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Article Writing 

Campaign  : Samsung Indonesia 

Published  : http://www.samsung.com/id/discover/samsung-galaxy-s6-dan-
galaxy-s6-edge  

 

Samsung GALAXY S6 dan GALAXY S6 Edge: Superphone 
Berbalut Keindahan 

 

The new GALAXY has arrived! Semua keindahan dalam teknologi hadir untuk 
membuat Anda terpukau dan merasakan pengalaman berbeda melalui 
smartphone terbaik ini. Temukan semua hal istimewa yang kami berikan 
melalui Samsung GALAXY S6 dan Samsung GALAXY S6 Edge. 

More Than Beauty 

Samsung GALAXY S6 dan Samsung GALAXY S6 Edge lebih dari sekadar indah. 
Membawa desain baru paling inovatif, perspektif Anda akan berubah melalui 
konsep terbaik dalam sejarah smartphone. Keduanya hadir mengusung desain 
unibody yang apik, tipis, tangguh dan nyaman digenggam melalui material 
super premium metal frame dan lapisan Corning Gorilla Glass 4 di semua sisi. 
Sementara Samsung GALAXY S6 Edge menjadi smartphone pertama yang 
mengusung desain layar lengkung di kedua sisi yang menambah nilai 
keindahan pada sebuah smartphone. 

Full Speed, No Limit 

Di balik desain indah nan tangguh, Samsung GALAXY S6 dan Samsung GALAXY 
S6 Edge pun disertai teknologi tercanggih untuk mendukung mobilitas Anda. 
Kedua smartphone ini dibekali prosesor Exynos Octa 7420 (Quad 2,1GHz + 
Quad 1,5GHz) dan RAM 3 GB, yang menjamin Anda untuk terus terhubung ke 
dalam dunia teknologi melalui kinerjanya yang super cepat. 

Professional Camera on Phone 

Hal istimewa lain dalam kedua varian GALAXY S6 adalah kinerja kamera 
profesional yang diadopsi ke dalam smartphone. Selain hadir dengan front 
camera berkekuatan 5 MP yang dilengkapi fitur HDR, wide-angle dan beauty 
mode, kedua superphone ini pun dilengkapi main camera 16 MP disertai fitur 

http://www.samsung.com/id/discover/samsung-galaxy-s6-dan-galaxy-s6-edge
http://www.samsung.com/id/discover/samsung-galaxy-s6-dan-galaxy-s6-edge
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terunggul seperti F1.9 lenses, HDR, Smart Optical Image Stabilization (OIS) dan 
IR White Balance. Kamera berfitur premium tersebut juga dapat diakses dalam 
waktu 0.7 detik, baik dari posisi lock screen atau saat membuka aplikasi dan 
browser hanya dengan cara double tap pada tombol Home saja. Fitur yang 
dinamakan Quick Launch ini menjaga esensi penggunaan smartphone tetap 
terasa sekalipun di dalamnya tertanam kamera berteknologi profesional. 
Ciptakan gambar dan video berkualitas terbaik yang tidak dapat ditangkap oleh 
smartphone lainnya! 

Fast, Ready-to-go 

Pernahkah Anda sedang terburu-buru dan tak memiliki banyak waktu untuk 
sekadar mengisi daya smartphone? Samsung GALAXY S6 dan Samsung GALAXY 
S6 Edge kini hadir untuk menjawab kebutuhan Anda akan smartphone 
berteknologi super-fast charging. Kedua superphone dengan baterai 
berkapasitas 2550 mAh pada Samsung GALAXY S6 dan 2600 mAh pada 
Samsung GALAXY S6 Edge menghadirkan inovasi metode pengisian baterai 
pintar dan dapat diisi dalam 10 menit untuk penggunaan 4 jam! So, tak salah 
jika the new GALAXY S6 akan menjadi smartphone paling efisien yang paling 
mengerti kebutuhan Anda. 

