 
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WeChat sebagai salah satu saluran komunikasi. Fitur istimewa yang ada di WeChat antara lain adalah Social. Di dalam fitur ini Anda akan temukan opsi Look Around yang bisa mendeteksi pengguna WeChat dalam radius tertentu dari tempat Anda berada. Dengan demikian, untuk menambah teman-teman baru, meskipun Anda tidak mengetahui nomor kontak mereka, Anda bisa memanfaatkan Look Around. Ide dasarnya sederhana, lebih baik mendapatkan teman baru yang lokasi tinggalnya tidak jauh dari tempat Anda berada.  Selain itu, penambahan teman juga bisa dilakukan dengan menggunakan ID. Setiap pengguna, termasuk Anda, bisa membuat ID (semacam user-name) sehingga tidak harus melulu berdasarkan nomor ponsel. Ada juga fitur Scan QR Code untuk menambah teman lewat kode QR. Fitur unik lainnya adalah Shake. Dengan mengguncang smartphone/tablet, Anda bisa menemukan teman baru yang pada saat bersamaan juga meng-goncangkan peranti mereka. Jika beruntung, Anda akan mendapatkan teman lewat cara yang unik.  

 

Look Around membantu mencari teman-teman baru  
dalam radius dekat dengan tempat Anda tinggal 
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Line Aplikasi Line dibuat oleh perusahaan dari Jepang. Dilihat dari kebe-ragaman fitur, Line ini tidak berbeda jauh dengan KakaoTalk, seperti sticker dan game. Anda bisa memulai chatting dengan teman-teman, baik berdasarkan nomor ponsel yang diambil dari phonebook atau user ID, memanfaatkan banyak stiker yang bisa pula dibeli memanfaatkan fitur 
Coin. Selain itu, aplikasi ini juga punya fitur Shake yang menyerupai WeChat. 

 

Chatting dan video game ada di dalam aplikasi Line Aplikasi lain yang mendukung Line antara lain Line Camera yang digunakan untuk berbagi foto. Ada juga Line Card yang khusus di-manfaatkan untuk berbagi kartu-kartu ucapan. Aplikasi-aplikasi ini harus diinstal secara terpisah dari Google Play. 
Tango Messenger Sebuah aplikasi panggilan video dan audio dengan opsi pesan, Tango merupakan aplikasi alternatif seperti Skype, berkomunikasi dengan 
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pengguna Tango gratis. Diklaim, jumlah anggota yang terhubung di Tango Messenger mencapai 150 juta orang di seluruh dunia. Selain berkomunikasi via pesan teks maupun pesan, Tango juga menawarkan permainan online yang bisa Anda mainkan bersama dengan teman-teman yang lain. 

 

Tango Messenger bisa digunakan untuk video call, menelepon 
dengan saling melihat wajah 

ICQ Mobile  Beberapa orang pengguna internet generasi tahun 90-an akan ingat ICQ. Mungkin ICQ adalah program pengirim pesan instant yang pertama kali di dunia dan meledak saat diluncurkan pada tahun 1996, namun menghilang dengan cepat pula. ICQ untuk Android memungkinkan Anda mengirim pesan secara gratis dan tidak terbatas, chatting dengan pengguna ICQ, Facebook, dan teman-teman Google Talk. Selain itu, Anda juga dapat membaca pesan secara offline. 
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ICQ Mobile merupakan salah satu perintis  
dalam dunia instant messaging 

IMO Instant Messenger 

IMO Instant Messenger sejauh ini merupakan aplikasi instant messenger yang memiliki cakupan layanan terluas. Alasan untuk meng-gunakan IMO Instant Messenger, antara lain adanya sebelas jaringan yang mendukung pesan instan (baik populer maupun yang tidak jelas), seperti MSN, Yahoo, AIM/ICQ, Google Talk, Myspace, Skype, Facebook, Jabber, IMO, VKontakte, dan Hyves. 
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IMO merupakan layanan chatting yang mencakup  
banyak sekali jaringan 

ooVoo Panggilan Video  Aplikasi video chat yang stabil dan andal untuk Android tidak mudah didapat, tetapi ooVoo bisa Anda pilih dan memiliki fitur yang sangat hebat. Aplikasi video chat Android mendukung group video, panggilan suara, dan pesan instan di iOS, OSX, Android, dan Windows. Anda tidak hanya mendapatkan panggilan video Android yang solid, secara praktis di sini Anda dapat melakukan video chat dengan siapa pun.  
Viber: Free Messages & Calls 

Viber berbeda dari aplikasi free voice lainnya seperti Google voice, dengan menambahkan aplikasi yang sama untuk komputer sebagai pe-rangkat komunikasi. Dari Android, Anda dapat dengan lancar men-transfer panggilan suara ke aplikasi Viber yang ada di PC dan di saat bersamaan Anda bisa terus berbicara atau mengambil percakapan pesan teks yang sedang berlangsung. Dengan berkembangnya daftar peng-gemar, Viber juga diposisikan sebagai tool untuk berbicara dan me-ngirim SMS sedikit lebih mudah dan lebih murah.  
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Anda bisa melakukan group video chat dengan mudah 

 

Viber dilengkapi dengan aplikasi PC sehingga  
bisa berkomunikasi dari komputer ke aplikasi Viber 

 

yyy 
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Aplikasi  Social  Media        Smartphone Android tanpa fungsi social media bagaikan menikmati kecanggihan telekomunikasi namun masih mengandalkan telepon dan SMS saja. Social media adalah pemicu meledaknya trend smartphone. Oleh karena itu, tak heran jika aplikasi social media akan selalu ada di smartphone apa pun, termasuk Android. Di dalam bab ini akan dibahas berbagai aplikasi unggulan berjenis social media yang sebaiknya Anda instal. 
Facebook Aplikasi Facebook adalah salah satu aplikasi wajib bagi Anda, terutama yang sangat intens memanfaatkan jejaring sosial ini untuk berbagai keperluan. Tampilan aplikasi ini sangat baik dan luar biasa ergonomis. Sebagai contoh, Anda bisa men-swipe (menggeser lewat sentuhan jari) foto-foto yang ada di dalam Timeline secara langsung tanpa harus masuk ke dalam album. Tampilan aplikasi ini menyerupai versi komputer dengan kelebihan terletak pada cover yang memanjang secara vertikal. Hampir semua fitur yang ada di versi komputer dapat Anda temukan di dalam aplikasi ini. Bahkan, kalau Anda menyentuh Komentar, maka daftar komentar-komentar itu akan muncul di dalam sebuah panel yang melayang tanpa mengharuskan aplikasi untuk berpindah tampilan.  



28 

 

Facebook dalam format Android. Canggih dan memiliki 
tampilan memikat 

Twitter Bersama-sama dengan Facebook, Twitter merupakan aplikasi wajib masa kini. Namun aplikasi Twitter yang bersifat official (resmi) tidaklah memiliki fitur yang istimewa. Sebaliknya, fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Twitter ini termasuk standar, seperti fitur untuk me-Retweet, menulis tweet baru, mention, dan sebagainya. Kalau Anda memang ingin menulis tweet secara rutin tanpa membutuhkan fitur-fitur tambahan, maka aplikasi Twitter ini sudah mumpuni.  
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Pinterest  Merupakan salah satu media sosial yang diharapkan sepanjang waktu. 
Pinterest dikenal sebagai layanan social media yang mampu digunakan untuk membantu Anda mengoleksi apapun yang menarik di sekitar kita, mulai dari foto mebel, pakaian, foto-foto unik, kata-kata mutiara, dan lain sebagainya. Aplikasi Pinterest memungkinkan Anda untuk meng-upload Pins Anda sendiri serta Board, Like, dan item Repin. Anda bisa memotret langsung menggunakan smartphone Android dan memasangnya ke dalam akun Pinterest Anda. Selain itu, fitur-fitur standar seperti menjadi follower akun lain juga bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini. 

 

Aplikasi Pinterest berisi foto-foto berkualitas tinggi  
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Badoo 

Badoo tidak dikenal sebagai “aplikasi kumpul-kumpul” biasa. Badoo menggunakan GPS ponsel Anda untuk mencari anggota lainnya di daerah terdekat dari tempat Anda berada, menampilkan profil Badoo mereka yang memuat likes, dislikes, dan foto, sehingga Anda memiliki teman-teman baru. Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk chatting dengan anggota lain dan mengatur pertemuan di ranah “offline”. Badoo me-nawarkan lebih dari 140 juta anggota di seluruh dunia.  

 

Badoo merupakan aplikasi social media yang bisa dijadikan 
alternatif saat ini 

Google+ Social network perlu aplikasi mobile untuk berkembang, dan Google+ adalah salah satu social media yang menarik untuk dicoba. Sudah menjadi rahasia umum, Google+ lebih dibidik oleh kalangan profesional daripada anak muda. Oleh karena itu, aplikasi ini menawarkan layanan back-up foto dan video secara otomatis. Sisanya, Anda bisa meman-faatkan Google+ seperti layaknya Facebook. 
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Google+ merupakan layanan social media untuk menyasar 
kaum profesional 

Plume 

Plume adalah Twitter client terbaik untuk Android, yang baru saja di- update untuk Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Plume mendukung beberapa akun Twitter sekaligus dan bisa pula menangani akun Face-book. Jika Anda sering memanfaatkan hashtag atau mention, maka Plume menyediakan fitur autocomplete sehingga Anda tidak perlu ter-lalu lama mengetik. Untuk sharing foto, Plume memanfaatkan beberapa layanan, seperti Twitter, Twitpic, yFrog, Mobypicture, dan lainnya.  
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Plume merupakan Twitter client terbaik untuk Android 
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Aplikasi  Musik       Walaupun telah dilengkapi dengan aplikasi pemutar musik bawaan namun di dalam App Store Android, Anda akan menemukan banyak music player dengan fitur-fitur yang lebih mengagumkan. Di dalam bab ini, Anda akan mengenal berbagai macam aplikasi pemutar musik yang bisa dicoba untuk menambah fungsi hiburan pada ponsel/smartphone Anda. 

