
4 Aplikasi Android Terbaru Yang Wajib Anda Coba

Para pengembang aplikasi mengerahkan kemampuan terbaiknya setiap hari untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pengalaman smartphone dan tablet kita. Bahkan, saking banyaknya aplikasi Android 

yang muncul setiap hari membuat kita sulit untuk mengikuti mereka semua. Memang sulit untuk 

menyebut yang terbaik dari yang terbaik, tapi jika Anda mulai bosan dengan aplikasi yang Anda 

miliki dan ingin mencoba sesuatu yang baru, Anda bisa mencoba 4 aplikasi Android terbaik 

terbaru berikut ini!

ADW Launcher 2.0 (beta)

[Harga: Gratis]

Setelah menghilang tiga tahun, ADW Launcher kini hadir kembali. Sekarang versi 2.0 dari peluncur

ini masih dalam versi beta di Google Play Store dan menyuguhkan cukup banyak pilihan fitur baru 

serta UI baru. Beberapa fitur baru  tersebut di antaranya custom widget mechanic yang 

memungkinkan Anda membuat widget baru atau menggunakan widget buatan pengembang lain, 

segudang fitur kustomisasi baru, dan backup manager. Jika Anda ingin mencobanya, Anda dapat 

mengunduhnya langsung di Google Play.

Boomerang Notifications

[Harga: Gratis]

Boomerang Notifications adalah aplikasi kecil yang membantu Anda menyimpan pemberitahuan 

untuk dimunculkan kembali nanti. Dengan mengaktifkan aplikasi Android ini, ketika Anda 

mendapatkan pemberitahuan, Anda dapat memilih untuk menyimpannya di Boomerang sampai 

Anda siap untuk menanganinya. Boomerang memang bukan aplikasi pertama yang menawarkan hal

ini, tetapi yang satu ini benar-benar gratis dan tampaknya berjalan baik untuk sebagian besar 

pemberitahuan. Boomerang tidak menangani semua pemberitahuan, tapi hanya sebagian besar yang

dianggap penting.

Cambri

[Harga: Gratis / $ 0,99]

Cambri adalah aplikasi Android terbaru untuk kamera yang memiliki banyak sekali filter foto. 

Total ada 130 filter, jumlah yang sangat banyak untuk dipilih, yang terdiri dari berbagai gaya, 

warna, dan teknik. Ini mungkin bukan aplikasi yang cocok untuk fotografer profesional, tetapi 



filter-filter seperti ini bisa menyenangkan untuk foto-foto di media sosial Anda atau untuk memberi 

sedikit warna pada aktivitas harian Anda. Cambri juga dilengkapi dengan beberapa fitur 

penyuntingan sederhana yang bisa Anda gunakan jika Anda perlu untuk membuat penyesuaian 

cepat untuk foto yang baru Anda ambil.

Dango

[Harga: Gratis]

Dango adalah sebuah aplikasi Android yang dapat membantu Anda menemukan emoji, stiker, gif, 

dan berbagai format gambar lainnya. Anda dapat menggunakannya dalam aplikasi apapun untuk 

menemukan gambar yang Anda cari tanpa harus membuka banyal aplikasi lain. Gambar format gif 

diperoleh dari Giphy dan Dango dapat bekerja di setiap layanan pesan tanpa terlalu banyak masalah

yang akan menyenangkan bagi Anda yang sering menggunakan konten seperti ini. Saat ini Dango 

masih gratis, tetapi mungkin akan disertai konten in-app purchase di masa yang akan datang.