Semua hal baru dalam dunia teknologi dapat Anda temukan melalui Samsung 
GALAXY S6 dan  Samsung GALAXY S6 Edge. Rasakan pengalaman baru the new 
GALAXY S6, the beauty that’s powerful! 
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Article Writing 

Campaign  : Unilever for You 

Published  : http://www.unileverforyou.com/inspiration/detail/musisi-
muda-indonesia-yang-mendunia?Area=  

 

Musisi Muda Indonesia yang Mendunia 

 

Penuh talenta, musisi muda asal Indonesia ini berhasil masuk ke industri musik 

internasional. Siapa saja ya mereka? Yuk, simak inspiration for you berikut ini! 

Dira Sugandi 

Penyanyi jazz satu ini memang sedang naik daun karena kerap hadir mengisi 

acara di berbagai event musik kelas internasional. Adalah band Incognito yang 

pertama kali menemukan bakat Dira Sugandi sewaktu mengajaknya menyanyi 

ke atas panggung saat konser di Bandung. Beberapa tahun setelahnya, Dira pun 

hijrah ke London untuk memperdalam kemampuan bermusiknya di bawah 

bimbingan produser Incognito, Jean Paul Bluey Maunick. 

The S.I.G.I.T. 

The Super Insurgent Group of Intemperance Talent, The S.I.G.I.T merupakan 

salah satu band indie dari Bandung yang terbentuk sejak tahun 2006 silam. 

Band satu ini berhasil menaklukan industri musik internasional, dibuktikan 

dengan kontrak rekaman bersama perusahaan musik Australia dan tampil di 

event skala internasional seperti SXSW 2008 yang diadakan di Austin, Texas, 

Amerika Serikat dan SXSW 2009 di Hongkong. 

Sandhy Sondoro 

Penyanyi satu ini pertama kali mengguncang panggung internasional saat 

memenangkan ajang New Wave International Contest of Young Pop Singers 

yang diadakan di Jurmala, Latvia. Setelah itu, karirnya langsung meroket, 

dibuktikan dengan tampilnya Sandhy di The Palladium Theatre Hollywood 

bersama musisi internasional lain seperti Cher, Celine Dion, Fantasia, Toni 

http://www.unileverforyou.com/inspiration/detail/musisi-muda-indonesia-yang-mendunia?Area
http://www.unileverforyou.com/inspiration/detail/musisi-muda-indonesia-yang-mendunia?Area
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Braxton, Jane Fonda, Leann Rimes, Eric Benet, Due Voci, Gloria Estefan, dan 

Patti Austin. 

Mocca 

Satu lagi band asal Bandung yang mendunia, Mocca. Beranggotakan Arina, Riko, 

Toma dan Indra, band yang memainkan musik ala 70-an ini terbentuk sejak 

tahun 1999 dan berhasil masuk ke industri musik internasional berkat 

kontraknya bersama FFWD Records. Album-album yang dirilis Mocca juga 

didistribusikan di banyak negara, seperti Jepang, Singapura, Thailand, Korea 

dan Italia. 

Agnez Mo 

Selanjutnya adalah Agnez Mo yang sudah tidak diragukan lagi mengenai 

bakatnya. Bersama dengan musisi internasional Timbaland dan TI, Agnez Mo 

berhasil masuk ke industri musik Amerika melalui single terakhirnya, Coke 

Bottle. Di tahun ini, Agnez Mo pun menjadi salah satu nominasi pada ajang MTV 

EMA yang akan dilangsungkan beberapa waktu lagi di Glasgow, Skotlandia. 

Dengan kemampuan dan niat, musisi muda di atas berhasil masuk industri 

musik dunia untuk membanggakan tanah airnya, Indonesia. Yuk, jadikan 

mereka sebagai inspirasi positif Anda! 
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Article Writing 

Campaign  : Lipton 

Published  : http://www.lipton.co.id/articles/view/tidur-teratur-ternyata-
bisa-dilakukan-dengan-mudah  

 

Tidur Teratur Ternyata Bisa Dilakukan dengan Mudah 

 

Dengan mengonsumsi chamomile tea dan melakukan beberapa tips di bawah 
ini, tidur kamu akan lebih teratur dan siap beraktivitas esok harinya.  