Winamp Rindu dengan MP3 player era komputer masa lalu? Kalau begitu, instal aplikasi Winamp yang pernah populer, bahkan hingga kini, untuk urusan memainkan lagu MP3. Winamp disajikan dalam dua versi, gratis dan berbayar.  
Music Volume EQ Setiap perangkat smartphone/gadget Android akan dilengkapi dengan tombol fisik untuk mengatur volume suara. Namun tahukah Anda bahwa ada aplikasi khusus yang bisa mengatur volume suara lebih dari sekadar memperbesar atau mengecilkan suara dari speaker? Salah satu aplikasi itu adalah Music Volume EQ. Seperti EQ (Equalizer) pada umumnya, aplikasi ini bisa dipakai untuk menyeimbangkan suara agar suara yang keluar lebih jernih saat memutar musik atau menonton video.  
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Winamp mengingatkan kita pada era MP3 di komputer Aplikasi ini bersifat melayang (floating) sehingga ketika Anda melun-curkannya, maka Anda tetap bisa melihat jendela aplikasi yang lain pada latar belakangnya. Untuk mengatur equalizer, Anda harus tekan tombol 
EQ. Untuk lagu-lagu tertentu, pilihlah Preset dan tentukan jenis lagu yang ingin diatur suaranya. Ada Hip-Hop, Dance, Pop. Latin, dan sete-rusnya. Agar suara bass dominan, Anda bisa memanfaatkan fitur Bass 
Boost. Untuk hasil yang optimal, gunakanlah headphone ketika meng-atur equalizer suara dan mendengarkan musik.  
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Equalizer digital untuk mengolah suara yang terdengar  
dari speaker smartphone/tablet 

Poweramp Music Player 

Poweramp adalah aplikasi music player terbaik untuk Android karena menyediakan fitur seperti sepuluh band Equalizer serta dukungan untuk sebagian besar format file musik yang popular, misalnya MP3, MP4/M4a, OGG, WMA, FLAC, Wav, APE, dan lain sebagainya. Anda bahkan bisa mengatur bass dan treble secara terpisah untuk mendapatkan dentuman musik yang lebih nyata. 
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Poweramp bisa pula digunakan  
untuk mengelola album-album musik 

iHeart Radio Videos 

iHeartRadio baru-baru ini didesain ulang sebagai aplikasi radio yang spektakuler. Tidak hanya memainkan stasiun radio lokal saja, tetapi Anda juga dapat memilih stasiun radio yang disesuaikan berdasarkan selera musik Anda. Selain radio, Anda juga bisa melihat konser musik dalam bentuk video. 
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Musik akan lebih seru jika tidak hanya terdengar  
suaranya saja, tetapi juga terlihat videonya 

Soundhound Ketika mendengar sebuah lagu dan Anda menyukai lagu tersebut, coba gunakan Soundhound untuk mengetahui siapa artis dan judul lagunya. Ketika fitur Soundhound mendeteksi lagu yang ingin diketahui, Anda dapat menandainya untuk didengar nanti dan Anda juga dapat membaca lirik lagu yang akan diputar untuk didengarkan. Soundhound juga bisa mendeteksi Facebook dan Twitter artis dari musik yang sedang Anda dengar sehingga Anda bisa menjadi follower atau penggemar artis ter-sebut lewat social media.  
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Soundhound bisa “menebak” judul lagu berdasarkan lagu  
yang saat ini Anda putar 

Bubblebeats  

Bubblebeats pada dasarnya berfungsi untuk menciptakan landscape visual pada koleksi musik Anda dengan aneka warna dan gelembung animasi. Setiap gelembung mewakili lagu yang Anda tambahkan ke dalam kanvas. Anda bisa mengubah ukuran dan mengelompokkan ge-lembung yang sesuai keinginan, Misalnya, gelembung merah untuk lagu rock di sebelah kiri, beberapa gelembung berwarna biru untuk musik blues di sebelah kanan, dan yang lainnya mengapung di sekitar ge-lembung-gelembung lainnya. Jika Anda ingin memainkan lagu favorit lakukan hanya dengan menekan gelembung yang telah tersedia.  
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Bubblebeats untuk mengelompokkan musik-musik  
dalam bentuk gelembung berwarna-warni 

DeadBeef Player Pemutar musik yang mendukung berbagai format file serta menawarkan fitur internet radio serta equalizer dengan sepuluh band. Kalau Anda ingin mendengarkan musik dari file-file yang ada di dalam memory card Android dan streaming online radio menggunakan aplikasi yang sama, maka instal DeadBeef Player ini. Ada tiga buah theme yang disediakan, yaitu Dark, Light, dan LCD. Jadi, mendengarkan musik menjadi terasa lebih indah. 
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DeadBeaf Player bisa digunakan untuk memutar file musik  
atau mendengar streaming radio  

 



41 

 
Aplikasi  Berita  
dan  Referensi       Jika Anda bosan dengan aktivitas social media dan hanya ingin me-nambah ilmu-ilmu baru, maka yang Anda butuhkan adalah aplikasi-aplikasi berita serta referensi. Di dalam bab ini akan disajikan aplikasi-aplikasi untuk pencarian berita dan referensi yang sebaiknya Anda miliki. 

Flipboard  Cara yang bagus untuk mendapatkan berita dengan menggunakan Flip-
board, di mana Flipboard menarik informasi dari Facebook, Twitter, dan blog sosial lainnya untuk menyampaikan berita kepada Anda dengan visualisasi yang menarik. Jadi, Anda tidak perlu mengunjungi situs-situs social media dan berita itu satu demi satu. Cukup satukan situs-situs itu ke dalam Flipboard. Anda bisa mendapatkan berita dari 15 negara, seperti Australia, Brazil, Kanada, dan lain sebagainya serta terkoneksi dengan berbagai layanan, seperti Instagram, Google+, Youtube, Flickr, National Geographic, dan seterusnya. 
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Flipboard menyatukan banyak konten ke dalam satu tempat 
yang menarik secara visual 
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Pocket  Ini adalah aplikasi yang bagus untuk kurasi artikel favorit Anda di web. Save pages pada akun Pocket dan lihat video atau webpage pada pe-rangkat Anda, termasuk komputer, kapan pun Anda menginginkannya.  

 

Pocket bisa digunakan untuk menyimpan berita-berita  
atau artikel menarik dari internet untuk dibaca nanti  

di waktu senggang Anda 
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BeerSmith 2 Lite  Pembuatan bir yang sangat memuaskan dengan menggunakan lebih dari satu resep. BeerSmith 2 Lite adalah buku resep unik dan lengkap yang siap Anda jadikan referensi pembuatan bir untuk industri rumahan. Ada ratusan jenis bir yang masing-masing cara pembuatannya dikupas, ter-masuk metode Penghitungan hydrometer adjust, alkohol, refracto-meter, dan lain sebagainya. 

  

Resep-resep pembuatan bir dari berbagai tempat dan jenis 
dikupas lewat aplikasi ini 
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Google Sky Map 

Google Sky Map merupakan impian seorang astronom yang menjadi kenyataan. Menggunakan data dari Google Sky dan koordinat GPS, aplikasi Sky Map menjadi sebuah jendela utuk melihat langit dalam geng-gaman Anda. Ketika Anda menggerakkan ponsel pada langit di malam hari, maka Anda dapat melihat informasi yang aktual pada bintang-bintang, benda langit, dan rasi bintang. Anda juga dapat dengan bebas menjelajahi galaksi dengan jari Anda. Apabila menyukai dunia astro-nomi, maka Google Sky Map cocok untuk dimiliki. 

 

Tampilan berbagai rasi bintang lewat aplikasi Google Sky Map 

Moviefone Aplikasi Moviefone merupakan aplikasi yang menawarkan cara praktis untuk mendapatkan rincian film langsung di layar smartphone. Aplikasi 



46 

yang dikembangkan oleh AOL Mobile ini memberikan Anda semua data film dari moviefone.com dalam bentuk tampilan yang nyaman untuk digunakan, seperti tersedianya sinopsis, atraksi film yang akan datang, daftar teater berdasarkan lokasi, dan full video trailer. 

 

Moviefone bisa digunakan untuk melihat informasi film  
yang sedang dan akan beredar 

Stitcher Radio 

Stitcher Radio adalah salah satu aplikasi yang menjaga telinga Anda untuk selalu mendengarkan musik. Tidak hanya musik saja, Anda juga bisa mendengar berita, komedi, olah raga, dan lain sebagainya dari channel pilihan semacam Discover, NPR, CNN, FOX, BBC, dan sebagainya. Anda bisa berbagi apa yang sedang Anda dengar lewat Facebook serta email. Jika ada berita penting, semacam breaking news, maka ponsel akan langsung mengeluarkan semacam notifikasi. Harapannya, Anda tidak akan ketinggalan berita sedikit pun. 
TED 

TED adalah aplikasi resmi yang dikelola oleh TED yang memungkinkan Anda mencari sebuah database video berisi lebih dari 1.200 presentasi TED meskipun perangkat Anda tidak terhubung ke internet. Atau Anda 
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juga dapat mendengarkan audio streaming TED Talks, mem-bookmark video yang bagus, dan Anda juga dapat berbagi video di Facebook. TED sendiri adalah layanan presentasi yang sering menghadirkan tokoh-tokoh dunia serta akademisi yang unik.  

 

Tampilan aplikasi Stitcher radio 

 

TED menyajikan banyak presentasi ilmiah yang layak  
untuk diketahui 
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ESPN Score Center Aplikasi gratis dari ESPN ini memungkinkan Anda mengecek per-tandingan tim favorit Anda dengan cepat. Dengan begitu Anda akan langsung mendapatkan data dari pertandingan baseball, bola basket, American football, dan olahraga yang diminati seluruh dunia, yaitu football (sepak bola), ice hockey, cricket, rugby, dan masih banyak lagi. Dan jika Anda pencinta statistik, maka ScoreMobile adalah pilihan yang baik untuk Anda, tetapi ini hanya untuk olahraga yang Anda ikuti dan tercakup di ESPN. 

  

ESPN Score Center, aplikasi bagi para penggemar olah raga 

GateGuru 

GateGuru adalah aplikasi untuk membantu Anda menavigasi terminal bandara, mengantisipasi waktu penerbangan, mencari makanan segar di bandara, dan hal-hal lain terkait dengan penerbangan sehingga per-jalanan Anda menjadi lebih nyaman. GateGuru juga memiliki peta ban-
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dara dan pemeriksaan delay waktu keberangkatan. GateGuru diinte-grasikan dengan TripIt dan Kayak untuk rincian penerbangan, serta Foursquare, Twitter, dan Facebook untuk dibagi. Ada 204 jumlah bandara di seluruh dunia yang dimonitor oleh GateGuru ini. 

 

GateGuru membantu Anda memonitor bandara  
di lebih 204 bandara di seluruh dunia 

Dictionary.com Yang membuat aplikasi Dictionary.com berguna adalah informasi ter-jemahan yang ada di dalam aplikasi ini bersifat lokal, tanpa terhubung dengan situs Dictionary.com. Jadi Anda tidak harus terkoneksi dengan jaringan internet. Untuk versi gratis, di dalam aplikasi ini Anda akan menemukan iklan. Tetapi untuk versi dengan membayar sebesar $ 1,99 Anda tidak akan menemukan iklan. Walaupun namanya Dictionary, namun aplikasi ini lebih dari sekadar tool untuk menterjemahkan kata. Ada fitur-fitur tambahan seperti untuk mengecek sejarah terbentuknya sebuah kata, audio pronunciations, inspirasi-inspirasi kata untuk berbagai keperluan, dan seterusnya. 
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Tampilan aplikasi Dictionary.com 

Google Translate 

Google Translate dapat menerjemahkan kata-kata lebih dari 64 bahasa, dan Anda pun juga dapat mendengarkan pengucapan kata-kata yang diterjemahkan itu lewat pengeras suara. Aplikasi ini cepat dan stabil, dan bekerja dengan baik untuk menerjemahkan dengan cepat beberapa kata atau satu kalimat. Namun aplikasi ini membutuhkan koneksi internet yang konstan. 
IMDb Film & TV Mungkin nantinya Anda tidak dapat mengingat nama seorang aktor, acara televisi, atau film. Untuk membantu Anda mengingat-ingat, maka instal aplikasi IMDB Film & TV. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk menemukan film yang sedang tayang di bioskop dan bahkan jika tinggal di Amerika Serikat, Anda dapat membeli tiket. Dengan akun IMDb (gratis atau dengan membayar), aplikasi ini menyediakan lebih banyak fitur, seperti daftar pantauan film yang ingin Anda lihat. IMDb Film & TV merupakan aplikasi yang mampu menampilkan banyak sekali informasi, baik film maupun aktor-aktor yang berada di balik film itu. 
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Google Translate untuk menerjemahkan kata-kata  
dari satu bahasa ke bahasa lainnya 

 

Aplikasi IMDb merupakan salah satu aplikasi terlengkap  
untuk urusan film dan aktor 
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OverDrive Media Console 

OverDrive memungkinkan Anda meminjam koleksi ebook berformat EPUB dan audiobooks dalam format MP3, dari jaringan lebih 13.000 perpustakaan. Tidak perlu khawatir mengalami keterlambatan pengem-balian sebab judul-judul yang Anda pinjam akan dikembalikan secara otomatis.  

 

OverDrive membantu Anda meminjam ebook  

WebMD untuk Android 

WebMD lebih dari sekadar sebuah aplikasi untuk mendiagnosa penyakit Anda. Dalam aplikasi ini berisi daftar saran kesehatan yang profesional dan deretan apotek di daerah Anda (untuk wilayah Amerika Serikat saja), serta instruksi panduan pertolongan pertama yang sederhana untuk menangani keadaan darurat. Aplikasi gratis ini merupakan salah satu referensi Anda untuk urusan medis, dan tentunya Anda akan ter-bantu dengan aplikasi ini. 
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Aplikasi ini bisa menampilkan daftar apotek di wilayah tertentu 

Duolingo 

Duolingo dirancang untuk mobile application, di mana aplikasi Duolingo dapat membantu Anda mengenal bahasa-bahasa asing dengan cepat. Anda akan mendapatkan berbagai macam fitur menarik untuk menye-mangati proses belajar bahasa asing seperti point, kata-kata yang ber-hasil dikuasai, dan daftar orang-orang yang memiliki point lebih tinggi dari Anda semata-mata untuk membuat Anda lebih terpacu. Duolingo hadir dalam berbagai bahasa, seperti Spanyol, Perancis, Jerman, Portugis, Italia, dan sebagainya. 
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Duolingo membantu Anda menguasai bahasa asing  
dengan cepat 

Wikipedia untuk Android 

Wikipedia adalah aplikasi untuk membaca referensi-referensi yang di-sediakan oleh situs dengan nama yang sama. Anda bisa membaca artikel-artikel secara online atau menyimpan artikel itu untuk dibaca nanti. Keunggulan aplikasi ini lebih kepada banyaknya informasi yang tersedia dibandingkan dengan fitur-fitur tambahan lainnya. Ada 20 juta artikel dalam 280 bahasa yang disediakan oleh Wikipedia. 

 

Wikipedia membantu Anda menemukan referensi-referensi 
menarik setiap hari 
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BBC News 

BBC mungkin menjadi salah satu aplikasi yang menyediakan sumber berita umum favorit Anda. Aplikasi mobile ini tidak akan mengecewakan karena membiarkan Anda menonton laporan video, mendengarkan radio, artikel klip untuk dibaca secara offline dengan kualitas penyajian yang baik. 

 

Aplikasi BBC memungkinkan Anda menengok berita-berita 
yang dirilis oleh BBC 

CNN 

CNN tahu bagaimana untuk menyampaikan isi editorial pada perangkat mobile Anda. Android UI yang sangat intuitif membuat CNN mampu melayani berita-berita terbaru berdasarkan kategori, embedded video, dan banyak opsi untuk berbagi. Dalam aplikasi ini Anda juga dapat mendengarkan CNN Radio secara langsung. 
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Aplikasi CNN digunakan untuk membaca-baca berita  
tanpa harus masuk ke situs resmi mereka 

Talk To Me 

Talk To Me adalah sebuah aplikasi yang mengagumkan, di mana aplikasi ini dapat menerjemahkan input teks atau suara di antara lebih dari 40 bahasa yang berbeda, ketika Anda mengucapkan kata maka terjemah-annya akan terdengar dalam bentuk suara. Tampilannya benar-benar sederhana sehingga mudah digunakan, antara lain hanya terdiri atas sebuah input teks, daftar drop-down untuk memilih bahasa yang Anda inginkan, dan sebuah tombol hijau besar untuk mengaktifkan penge-nalan suara.  Anda juga dapat mengatur aplikasi ini sebagai widget home screen. Hanya dengan menekan tombol, kemudian mengungkapkan sebuah ka-limat, dan setelah itu aplikasi akan “berbicara” kembali dalam bahasa Spanyol, Jerman, Perancis, dan bahasa lainnya yang menggunakan ka-rakter Romawi.  
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Aplikasi Talk to Me bisa digunakan untuk menerjemahkan 
percakapan secara cepat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yyy 
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Aplikasi  Transaksi,  

Keuangan,   
dan  Belanja      Suatu saat nanti, belanja dan bertransaksi bisa dilakukan dengan jauh lebih nyaman menggunakan Android. Oleh karena itu, di dalam bab ini disajikan beberapa aplikasi untuk pengaturan transaksi dan keuangan serta belanja. Anda bisa mendapatkan uang atau mengeluarkan uang demi memperoleh produk atau jasa menggunakan aplikasi-aplikasi yang dijelaskan di dalam bab ini. 