Tidur secara teratur merupakan hal yang tubuh kamu butuhkan setiap harinya. 
Saat ini masih banyak orang yang tidak memperhatikan pola tidur dan memiliki 
kebiasaan beraktivitas hingga larut malam. Padahal jika kamu melakukan 
bangun dan tidur secara teratur tiap harinya, tidak hanya kesehatan yang 
menjadi semakin membaik namun kamu juga akan terlatih untuk lebih disiplin. 
Beberapa tips di bawah ini dapat kamu lakukan untuk membuat tidur kamu 
menjadi teratur: 

Jangan menunda tidur kamu 

Setelah seharian beraktivitas, Kamu pasti akan kelelahan dan mendapatkan 
rasa kantuk. Saat seperti itu, hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah 
langsung menuju ke tempat tidur. Sebelum rasa kantuk tersebut hilang, kamu 
juga sebaiknya mematikan handphone agar tidak menjadi sumber gangguan 
saat kamu tertidur. Biasakan untuk tidur cukup dan memiliki jam tidur yang 
sama setiap hari. Maka tanpa alarm pun tubuh kamu akan memiliki jadwal 
bangun yang teratur.   

Mengatur suasana kamar 

Suasana kamar juga dapat mempengaruhi pola tidur kamu. Agar tidur tetap 
nyaman, sebaiknya Kamu membersihkan kasur dari debu dan kotoran secara 
rutin agar terbebas dari bersin-bersin dan rasa gatal yang dapat mengganggu 
tidur Anda. Kamu juga bisa mengatur pencahayaan kamar dengan mematikan 
lampu atau mengganti lampu dengan yang lebih redup agar tidur Kamu 
nyaman. Saat cahaya meredup, maka tubuh akan mengeluarkan hormon 
melatonin yang akan membuat Kamu merasa mengantuk.  

http://www.lipton.co.id/articles/view/tidur-teratur-ternyata-bisa-dilakukan-dengan-mudah
http://www.lipton.co.id/articles/view/tidur-teratur-ternyata-bisa-dilakukan-dengan-mudah
http://www.lipton.co.id/articles/view/waspadai-jam-biologismu
http://www.lipton.co.id/articles/view/waspadai-jam-biologismu
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Untuk menghindari gangguan suara dari luar, Kamu bisa meredamnya dengan 
menyalakan kipas angin atau dengan memutar musik klasik.   

Memilih makanan dan minuman sehat 

Mengatur konsumsi makanan dan minuman merupakan hal penting untuk 
membuat pola tidur Kamu menjadi teratur. Cara yang tepat untuk mengatur 
makanan adalah mengurangi konsumsi makanan berlemak sebelum waktu 
tidur. Apabila Kamu merupakan penikmat minuman beralkohol, Kamu perlu 
berhenti mengonsumsinya sebelum tidur karena alkohol dapat menyebabkan 
insomnia. Mengonsumsi chamomile tea sebelum tidur adalah hal yang paling 
pas karena adanya kandungan flavonoid di dalamnya yang akan memberikan 
relaksasi serta dapat meningkatkan mood Kamu sehingga Kamu dapat tetap 
nyaman saat tidur. 

  

http://www.lipton.co.id/pages/chamomiletea
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Article Writing 

Campaign  : Rinso  

Published  : http://www.rinso.co.id/perkembangan-anak/permainan-
imajinasi/  

 

Permainan Imajinasi 

 

Si Kecil terlihat sering bermain pura-pura atau berbicara sendiri dengan 
mainannya? Tak perlu khawatir bahkan sampai melarangnya, Bu. Banyak hal 
yang bisa mereka pelajari dari permainan anak tersebut. Apa saja manfaat dari 
permainan imajinasi bagi si Kecil? 