LionAir Aplikasi ini patut Anda instal kalau Anda sering bepergian menunggang pesawat terbang, khususnya dari maskapai LionAir. Begitu masuk ke menu utama, Anda bisa memilih opsi Book a Flight untuk membooking tiket, Retrieve Bookings untuk mendapatkan kode booking, Check 
Schedule jika ingin mengetahui jadwal penerbangan dan harga tiket, serta Promotions untuk mendapatkan promo-promo periode tertentu.  
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Jadwal penerbangan yang bisa digunakan sebagai informasi Jika memilih Check Schedule, maka Anda tinggal memilih Origin (asal keberangkatan) dan Destination (tujuan penerbangan). Lantas, pilih 
Departure Date dan Return Date untuk penentuan tanggal kebe-rangkatan dan kepulangan. Jika hanya ingin berangkat saja tanpa tujuan pulang, pilih opsi One Way. Ketika tombol Search ditekan, maka Anda akan melihat jadwal-jadwal penerbangan pada tanggal dan tujuan yang sudah Anda tentukan itu. 
BCA Mobile Pemilik rekening tabungan BCA pasti menyukai dan membutuhkan apli-kasi BCA Mobile sebab Anda bisa bertransaksi tanpa perlu meng-gunakan ATM. Anda bisa bertransaksi yang paling sederhana seperti mengecek saldo sampai melakukan transfer langsung menggunakan smartphone/gadget. Begitu dijalankan, Anda akan melihat tiga buah pilihan. Pertama, m-BCA yang digunakan untuk mengakses rekening menggunakan smartphone (berbasis pulsa). Anda harus mendaftarkan akun rekening terlebih dulu. Kedua, KlikBCA yang digunakan untuk mengakses akun/rekening memakai layanan situs Klikbca.com. Untuk bertransaksi, jangan lupa bawa token BCA yang berwarna biru itu ke manapun Anda pergi.  Untuk dapat menggunakan KlikBCA, Anda harus memiliki username dan password terlebih dulu dan sebuah token (alat semacam kalkulator 
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untuk mendapatkan nomor PIN setiap kali transaksi). Baik username dan token bisa dimintakan ke cabang BCA terdekat. Tombol terakhir, yaitu Info BCA digunakan untuk melihat layanan-layanan yang diberikan BCA.  

 

Anda bisa mengakses m-BCA atau KlikBCA 

Tokobagus Aplikasi resmi situs Tokobagus.com ini memiliki banyak fungsi, mulai untuk mencari produk atau jasa yang tersimpan di dalam situs tersebut sampai berfungsi untuk mem-posting produk atau jasa yang ingin Anda jual. Jika ingin melihat-lihat produk atau jasa yang dijual, Anda bisa memanfaatkan fitur pencarian yang dilengkapi filter. Dengan demikian, Anda bisa mencari tanah serta rumah yang ada di daerah Yogyakarta saja, misalnya.  Kalau Anda ingin mem-posting iklan, maka foto produk atau jasa bisa diambil dari galeri foto smartphone/gadget yang Anda miliki, atau Anda juga bisa langsung memotret barang-barang itu. Tokobagus mengizinkan Anda mem-posting hingga enam buah foto produk sekaligus.  Khusus iklan properti, Tokobagus menciptakan beberapa entry untuk menginput data-data rumah atau tanah seperti jenis sertifikat (SHM, 
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HGB, atau lainnya), luas tanah, luas bangunan, alamat lokasi, dan se-bagainya. Dengan demikian, Anda tidak perlu menulis panjang lebar tentang kondisi properti sebab Anda bisa menentukannya lewat input-input sederhana. 

 

Anda bisa potret barang yang akan dijual secara langsung 
menggunakan aplikasi Tokobagus 

Scan – QR Code Barcode Reader Aplikasi Scan – QR Code Barcode Reader berfungsi untuk memindai barcode, baik berjenis barcode batang maupun QR Code sehingga Anda bisa mendapatkan informasi tersembunyi di balik kode-kode itu. Cara penggunaannya sederhana. Cukup arahkan barcode maupun QR Code ke kamera smartphone/gadget. Jika obyek tersebut kurang terang, nyala-kan LED Flashlight dengan menyentuh ikon bergambar lampu. Nanti akan terdengar suara beep apabila QR Code serta barcode itu berhasil ditangkap. Hasil pembacaan data akan muncul kemudian. 
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Anda bisa mengetahui informasi yang tersimpan di dalam QR 
Code menggunakan aplikasi Scan – QR Code Barcode Reader 

Kalkulator Keuangan Anda sedang pergi ke pusat belanjaan dan melihat diskon? Ingin tahu berapa harga yang harus dibayar setelah didiskon? Atau, pernahkah Anda melihat mobil yang dijual dan ingin membelinya dengan program cicilan dari bank? Berapa besarnya angsuran setiap bulan yang harus dibayar? Untuk menghitung angka-angka tersebut, Anda bisa menginstal aplikasi buatan anak Indonesia (GaweGawe Studio) bernama Kalkulator 
Keuangan. 
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Tabel berisi hitung-hitungan memakai Kalkulator Keuangan Ada banyak masalah keuangan yang bisa dipecahkan lewat kalkulator ini seperti informasi kurs, kalkulator penghitung prosentase, kalkulator diskon bagi mereka yang suka berbelanja, simulasi tabungan jangka waktu ke depan, Penghitungan deposito, simulasi jual beli rumah, biaya pendidikan, penghitung KPR, dan sebagainya.  
Indonesia Calendar Ada banyak aplikasi kalendar di dalam dunia Google Play (Android). Namun, aplikasi bernama Indonesia Calendar sangatlah unik karena bersifat lokal sehingga Anda bisa mengecek libur-libur yang hanya ada di Indonesia, seperti libur cuti bersama, misalnya. Dengan demikian, Anda bisa merencanakan hari libur dengan lebih presisi karena Anda tahu kapan saja terjadi tanggal-tanggal merah di luar liburan hari raya dan hari besar lainnya. Aplikasi yang dibuat oleh Agus Haryanto ini bisa diunduh secara gratis. Sebagai pemikat, di atas kalendar terdapat se-macam banner (gambar) yang bisa Anda ganti dengan foto Anda sendiri. 
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Indonesia Calendar bisa menampilkan libur yang berkaitan 
dengan cuti bersama 

Trulia – Real Estate & Homes 

Trulia membantu untuk menunjukkan kepada Anda informasi-informasi properti di daerah yang tersedia, dan menunjukkan kriteria-kriteria rumah idaman yang akan membuat Anda tertarik untuk membeli atau menyewa rumah itu. Anda bisa melihat interior properti yang sedang ditawarkan, harga, peta, dan alternatif-alternatif properti lainnya sesuai dengan keinginan Anda. 
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Trulia membantu Anda mencari properti di berbagai tempat 

Google Goggles Pada dasarnya, ini adalah pencarian Google dalam bentuk visual yang menggunakan kamera ponsel sebagai pengganti kacamata. Hanya dengan melihat di sekeliling Anda melalui Google Goggles, terutama ke arah produk-produk di dalam toko, Anda bisa mengenali informasi produk itu lewat barcode (termasuk QR Code) yang tertera di dalam kemasannya. Tidak hanya itu, jika Anda mengarahkan ke atas kertas, maka teks yang ada di dalamnya bisa di-scan menggunakan fitur OCR bawaan. Bayangkanlah sebuah kartu nama yang dapat diubah menjadi input data kontak secara mudah. Anda melihat tulisan dalam bahasa asing? Dengan mengarahkannya ke arah tulisan itu, maka aplikasi ini akan menerjemahkan artinya buat Anda. 
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Google Goggles dapat mendeteksi produk lewat scan  
terhadap barcode yang ada di dalam kemasan 

EasilyDo Smart Assistant Jika Anda adalah tipe orang yang pelupa, maka EasilyDo dapat me-nyelamatkan Anda. Setelah meluncurkan aplikasi ini, Anda bisa menggunakan dashboard untuk mengatur berbagai jadwal. Misalnya saja, seorang teman berulang tahun hari ini, maka EasilyDo akan me-nyarankan kepada Anda untuk mengirimnya sebuah pesan dan bahkan termasuk hadiah kepada mereka. Fitur-fitur seperti ini membuat hidup lebih mudah dan menghemat waktu Anda. 
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EasilyDo Smart Assistant membantu Anda  
mengorganisasi jadwal secara efisien 

Groupon Indonesia Beberapa penawaran yang muncul di Groupon Indonesia terlalu sayang untuk dilewatkan, seperti mendapat potongan 50 persen yang Anda beli di tempat makan selama seminggu sekali, atau memperoleh keanggotaan gym selama satu bulan dengan membayar uang yang lebih sedikit. 
Groupon Indonesia adalah aplikasi Android yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan deal-deal harian sehingga Anda bisa membeli la-yanan atau produk yang bagus dengan harga murah. 
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Groupon membantu Anda mendapatkan deal-deal harian 

Yelp Aplikasi review yang paling komprehensif di mana Yelp berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan perusahaan terdekat, terutama ketika Anda berada di kota yang Anda tidak tahu dengan baik. Yelp adalah aplikasi yang Anda butuhkan apabila mencari restoran, kafe, bar, dan lain sebagainya. Anda juga bisa mengintip harga-harga, jarak, atau restoran yang buka di sekitar tempat Anda berdiri. Ingin mendapatkan diskon? Ada juga informasi tentang deal-deal harian.  
any.do To-do List Banyak aplikasi yang berfungsi untuk membuat daftar tugas, tetapi 
any.do adalah aplikasi yang mudah di antara aplikasi lainnya. Selain tampilan yang sederhana any.do membuat organisasi dan membangun sinkronisasi antarperangkat menjadi mudah. Anda dapat mendata tugas-tugas pekerjaan, daftar belanjaan, rencana harian, hingga tersedia fitur auto-suggest sehingga Anda tidak perlu repot-repot menulis teks hingga tuntas karena fitur tersebut mampu memprediksi kata yang ingin ditulis. Anda juga bisa berbagi tugas dengan teman-teman lainnya untuk memudahkan organisasi pekerjaan. 
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Anda bisa melihat daftar restoran, bar, dan kafe terdekat  
dari tempat Anda berdiri 

 

Any.do dapat digunakan untuk mengelola tugas-tugas apa pun 
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Aplikasi  Internet        

  Selama terhubung dengan jaringan internet, entah lewat data plan maupun menggunakan jaringan Wi-Fi, maka Anda bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi di bawah ini untuk nge-blog, browsing, membuat ca-tatan, atau memonitor kualitas jaringan.  
Evernote 

Evernote sendiri adalah layanan online notes atau catatan online yang bisa dipakai untuk mencatat apa pun yang Anda temukan di jalan, tempat kerja, atau di manapun Anda berada. Catatan itu tidak hanya berbentuk tulisan saja tapi juga foto atau suara. Jadi ketika di tengah jalan Anda menemukan inspirasi, maka bukalah aplikasi Evernote dan catatlah inspirasi itu. Selanjutnya, catatan itu bisa dibuka kembali menggunakan aplikasi yang sama atau lewat situs internet apabila Anda memakai komputer.  
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Evernote membantu Anda membuat catatan  
dengan memanfaatkan beragam metode Agar dapat menggunakan Evernote, Anda perlu membuat akun terlebih dulu, baik langsung lewat aplikasi Evernote maupun lewat situs: 

www.evernote.com. Apa yang bisa Anda lakukan? Banyak. Anda bisa memanfaatkan fitur mikrofon untuk merekam suara apa pun, mulai dari rapat, pelajaran, wawancara, dan lain sebagainya. Anda juga bisa mem-buat rencana daftar belanjaan sehingga ketika di supermarket, catatan itu tetap Anda bawa. Anda juga bisa memotret momen-momen penting dan menyimpannya untuk kemudian dibuka memakai komputer. Anda juga bisa mengubah ucapan menjadi sebuah teks bilamana Anda malas menulis. Jika perlu, catatan-catatan itu bisa ditandai dengan coretan-coretan agar ide dasar dari tulisan tersebut menjadi lebih jelas. Anda juga bisa membagikan catatan itu kepada teman-teman.  
Dropbox 

Dropbox adalah layanan file sharing yang bisa digunakan di komputer, smartphone berbasis Android, iPhone (iOS), dan Windows Phone. Itu artinya, jika Anda ingin mengirim file dari smartphone/gadget Android ke komputer atau sebaliknya, maka transfer file itu ke dalam layanan Dropbox via internet. Nanti Anda bisa membukanya menggunakan akun 



73 

Dropbox yang Anda miliki. Agar bisa digunakan untuk saling berkirim file, maka Anda diwajibkan memiliki akun Dropbox terlebih dulu. Anda bisa mendapatkan akun Dropbox lewat aplikasi Dropbox ini atau lewat situs di: www.dropbox.com. Selanjutnya, login-lah menggunakan nama akun yang Anda miliki. Nanti Anda bisa meng-upload file, misalnya foto, dari smartphone/gadget ke akun Dropbox. Setelah itu, Anda bisa mengunduh file itu menggunakan komputer setelah login menggunakan akun Anda sendiri lewat situs Dropbox.com. Dengan adanya Dropbox, Anda bisa mentransfer file-file super penting, seperti dokumen, slide presentasi, atau lainnya agar kapan pun Anda membutuhkan, maka Anda bisa mengunduhnya kapan pun dan di manapun memakai smartphone/gadget Android.  

 

Dropbox membantu Anda mengirim dan membuka file  
antar-gadget/smartphone/komputer 

Cinema21 Berencana menghabiskan akhir pekan dengan menonton bioskop di jaringan Cinema 21 (Empire, XXI, dan Studio 21)? Cukup instal dan lun-
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curkan aplikasi Cinema21. Setelah terlihat di layar monitor, klik Set City dan ubahlah menjadi nama kota Anda sendiri. Lantas, Anda akan melihat deretan film yang saat itu sedang diputar di bioskop jaringan Cinema 21. Untuk mendapatkan informasi jam tayang, cukup sentuh pada judul film itu. Kalau Anda punya akun M-Tix, maka sentuh menu M-Tix dan login-lah memakai nomor ponsel serta PIN yang Anda miliki. Anda bisa melihat balance saldo, history transaksi, dan sebagainya.  

 

Lihat jadwal bioskop menggunakan aplikasi Cinema21 

Speedtest.Net Aplikasi Speedtest.Net yang dibuat oleh Ookla berfungsi untuk menguji kecepatan koneksi internet yang saat itu sedang Anda pakai. Jadi jika koneksi internet mendadak lemot, maka Anda bisa menguji apakah masalah ini terjadi akibat penurunan kualitas kecepatan menggunakan aplikasi tersebut. Setelah meluncurkan aplikasi ini, Anda akan melihat tombol Begin Test. Tekan tombol itu untuk menguji kecepatan internet yang Anda gunakan. Pengujian dilakukan menggunakan visualisasi me-
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narik, menyerupai speedometer mobil. Tunggu sampai proses test selesai dan Anda akan melihat laporan kecepatan. Laporan itu akan muncul dalam tiga kategori, yaitu kecepatan Ping, Download, dan 
Upload. Kecepatan Download menunjukkan rata-rata kecepatan pengunduhan data per kilobits/detik. Jika angkanya besar, maka inter-net yang Anda gunakan semestinya juga cepat.  

 

Speedtest.net bisa dipakai untuk mengetahui apakah  
ada masalah dengan jaringan internet 

WordPress 

WordPress adalah salah satu platform blogging yang paling populer, mampu mencapai lebih dari 25 juta download dan 15.000 plug-in. Ketika Anda ingin membuat blog tanpa menggunakan komputer, aplikasi Word-
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Press ini dapat membantu Anda untuk melakukan blogging langsung dengan menggunakan ponsel Android. Dengan begitu, blogger dapat dengan cepat membuat draft, mengedit posting, dan menyetujui ko-mentar tanpa memerlukan Mac atau PC. 

 

Wordpress yang berjalan di layar tablet  
serta smartphone Android 

Tumblr  

Tumblr adalah platform microblogging populer lain yang memung-kinkan pengguna dengan cepat berbagi dan memberikan keterangan atau judul pada foto, kutipan, chatting, link, dan masih banyak lagi. Anda dapat mengoperasikan akun Tumblr dengan fitur yang relatif lengkap memakai aplikasi Tumblr ini, termasuk di antaranya mengelola be-berapa akun blog Tumblr. Untuk memudahkan Anda, Tumblr juga bisa dipasang sebagai widget sehingga memposting materi baru ke dalam akun Anda akan menjadi lebih mudah. 
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Tumblr merupakan layanan microblogging yang sangat 
mengandalkan foto serta gambar 

StumbleUpon 

StumbleUpon merupakan aplikasi versi mobile dari situs web sangat populer dengan nama yang sama. Anda dapat mem-follow orang dan juga brand (merek), ditambah memilih dari lebih dari 500 daftar minat, untuk membuat konten Anda sendiri yang lebih relevan. StumbleUpon sendiri merupakan layanan untuk mengumpulkan dan membagi materi-materi menarik yang Anda temukan di internet.  
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StumbleUpon merupakan aplikasi untuk berbagi materi-materi 
menarik yang Anda temukan di internet 

aDownloader adalah aplikasi favorit untuk men-download file-file torrent meskipun ada aDownloader banyak klien Bittorrent di luar sana. Aplikasi ini juga memiliki fitur-fitur unggulan, seperti kemampuan untuk berhenti dan melanjutkan download. Namun ketika menggunakan aplikasi ini berhati-hatilah terhadap paket internet yang Anda miliki karena siapa tahu torrent yang Anda download ternyata berisi file-file super-besar. Selain itu, aDownloader juga relatif mengonsumsi banyak daya baterai apabila Anda menggunakannya terus-menerus. 
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aDownloader bisa digunakan untuk men-download torrent 

Maxthon Web Browser 

Maxthon diklaim telah diunduh 600 juta kali dan merupakan salah satu web browser berbasis Android yang diperhitungkan. Ada fitur untuk mengakses WAP serta Speed dial sehingga Anda tidak perlu bersusah payah mengetik alamat situs. Ada juga fitur super gesture yang mem-bantu Anda melakukan aksi-aksi tertentu hanya lewat sapuan tangan. Sama seperti browser pada PC, Anda bisa mengakses beberapa situs sekaligus menggunakan fitur Tab. 
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Maxthon merupakan browser alternatif untuk mengakses 
website dari smartphone Android 

Opera Mini 7 Jika Anda concern terhadap penggunaan trafik data maka Opera Mini 7 adalah yang tercepat, mobile browser yang paling kompatibel di market. Pada aplikasi ini Anda tidak akan mendapatkan dukungan Flash atau semua fitur di Dolphin Browser HD, tapi server Opera kompres begitu banyak kegunaannya sehingga hanya membutuhkan sepersepuluh dari bandwidth jaringan internet untuk mengakses sebuah situs. 
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Opera Mini merupakan browser alternatif yang menawarkan 
kompresi untuk menghemat bandwidth 