Menunjukkan Emosi   

Saat bermain, si Kecil bisa banyak belajar. Ia bisa membuat skenario, 
membangun karakter dan alur cerita sesuai kemauannya, sekaligus 
menunjukkan emosi dan ekspresi yang dirasakan. Melalui permainan tersebut, 
si Kecil akan terlatih untuk menunjukkan emosi dan ekspresinya dengan bebas 
sehingga Ibu juga dapat memahami apa yang diinginkannya. Termasuk 
menjawab dan menanggapi dengan tepat apa yang Ibu tanyakan. 

Menyelesaikan Masalah 

Saat bermain sesuai imajinasinya, si Kecil juga berlatih untuk menjadi disiplin 
dengan dirinya sendiri karena ia yang membuat peraturan di dalamnya. Tidak 
hanya itu, si Kecil juga bisa berlatih mengenai sebab akibat melalui apa yang 
akan terjadi pada setiap tokoh atau karakter yang ia ciptakan. Si Kecil bisa 
belajar untuk mengatasi masalah dan bisa menyelesaikan masalah yang 
dihadapinya dengan baik saat ia dewasa nanti. 

Empati 

Saat bermain, lingkungan sekitarnya berperan besar dalam memberikan 
inspirasi pada si Kecil. Misalnya, saat si Kecil berperan sebagai dokter atau 
suster, ia akan memeriksa pasien dengan seksama dan menanyakan 
keluhannya. Si Kecil akan tumbuh dengan rasa empati pada sesama dan lebih 
peduli pada lingkungan sekitarnya. 

 

http://www.rinso.co.id/perkembangan-anak/permainan-imajinasi/
http://www.rinso.co.id/perkembangan-anak/permainan-imajinasi/
http://www.rinso.co.id/category/kolom-bermain/
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Kreativitas 

Ingin meningkatkan kreativitas si Kecil? Yuk, siapkan permainan untuknya 
dengan menunjukkan berbagai angka, warna maupun kosakata agar ia bisa 
berimajinasi menggunakan alat-alat yang telah Ibu sediakan. Kreativitas si 
Kecil semakin terasah dan efektif untuk mendukungnya saat masuk sekolah 
nanti. 

Selain mengasyikkan, permainan imajinasi memberikan banyak manfaat 
bagi tumbuh kembang anak. Bu, jangan halangi si Kecil saat ia bermain 
imajinasi ya. 

  

http://www.rinso.co.id/produk/pentingnya-peran-keluarga-dalam-tumbuh-kembang-anak/


  PORTFOLIO  

 

HANA ARDIANSYAH 9 

 

Article Writing 

Campaign  : Perkasa Flight School 

Published  : http://www.flyperkasa.com/blog/penjelasan-singkat-first-aid-
kit-dan-emergency-medical-kit/   

 

Penjelasan Singkat First Aid Kit dan Emergency Medical Kit 

 

Semua pesawat komersil diwajibkan membawa peralatan medis saat 
penerbangan untuk menangani semua kondisi darurat yang setiap saat 
mungkin terjadi. Sebuah pesawat setidaknya mempunyai sebuah first aid 
kit yang didalamnya terdapat berbagai peralatan sederhana. Peralatan tersebut 
biasanya digunakan oleh kru kabin. Sedangkan emergency medical kit (dokter 
kit) umumnya digunakan oleh orang-orang yang terlatih. Sebagai penambah 
wawasan Anda ataupun bekal untuk melanjutkan studi ke sekolah tinggi 
penerbangan Indonesia, berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai first 
aid kit dan emergency medical kit: 

First Aid Kit  

Ada beberapa jenis first aid kit yang biasa digunakan oleh maskapai komersial. 
Contohnya, P/N 6240-45 yang digunakan oleh jenis pesawat airbus dan boeing. 
Perlengkapan ini mempunyai bobot ringan, dan terbuat dari logam dengan 
ukuran sekitar 21 x 8 x 5 inci. Di dalamnya terdapat berbagai obat-obatan 
sederhana, perban dan alat-alat lainnya yang dapat dipakai untuk menangani 
luka ringan. First aid kitjenis ini juga dilengkapi dengan sebuah mounting 
bracket berukuran 9 gram yang sangat fleksibel dipasang di dalam kabin. 