Amped Wireless Wi-Fi Analytics Tool Memilih jaringan nirkabel terbuka sering mengalami masalah. Oleh karena itu, Anda membutuhkan aplikasi seperti Amped Wireless Wi-Fi 
Analytics Tool. Anda bisa mendeteksi kualitas sinyal Wi-Fi seperti kekuatan signal sampai pelacak adanya jaringan Wi-Fi. Apabila Anda bekerja di bidang yang membutuhkan keakurasian jaringan, maka Amped Wireless Wi-Fi Analytics Tool ini cukup membantu. 
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Grafik yang menunjukkan kualitas sinyal wi-fi  
dalam bentuk garis  
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Aplikasi  Hiburan 

  Anda ingin mendapatkan hiburan barang sedikit dengan menggunakan Android? Bermainlah game atau carilah aplikasi-aplikasi yang dibahas di dalam bab ini. Dijamin setelah Anda menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, jika Anda memiliki anak kecil, bahkan Anda akan kesulitan memakai smartphone untuk menelepon seseorang demi tugas penting. 
Grany Smith Merupakan permainan berbasis fisika, di mana Anda di sini memainkan tokoh utama sebagai wanita tua yang memburu pencuri apel. Dengan grafis yang menyenangkan dan action yang spektakuler, di sini si nenek yang Anda mainkan itu akan mencoba untuk menyelamatkan apelnya meskipun melewati segala macam penghalang. 

 

Game yang mengambil tokoh nenek-nenek  
sebagai karakter utamanya 



84 

Nun Attack Dengan mengambil kekuatan jahat, Anda mengendalikan empat biara-wati dengan senjata khusus untuk menyelesaikan 40 misi yang menegangkan. Permainan akan bertambah seru karena telah tersedia 80 macam senjata mulai dari racun, efek kejut, DOT, AoE, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk berbagai situasi pertempuran. Kalau ingin meningkatkan performa tempur, game ini pun menyediakan fitur toko untuk Anda berbelanja. 

 

Permainan yang mengambil karakter para biarawati  
sebagai tokoh utamanya  

PITFALL! Kombinasi dasar berlari dan melompat yang masih tetap menggunakan jejaring, plus lebih kaya grafis dan menantang, game ini akan membawa Anda berpetualang layaknya Indiana Jones. Anda akan mengendarai motor, menaiki kereta, dan menyusuri tempat-tempat eksotik, seperti jembatan gantung, gua, dan lain sebagainya. Jika Anda suka petualangan, maka game ini bisa menjadi alternatif yang menarik. 
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Aksi tanpa henti seolah-olah membawa Anda ke dalam 
petualangan Indiana Jones  

Zen Bound 2 

Zen Bound 2 adalah permainan puzzle yang menarik pada tahun ini. Dalam permainan ini hanya dengan menggunakan tali, Anda harus mencoba untuk menutupi permukaan patung kayu 3D. Tampaknya ini adalah tugas yang mudah, tetapi membutuhkan strategi dan cara berp-ikir ke depan untuk dapat berhasil menyelesaikan setiap puzzle. Game ini dapat digunakan sebagai sarana menenangkan diri (meditasi) dengan kehadiran objek-objek sederhana yang natural. 
 



86 

 

Zen Bound membantu Anda menenangkan diri  
dengan cara memecahkan puzzle menggunakan  

sarana yang terbatas 

Android Lightsaber Aplikasi Android Lightsaber, secara resmi direstui oleh LucasArts, ber-fungsi untuk membawa kekuatan “Force” kepada Anda. Pilihlah di antara lima karakter Star Wars yang berbeda, masing-masing dengan warna saber unik mereka, kemudian tap screen untuk mengeluarkan senjata Anda. Ayunkan ponsel Anda untuk memperagakan teknik mengebas hingga terdengar suara berdengung. Lightsaber Anda akan berkedip dan ber-cahaya seperti ketika Anda sedang berkelahi dengan musuh yang tidak terlihat. Mungkin bagian yang terbaiknya adalah Anda dapat meng-hidupkan musik epik di tengah-tengah pertempuran imajiner Anda. 



87 

 

Android Lightsaber bisa membawa Anda ke alam Star Wars 

Vine 

Vine merupakan layanan hebat yang memungkinkan Anda mengambil gambar dan berbagi gambar itu dalam enam detik yang tanpa henti melakukan perulangan video. Jika kita bayangkan pengambilan gambar selama enam detik tentunya gambar yang kita ambil tidaklah banyak, namun dengan Vine dapat digunakan untuk membuat banyak kreasi seperti potongan film kecil untuk miniatur animasi.  Pada intinya, Vine adalah layanan social media yang mengandalkan video pendek yang diputar berulang-ulang. 
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Vine menyajikan layanan social media  
dan pembuat video pendek yang berulang-ulang 

SnapPea  

SnapPea bekerja bersama dengan aplikasi desktop, di mana SnapPea merupakan solusi untuk memindahkan audio serta video antara kom-puter dengan ponsel. Jadi Anda tidak perlu membutuhkan kabel ketika proses transfer berlangsung. Agar dapat bekerja dengan baik, Anda harus memiliki akun di situs Snappea.com. Selanjutnya, download aplikasi dari situs tersebut dan instal ke sistem operasi MS Windows. Anda bisa menulis pesan dari komputer, mengatur aplikasi, musik, video, dan banyak lagi. 
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Snappea merupakan solusi untuk saling berbagi  
antara komputer dan ponsel 

Angry Birds Space Premium 

Angry Birds Space Premium memiliki tantangan baru, seperti adanya gaya gravitasi. Dengan latar belakang meteor, planet dan bintang-bintang, ini adalah permainan yang terbaik dari aplikasi original Angry Birds. Angry Birds Space menambahkan level baru, babak bonus, dan tampilan yang halus dan indah. Anda bisa memainkan sekitar 200 level yang semakin tinggi semakin sulit dimenangkan.  

 

Angry Bird Space mengambil tema ruang angkasa  
dalam permainannya 
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Draw Something Free  

Draw Something Free merupakan aplikasi menggambar yang juga me-nyediakan fitur bagi para pengguna Android dalam kompetisi meng-gambar yang dilakukan lewat gerakan-gerakan sederhana. Pertama-tama, pilih kata dari tiga daftar, kemudian Anda dapat menggambar sesuka hati pada layar dengan jari menggunakan berbagai warna dan kuas. Anda juga dapat mengirim gambar yang dibuat itu kepada teman agar mereka dapat menebaknya. 

 

Aplikasi menggambar dan tebak-tebakan yang menarik  
untuk dicoba 

Guns 'n' Glory: WW2 Di dalam game Guns 'n' Glory Wild West, Anda berperan sebagai seorang komandan militer (baik sekutu maupun lawan) selama Perang. 
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Misi Anda adalah memandu pasukan, tank, dan Warbirds sampai meraih World War II victory. Sebuah game RPG menarik yang memungkinkan Anda naik level sehingga mampu mengelola tim untuk meraih ke-untungan atas musuh Anda. Ada 12 peta perang yang harus Anda menangkan, masing-masing dengan tiga level tingkat kesulitan. Dengan efek Ledakan yang memukau, game ini dijamin akan membuat Anda ketagihan. 

 

Tampilan game Guns & Glory WW II 

Minecraft - Pocket Edition 

Minecraft adalah permainan adiktif yang menarik bagi kedua sisi kreatif dan sistematis otak. Untuk memainkannya game ini cukup sederhana, yaitu Anda bangun sesuatu dengan menggunakan berbagai jenis blok yang telah disediakan. Game ini juga memiliki beberapa fitur sosial yang terpasang. 
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Minecraft membantu imajinasi Anda dalam hal membangun 
menggunakan blok-blok 

Pinball Arcade 

Pinball Arcade adalah permainan adiktif dengan menghadirkan kembali tampilan game yang indah, klasik, tematik, serta menantang. Jika Anda ingin bermain di tournament atau berhadapan dengan teman-teman Anda, maka Anda dapat menghubungkannya secara online. Tema-tema menarik seperti Haunted House, Terminator 2, Star Trek: The Next Generation, Medieval Madness, dan lain sebagainya akan menambah semarak permainan adu bola ini. 
Temple Run 

Temple Run membawa Anda menyusuri dunia petualangan. Di Temple Run, Anda memainkan tokoh Indiana Jones sambil mengumpulkan koin-koin emas, yang bertujuan untuk melarikan diri dari monster jahat, yaitu elang-gorila serta menghindar dari jalanan yang dipenuhi segala rin-tangan.   
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Pinball Arcade menghadirkan game klasik yang cantik  
dengan berbagai tema-tema permainan 

 

Temple Run membawa Anda ke dunia penuh petualangan 
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OnLive 

OnLive untuk Android memungkinkan Anda bermain konsol generasi sekarang ini dan permainan PC pada perangkat Android dengan me-lakukan streaming dari server OnLive. Aplikasi ini bekerja menggunakan konektivitas 4G dan permainan yang paling membutuhkan wireless game controller. Selain itu, Anda bisa melihat para gamer memainkan game-game sehingga Anda bisa mengetahui bagaimana strategi mereka memenangkan setiap pertempuran. Ingin menemukan teman-teman baru? Aplikasi ini pun bisa digunakan untuk menjalin pertemanan de-ngan para gamer dari seluruh dunia. 

 

Anda bisa melihat para gamer memenangkan pertempuran 
sehingga Anda akan mengetahui strategi-strategi  

permainan mereka   
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Aplikasi  

Optimalisasi  Android      Pada akhirnya, perangkat Android yang Anda miliki membutuhkan “penyegaran-penyegaran” agar tetap awet, berperforma tinggi, aman dari virus, dan nyaman digunakan setiap hari. Di dalam bab ini, Anda akan mengenal beberapa aplikasi untuk manajemen baterai, virus, wall-paper, dan lain sebagainya. Tujuannya, agar Anda memiliki smartphone yang selalu fit setiap saat. 
DU Battery Saver & Widgets  Aplikasi DU Battery Saver & Widgets yang dibuat oleh DU Apps Studio ini berfungsi untuk menjaga kualitas baterai agar tetap memiliki daya tahan prima. Aplikasi ini menarik karena sanggup memperpanjang 50% waktu siaga hanya lewat sedikit setting. Bahkan aplikasi ini dianggap sederhana karena hanya lewat satu sentuhan saja, aplikasi tersebut sanggup menyelesaikan semua masalah konsumsi daya.  Nanti Anda akan melihat indikator baterai, baik dalam format prosentase maupun waktu (misalnya: Sisa Waktu 12 jam 39 menit). Lantas, Anda juga bisa melihat suhu baterai sehingga apabila terlalu panas, Anda bisa mematikan smartphone/tablet itu terlebih dulu untuk mencegah hal-hal yang berbahaya. Uniknya lagi, aplikasi ini juga memiliki grafik level baterai sehingga Anda bisa mengevaluasi pada jam-jam berapa saja ba-terai smartphone/tablet drop ke “titik nadir”.  
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Di sisi kanan bawah terdapat ikon Monitor. Jika disentuh, maka Anda akan melihat deretan aplikasi yang sedang berjalan secara background. Aplikasi seperti itu juga memakan energi. Untuk mematikan aplikasi tersebut, cukup tekan tombol Hentikan. Atau, pilihlah ikon Daya-
hemat. Anda bisa memilih profile untuk menghemat baterai berdasar-kan skema-skema tertentu. Sebagai contoh, jika Anda sedang tertidur, jangan lupa memilih profil Tidur di mana smartphone/tablet dalam kondisi menyala terbatas, yaitu pada jam, panggilan, SMS saja sementara fungsi internet dalam kondisi mati. Jika tak mau repot, cukup tekan OneKey. Nanti aplikasi ini akan men-diagnosa penggunaan konsumsi baterai pada smartphone/tablet. Setelah itu, aplikasi ini bisa menyarankan hal-hal apa saja yang bisa dihemat. Kalau Anda pergi ke suatu tempat dan lupa membawa kabel charger atau powerbank, aplikasi ini bisa menyelamatkan pekerjaan Anda. 

 

Ada banyak profile yang bisa dipilih  
untuk penghematan baterai 
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Brightest LED Flashlight Anda bisa mengubahfungsikan lampu LED yang dirancang untuk blitz saat pemotretan menjadi lampu senter dadakan. Caranya dengan meng-instal aplikasi Brightest LED Flashlight. Jadi jika suatu ketika Anda membutuhkan penerangan untuk mencari kunci di bawah kolong tempat tidur atau perkakas kuno di gudang, maka Anda bisa menyalakan lampu senter yang berasal dari pancaran LED smartphone/gadget meman-faatkan aplikasi ini. Nanti, penyinaran cahaya dari lampu LED bisa diatur dengan menggeser scroll wheel yang telah tersedia di dalam layar. Se-makin besar angkanya akibat putaran scroll wheel, lampu yang ter-pancar akan semakin cepat berkedip. Fungsinya, jika Anda ingin mem-beri isyarat lewat cahaya, maka Anda bisa menggunakan mode kedipan tersebut. 

 

Berbentuk senter, aplikasi ini berfungsi untuk mendaya-
gunakan lampu LED menjadi senter darurat 
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SwiftKey Keyboard 

Swiftkey adalah salah satu keyboard yang paling intuitif yang dapat Anda download untuk device Android Anda. Memiliki fitur prediksi teks yang fenomenal sehingga dapat “menebak” apa yang ingin Anda tulis. Fitur prediksi teks ini mendukung penggunaan 60 bahasa yang berbeda sehingga keakurasian prediksi menjadi lebih baik tanpa harus terpatok pada bahasa tertentu. Untuk versi tablet, Swiftkey keyboard ini memiliki fitur split keyboard pada mode landscape. Bahkan ada beberapa mode bagi orang dengan tipe-tipe kebiasaan mengetik, misalnya jika terbiasa mengetik sepuluh jari maka Anda bisa memilih mode Full. Sedangkan kalau terbiasa mengetik menggunakan jempol, maka Anda bisa meng-gunakan mode Thumb. Mode Compact bisa diaktifkan jika Anda ingin memperkecil ukuran keyboard. 

 

Swiftkey keyboard dipuji karena kemampuannya untuk mem-
prediksi apa yang ingin Anda ketik dalam 60 bahasa 

JuiceDefender Ultimate 

JuiceDefender adalah aplikasi yang harus dimiliki oleh siapa pun bila ingin mendapatkan baterai yang lebih baik pada perangkat Android. Ada tiga versi yang berbeda, yaitu satu gratis dan dua versi berbayar. Anda bisa mengatur kapan gadget Android standby secara otomatis, mengatur 
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saat yang tepat untuk terkoneksi dengan wi-fi, dan mampu membantu Anda mengelola power atau tenaga baterai berdasarkan profil-profil yang berbeda.  

 

Pengaturan-pengaturan profil serta fitur-fitur  
di dalam gadget Android untuk penghematan baterai 

Splashtop Remote Desktop HD Kadang-kadang ada kebutuhan untuk mengakses PC atau Macintosh saat Anda telah meninggalkan kantor. Splashtop Remote Desktop HD memungkinkan Anda untuk mengakses komputer dari mana saja selagi ada koneksi internet. Nanti, tampilan layar monitor komputer akan terlihat di layar gadget. Anda bisa bekerja dengan komputer itu dari jarak jauh (remote) hanya dengan mengendalikan layar monitor gadget. Bahkan, Anda pun bisa memainkan game PC dari jarak jauh meng-gunakan aplikasi Splashtop ini. Aplikasi ini memang tidak gratis, dipator dengan harga USD 19.99. Namun Anda bisa mengendalikan komputer yang ada di manapun juga selagi terhubung dengan jaringan internet. 
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Agar dapat bekerja dengan baik, komputer yang akan di-remote juga harus diinstal aplikasi Splashtop Streamer yang dapat diperoleh secara gratis.  

  

Mengendalikan komputer yang ada di belahan dunia lain hanya 
lewat tampilan di dalam layar gadget 

Paperland Pro Live Wallpaper Jika ingin melihat wallpaper yang bergerak-gerak (live), maka gunakan aplikasi Paperland Pro Live Wallpaper ini. Di dalam layar gadget nanti akan terlihat diorama yang tampak seolah-olah nyata. Pilih pengaturan untuk scene, misalnya cuaca dan waktu. Masing-masing tab memiliki beberapa opsi untuk mengubah dengan membuat latar belakang yang unik. Ada pula tema-tema wallpaper yang bisa Anda pilih sesuai dengan musim yang saat ini berlangsung, seperti Halloween, Balloon Festival, Christmas, atau tema lainnya yang tak kalah unik seperti Silhouette, Amethyst, dan seterusnya.  
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Tema wallpaper bisa disesuaikan dengan musim atau acara 
tertentu yang ada di sekitar kita 

HD Widgets 

HD Widgets memiliki banyak pilihan widget yang dapat Anda pasang ke layar monitor gadget Android. Widget sendiri adalah aplikasi kecil yang selalu bekerja saat Anda melihat layar Android. Widget-widget yang ditawarkan aplikasi HD Widgets ini semuanya dapat disesuaikan dan dimodifikasi sesuai selera, mulai dari font hingga warna yang ditam-pilkannya nanti. Bahkan ada ukuran widget yang lebih besar, yaitu 6x2 yang bekerja dengan layar lebih besar, seperti tablet. Dengan HD Widgets, Anda bisa melihat ramalan cuaca, email masuk, jam, suhu udara, dan seterusnya. 
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HD Widget memiliki seratusan widget siap-pakai  
untuk mempercantik layar Android 

Nova Launcher Prime Launcher adalah aplikasi untuk mengelola ikon-ikon aplikasi yang ada di dalam layar gadget. Salah satu aplikasi berjenis launcher yang layak dicoba adalah Nova Launcher Prime yang mampu mengintegrasikan gerakan dan sudah tersedia beberapa plug-in keren. Dengan demikian, Anda bisa mengubah bentuk-bentuk ikon, mengelola penempatan ikon, menyembunyikan aplikasi yang sedang berjalan, memilih theme untuk mengubah tampilan, dan lain sebagainya. 
Zedge 

Zedge adalah aplikasi fenomenal untuk mencari background yang bisa dipasang sebagai wallpaper, koleksi ringtone, dan model-model noti-fikasi. Baru-baru ini, game dan live wallpaper ditambahkan pula sebagai item yang tersedia untuk di-download.   
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Nova Launcher Prime untuk mengelola ikon-ikon aplikasi 

 

Kalau ingin menambah koleksi background, wallpaper,  
serta ringtone, instal aplikasi Zedge 
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Sleep as Android Mengetahui seberapa baik Anda tidur adalah penting, dan dengan meng-gunakan aplikasi seperti Sleep pada Android, di sini Anda akan melihat berapa lama Anda tertidur dengan tenang. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur lampu tidur dan juga alarm yang akan membangunkan Anda ketika Anda sedang tidak nyenyak tidur.  