First aid kit P/N 6240-37 memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan. Namun, 
perlengkapan ini memiliki persyaratan minimum JAR – OPS. Di dalamnya juga 
dapat dimasukkan berbagai obat bebas seperti aspirin, antacid, acetaminophen, 
obat mabuk perjalanan, obat diare, beberapa jenis perban, kompres luka bakar, 
dan masker. P/N 6240-37 mempunyai dimensi sekitar 11 x 12 x 5 inch, dan 
dilengkapi mounting bracket agar memudahkan instalasi. 

Emergency Medical Kit 

Sama seperti first aid kit, perlengkapan kesehatan ini pun terbuat dari bahan 
logam untuk menjaga kualitas obat didalamnya agar kondisinya selalu baik. 

http://www.flyperkasa.com/blog/penjelasan-singkat-first-aid-kit-dan-emergency-medical-kit/
http://www.flyperkasa.com/blog/penjelasan-singkat-first-aid-kit-dan-emergency-medical-kit/
http://www.flyperkasa.com/
http://www.flyperkasa.com/
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Saat ini emergency medical kit yang paling sering digunakan adalah seri P/N 
6240-28. Perlengkapan ini dipakai oleh semua armada Airbus dan disetujui 
oleh penerbangan Jerman. Perlengkapan bantuan kesehatan ini memiliki 
dimensi sebesar 22 x 12 x 5 inch dengan bobot kurang dari 6 kilogram. Di 
dalamnya harus tersedia berbagai peralatan medis, seperti pengukur tekanan 
darah, stetoskop, jarum suntik, dan sarung tangan pelindung. Terdapat pula 
obat-obatan seperti epinephrine, lidocaine, atropine, antihistamine, 
nitroglycerin, bronchodilator, dan lainnya. Yang membedakannya dengan first 
aid kit, alat ini harus digunakan oleh tenaga ahli terlatih yang sudah terbiasa 
bekerja dalam keadaan darurat. 

Dua alat di atas harus tersedia di dalam semua kabin pesawat komersil karena 
telah diatur dalam regulasi Federal Aviation Administration (FAA). Semua hal 
yang menyangkut penerbangan memang menarik bukan? Anda bisa 
menambah pengetahuan baru yang tidak semua orang ketahui. Terlebih lagi 
untuk Anda yang ingin menjadi pilot, pengetahuan ini sangat penting. Selain itu, 
tak lupa pula untuk belajar di sekolah penerbangan di Indonesia yang akan 
membuat Anda semakin handal serta siap untuk sukses di dalam industri 
penerbangan dunia. 

  

http://www.flyperkasa.com/
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Article Writing 

Campaign  : Dewaweb 

Published  : http://www.dewaweb.com/cloud-server-memberi-banyak-
keunggulan-pada-bisnis-anda/  

 
Cloud Server Memberi Banyak Keunggulan pada Bisnis Anda! 

 
Cloud Server saat ini semakin banyak digunakan oleh berbagai kalangan. 
Terlebih, oleh para pelaku bisnis yang menilai Cloud Server jauh lebih efisien 
dalam berbagai hal, dibandingkan layanan VPS. Lantas, apa saja keunggulan 
yang ditawarkan layanan ini? Simak jawabannya berikut ini: 

Jaminan Fasilitas Pendukung 

Cloud Server memiliki kemampuan unik dalam memberikan perlindungan, 
pemeliharaan serta pembaharuan hardware. Hal tersebut sangat 
memungkinkan karena Cloud Server memiliki arsitektur high availability yang 
membuat data center dapat bekerja seharian penuh untuk mendukung semua 
sistem yang ada. Melalui layanan ini, data penggunaannya yang tersimpan 
dalam system storage akan terjamin karena adanya sistem back-up. 

Stabilitas Tinggi 

Keunggulan lain yang ditawarkan Cloud Server yaitu adanya stabilitas yang 
tinggi. Dilengkapi dengan teknologi auto-healing, Cloud yang di dalamnya 
terdiri dari sekelompok server akan membuat website Anda tetap stabil. Hal ini 
dikarenakan jika salah satu server tidak berfungsi, terdapat server lainnya yang 
siap untuk menggantikannya. Dengan begitu, website Anda akan tetap bisa 
beroperasi dengan lancar untuk diakses oleh semua orang.  

Kemudahan Akses 

Hal lain yang membuat Cloud Server semakin diminati oleh para pebisnis yaitu 
adanya kemudahan akses. Cloud Server tidak harus diakses melalui perangkat 
yang sama karena semua data yang dibutuhkan tersimpan dengan baik di 
dalam server. Oleh karena itu, Anda dapat mengaksesnya melalui berbagai 
perangkat dan sistem operasi, dimanapun dan kapan pun, membuat Anda 
dapat memonitor proyek dengan leluasa dan membuat semua karyawan dapat 
tetap berkolaborasi di semua tempat. 

http://www.dewaweb.com/cloud-server-memberi-banyak-keunggulan-pada-bisnis-anda/
http://www.dewaweb.com/cloud-server-memberi-banyak-keunggulan-pada-bisnis-anda/
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Efisiensi Biaya 

Melalui kinerja stabilitas tinggi, Cloud Server dapat membuat budget 
perusahaan Anda menjadi efisien terutama dalam hal pembiayaan operasional 
hardware. Selain itu, Anda pun kini dapat menghemat dana yang harus 
dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan listrik karena layanan Cloud Server 
hanya akan membebankan biaya langganan sesuai dengan kebutuhan. 

Kinerja Tangguh 

Dibandingkan dengan dedicated server, Cloud Server memberikan kinerja yang 
jauh lebih tangguh. Layanan ini memberikan lebih banyak sumber daya 
sehingga sistem berjalan jauh lebih cepat. Maka demikian, website perusahaan 
Anda sekarang dapat bekerja lebih cepat, berjalan tanpa hambatan, dan dapat 
diakses kapan saja. 

5 hal diatas hanya sebagian kecil dari kelebihan yang diberikan oleh Cloud 
Server. So, segera gunakan layanan ini melalui salah satu penyedia layanan 
hosting Indonesia yang tidak hanya memberikan harga hosting murah, namun 
melayani Anda selama 24 jam penuh melalui customer support yang handal! 
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Article Writing 

Campaign  : Partner Iklan 

Published  : http://partneriklan.com/tips-memaksimalkan-seo-untuk-

meningkatkan-traffic/  

 

Tips Memaksimalkan SEO untuk Meningkatkan Traffic 

 

Jika Anda memiliki sebuah bisnis dan ingin melakukan pemasaran secara 

digital, salah satu strategi yang sangat efektif saat ini adalah memanfaatkan 

mesin pencarian Google. Saat mengetik sebuah kata kunci tertentu melalui 

Google, hasil pencarian yang menempati urutan pertama atau halaman 

pertama memiliki peluang yang besar untuk dibuka oleh banyak orang. Adanya 

teknik SEO atau search engine optimization tentu dapat mengoptimalkan 

website bisnis Anda agar berada pada posisi teratas dan halaman pertama. 

Adanya teknik SEO yang digunakan tersebut tidak hanya dapat membuat 

website bisnis Anda dikunjungi banyak orang, namun juga berpotensi 

memberikan calon pelanggan baru. Beberapa hal berikut merupakan tips untuk 

memaksimalkan SEO pada sebuah website. 

Saat membuat website bisnis, Anda harus melakukan perencanaan yang 

matang sebelumnya. Anda bisa mencari informasi mengenai latar belakang 

bagaimana orang mencari sebuah kata kunci pada search engine Google. Cara 

mencari kata kunci yang efektif adalah melalui riset keywords melalui Google 

Adwords. Selain itu, Anda juga bisa membuat domain yang sedikitnya memiliki 

hubungan dengan kata kunci karena hal tersebut akan membantu Google untuk 

mengetahui kategori domain Anda. 