 

Sleep as Android bisa menciptakan statistik untuk mengetahui 
apakah Anda nyenyak tertidur 

AppGarden Lite 

AppGarden Lite merupakan aplikasi multifungsi yang ringan dan bisa melakukan banyak hal dari melakukan konversi, mengecek barcode, hingga untuk men-generate password. Jika bepergian ke banyak tempat, Anda membutuhkan aplikasi ini sebab di dalamnya juga ada fitur-fitur pemindai QR, stopwatch, kalkulator tip, kalkulator mata uang, Urban Dictionary lookup, dan kalkulator kalori.  
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AppGarden merupakan aplikasi multifungsi yang ringan  
untuk berbagai keperluan 

avast! Mobile Security Aplikasi ini sepenuhnya gratis dan memiliki banyak fitur keamanan, seperti remote wipe, mengendalikan password jarak jauh, manajemen aplikasi, browsing situs-situs dengan aman, dan manajemen baterai.  Smartphone Anda hilang? Jangan khawatir. Aplikasi ini juga membantu Anda menemukan smartphone tersebut. Dilengkapi juga dengan fitur Anti-Theft sehingga ketika smartphone itu hilang dan benar-benar tidak bisa ditemukan lagi, data-data di dalam smartphone itu akan tetap aman. Intinya, aplikasi ini bisa melindungi Anda dari virus dan kehilangan. Aplikasi ini juga sangat ringan, namun aplikasi ini tidak memiliki fitur backup, jadi pastikan Anda sync ke komputer. 
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Avast membantu Anda melindungi smartphone  
dari masalah pencurian dan serbuan virus 

Auto Memory Manager Ketika smartphone perlu meningkatkan kinerja, salah satu cara yang paling konkret adalah dengan mengelola memori yang saat itu berlaku pada perangkat mobile. Auto Memory Manager adalah aplikasi yang untuk memberi informasi rinci terkait penggunaan memori, dan me-mungkinkan Anda menetapkan prioritas pada aplikasi-aplikasi paling penting saja. Ketika ponsel Android Anda mulai terasa lamban, maka Anda perlu men-download aplikasi ini. Setelah men-download, maka Anda bisa melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang paling memboroskan memori. Lantas dengan menggunakan tombol khusus, aplikasi itu bisa dimatikan demi penghematan memori. 
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Anda bisa mengelola aplikasi-aplikasi apa saja  
yang membutuhkan memori paling mendesak  

memakai Auto Memory Manager ini 

Beautiful Widgets Aplikasi Beautiful Widgets memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan home screen ponsel dengan laporan cuaca, jam, status baterai, dan elemen yang berbeda. Aplikasi ini cukup sederhana yang membuat home screen Android menjadi lebih berguna berdasarkan informasi yang ingin Anda lihat.  
History Eraser Pro 

History Eraser Pro memudahkan Anda untuk menghapus sampah-sampah “jejak” dari ponsel Anda. Aplikasi ini menuntun Anda melakukan penghapusan segala macam data, dari pesan teks, browser history cache file, dan kemudian menghapus data-data itu dengan hanya satu proses serentak. 
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Beautiful widgets berfungsi untuk menambah informasi-
informasi sederhana namun penting ke dalam home screen 

 

History Eraser Pro membantu Anda menghilangkan jejak-jejak 
aktivitas yang Anda lakukan terkait dengan ponsel 
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Lookout Antivirus & Security 

Lookout tidak hanya menjanjikan sebuah ketenangan kepada Anda, tetapi menjanjikan keamanan pada perangkat Android, yang mencakup solusi pemulihan dalam kasus kehilangan atau pencurian. Untuk versi gratis ditawarkan kepada Anda fitur Find My Phone, backup otomatis, dan fungsi memulihkan apabila data-data Anda bermasalah. Namun, untuk versi yang Premium Anda dapat membayar dengan seharga $ 2.99/bulan atau $ 29.99/tahun, untuk fitur unggulan, yaitu edisi yang menambahkan browsing dengan aman, remote lock/wipe (mengunci smartphone dari jarak jauh atau menghapus data-data yang ada di memory card dari jauh), app manajemen, hak akses, dan backup untuk kontak, riwayat panggilan, dan gambar. 

 

Lookout menjaga Anda dari virus, kehilangan data,  
dan penyalahgunaan data jika ponsel Anda hilang 
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Tasker 

Tasker adalah sebuah aplikasi yang cerdik karena dapat “mengubah” smartphone Anda menjadi lebih jenius. Aplikasi ini memungkinkan Anda dengan cepat mengotomatiskan banyak tugas. Sebagai contoh, ketika Anda memasang earphone pada ponsel, maka secara otomatis ponsel akan menyalakan musik atau juga secara otomatis mematikan Wi-Fi ketika Anda meletakkan perangkat Anda menghadap ke bawah. Intinya, Tasker adalah aplikasi untuk mengotomatiskan beberapa tugas hanya dengan perintah-perintah tertentu. Ada 200 lebih perintah siap pakai untuk menjalankan aksi-aksi otomatis. Selain itu ada juga fitur App Creation yang membantu Anda membuat aplikasi Android sendiri. 

 

Aplikasi untuk membantu Anda mengotomatiskan banyak hal 
yang berkaitan dengan ponsel 
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X-Plore File Manager 

X-Plore adalah aplikasi yang bagus untuk melihat sistem file Android, dan banyak lagi fitur yang ditambahkan. Gunakan aplikasi ini untuk melakukan operasi file seperti menyalin, mengubah nama, atau mem-buat folder baru. Dengan X-plore, pengguna dapat mengakses album Picasa, browse file database SQLite, zip dan unzip file, dan meng-eksplorasi folder yang dipakai bersama pada server Windows dan PC. 

 

X-plore File Manager digunakan untuk membantu Anda 
mengelola file-file di dalam sistem Android        

yyy 
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Tentang Penulis 
 

Jubilee Enterprise 

Jubilee Enterprise adalah “a Creative Media Content Provider” dengan 
misi “Mengeksplorasi Teknologi Informasi tercanggih di dunia dan 
menyajikannya dalam bentuk media dengan gaya bahasa yang 
sederhana, mudah dicerna, dan gampang dipraktikkan oleh siapa 
pun”. 

Di Jubilee Enterprise, “Information Technology is our passion“. Itulah 
mengapa setiap hari kami mengeksplorasi, meneliti, dan bereks-
perimen dengan banyak teknologi tercanggih saat ini. Hasil penelitian 
tersebut kami persembahkan dalam bentuk media cetak (buku) dan 
elektronik (blog). 

Buku-buku kami, yang diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo 
(Kelompok Kompas Gramedia), telah didistribusikan ke seluruh 
Indonesia dan Malaysia, membantu dan menginspirasi pembaca-
pembaca kami ketika menggunakan program Photoshop, CorelDraw, 
MS Office, Internet, Gagdet, dan lain sebagainya secara mudah dan 
praktis. 

 
 

Catatan: 

 Untuk melakukan pemesanan buku, hubungi  
Layanan Langsung PT Elex Media Komputindo:  
Gramedia Direct  
Jl. Palmerah Barat No. 33, Jakarta 10270  
Telemarketing/CS: 021-53650110/111  ext: 3901/3902  
Email: cs@gramediapublishers.com  
Layanan online: www.gramediashop.com 







Ada ribuan aplikasi di dunia Android. Namun hanya puluhan aplikasi saja yang paling 

Anda butuhkan dan paling penting untuk mendukung pekerjaan dan minat kita 

sehari-hari. Nah, daripada Anda menginstal dan menghapus aplikasi-aplikasi yang 

telah terpasang itu satu demi satu, akan lebih baik jika Anda membaca buku ini. 

Di dalam buku ini, Anda akan menemukan aplikasi-aplikasi Android yang dianggap 

paling menarik, penting, dan mendukung pekerjaan serta aktivitas sehari-hari.

Aplikasi yang dibahas di dalam buku ini dibagi dalam sembilan kategori, seperti 

fotografi, musik, optimalisasi Android, transaksi keuangan dan belanja, serta banyak 

lagi. Anda akan menemukan aplikasi populer seperti Facebook hingga unik seperti 

GateGuru yang membantu Anda memonitor penerbangan di lebih dari 200 bandara 

seluruh dunia.

Buku ini akan mengefisienkan proses seleksi terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di 

dunia Google Play. Anda tidak perlu lagi menginstal dan menghapus aplikasi satu 

demi satu hanya untuk menemukan aplikasi yang paling bagus. Cukup baca buku ini 

dan Anda akan menemukan aplikasi yang terbaik dari aplikasi yang telah disediakan 

Google. 

PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO
Kompas Gramedia Building
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110-53650111, Ext 3214
Webpage: http://www.elexmedia.co.id
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