Penggunaan platform yang tepat juga akan sangat membantu sebuah website 

bisnis Anda menjadi lebih optimal. Anda bisa menggunakan platform 

WordPress, karena di dalamnya Anda bisa memasang berbagai plugins 

pendukung yang bisa memaksimalkan kegiatan SEO seperti plugins All In One 

SEO Pack, SEO Friendly Images dan Google XML Sitemaps. Selain plugins 

pendukung untuk kegiatan SEO, di dalam platform WordPress juga terdapat 

http://partneriklan.com/tips-memaksimalkan-seo-untuk-meningkatkan-traffic/
http://partneriklan.com/tips-memaksimalkan-seo-untuk-meningkatkan-traffic/
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berbagai macam plugins yang dapat digunakan untuk membantu mengatur 

tampilan website bisnis Anda agar lebih menarik. 

Membangun sebuah website dengan teknik SEO untuk mendapatkan 

pengunjung yang banyak tidak lepas dari konten yang berkualitas. Anda 

dituntut untuk membuat konten yang enak dibaca dan informatif agar 

pengunjung website bisa terus menerus mengunjungi website Anda. Anda juga 

harus mengupdate konten Anda secara berkala untuk memanjakan pengunjung 

yang datang. Untuk lebih meningkatkan pengunjung, Anda juga bisa 

membagikan konten Anda melalui social media seperti Facebook, Twitter dan 

Google Plus. Untuk itu, setiap website sebaiknya juga memiliki akun social 

media. 

Beberapa tips di atas merupakan strategi untuk memaksimalkan SEO pada 

sebuah website. Dengan melakukan strategi tersebut, tidak hanya website 

Anda yang akan mendapatkan banyak pengunjung, namun penjualan juga akan 

meningkat. 
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Article Writing 

http://portal.paseban.com/news/157282/sejarah-android  

 

Transformasi Android Dari Masa Ke Masa 

 

Android berperan besar dalam perkembangan teknologi selama lebih dari 
enam tahun terakhir ini. Selama ini, banyak sekali orang telah dimanjakan oleh 
berbagai kemudahan yang diberikan oleh OS Android. Setelah Android muncul 
dan diakuisisi oleh Google, perusahaan ini kian fokus untuk berperang dalam 
kategori smartphone dan terus memberikan update terhadap sistem operasi 
yang diusungnya tersebut.  

Sejak diakuisisi oleh Google dan diterapkan ke dalam sebuah perangkat, OS 
Android dikembangkan dengan kode yang dinamai berdasarkan dessert, 
seperti Cupcake, Donut, Éclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream 
Sandwich, Jelly Bean, dan KitKat Ini dia ulasan transformasi OS Android dari 
masa ke masa :  

Android 1.0  

OS Android 1.0 pertama kali diperkenalkan ke publik pada bulan Oktober 2008. 
OS Android ini pertama kali diimplementasikan pada perangkat HTC Dream 
atau T-Mobile G1. HTC Dream sukses membius pasaran saat itu karena hadir 
dengan navigasi penuh seperti adanya tombol QWERTY, tombol kamera, 
tombol home, back dan menu yang membawa angin baru pada dunia teknologi 
karena saat itu di Amerika Serikat sendiri sedang menggandrungi perangkat 
Apple yang minim akan navigasi. Selain itu, Android 1.0 juga tampil dengan 
Google Apps yang menawarkan berbagai macam aplikasi.  

Android 1.5 Cupcake 

OS Android 1.5 Cupcake pertama kali muncul pada bulan April 2009 dan 
merupakan OS Android pertama yang menggunakan nama dessert. Di dalam 
Android 1.5 Cupcake terdapat beberapa pembaharuan seperti adanya 
dukungan aplikasi keyboard dan kamus pihak ketiga, dukungan widget yang 
lebih lengkap, kemampuan merekam dan memutar video berformat MPEG-4, 
transisi layar otomatis dan adanya mampu untuk menggungah video ke dalam 
YouTube secara langsung.  

http://portal.paseban.com/news/157282/sejarah-android
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Android 1.6 Donut  

Sementara OS Android 1.6 Donut muncul setelah 6 bulan Android 1.5 Cupcake 
muncul. Secara keseluruhan, tampilan Android 1.6 Donut masih sama dengan 
pendahulunya. Namun di dalam OS ini terdapat dukungan untuk jaringan 
CDMA dan mendapatkan peningkatan kinerja kamera dan mesin pencarian.  

Eclair (Android 2.0 – 2.1)  

Android melakukan transformasi yang lebih besar lagi saat memperkenalkan 
OS Android 2.0 – 2.1 dengan kode Eclair. Saat itu, Eclair muncul bersama 
perangkat Motorola Droid yang tampil dengan peningkatan spesifikasi 
dibandingkan dengan HTC Dream. Motorola Droid hadir dengan laya sentuh 
berukuran 3.7 inci (854×480 piksel), prosesor single core 600Mhz TI OMAP 
Cortex A8 dan dukungan RAM sebesar 256 MB. Perangkat ini tampil dengan UI 
yang lebih modern dan dilengkapi dengan dukungan GPS.  

Froyo (Android 2.2 – 2.2.3)  

Sementara OS Android Froyo lahir pada bulan Mei 2010. OS ini membawa 
banyak perubahan dari segi performa dibandingkan pendahulunya Eclair dan 
memiliki dukungan Adobe Flash Player. Selain itu, Froyo juga hadir dengan 
dukungan SD card yang bisa digunakan sebagai media penyimpanan aplikasi.  

Gingerbread (Android 2.3–2.3.7)  

OS Android Gingerbread pertama kali diperkenalkan pada Desember 2010. 
Gingerbread mengalami banyak sekali perubahan dibandingkan pendahulunya 
karena dirancang untuk memaksimalkan jalannya game dan aplikasi. 
Gingerbread juga memiliki dukungan layar WXGA dan konektivitas NFC.  

Honeycomb (Android 3.0–3.2.6)  

Sementara OS Android Honeycomb lahir pada Februari 2011. OS ini secara 
khusus hadir untuk mendukung perangkat tablet PC dan perangkat yang 
pertama kali muncul dengan berjalan pada Android Honeycomb adalah 
Motorola Xoom. Selain itu, Honeycomb juga hadir dengan tampilan status bar 
yang semakin mudah untuk dilakukan kostumisasi.  

Ice Cream Sandwich (Android 4.0–4.0.4)  

Ice Cream Sandwich atau biasa disebut ICS pertama kali dirilis pada bulan 
Oktober 2011. OS Android ICS tampil dengan UI yang sangat modern dan lebih 
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friendly dibandingkan pendahulunya. Perangkat pertama yang didukung oleh 
ICS adalah Samsung GALAXY Nexus yang hadir dengan layar 720p.   

Jelly Bean (Android 4.1–4.3) 

Transformasi selanjutnya yang dilakukan Google adalah dengan merilis OS 
Android Jelly Bean pada bulan Juli 2012. Bersama dirilisnya Jelly Bean, Google 
juga merilis perangkat Nexus 7 yang merupakan produk buatan ASUS. Di dalam 
Jelly Bean terdapat pembaharuan fungsi dan kinerja UI, peningkatan input 
keyboard dan terdapat aplikasi pencarian Google Now yang bekerja dengan 
melakukan perintah suara dan memberi banyak informasi seperti cuaca dan 
traffic.  

KitKat (Android 4.4+)  

OS Android versi terbaru dan paling update bernama KitKat. KitKat pertama 
kali muncul pada Oktober 2013 bersama LG Nexus 5. OS Android KitKat 
mengalami pembaharuan UI seperti navigasi dan status bar transparan dan 
dapat bekerja optimal pada perangkat yang memiliki spesifikasi rendah.  

Berbagai transformasi dilakukan Google untuk memberikan kenyamanan pada 
penggunanya. Saat ini, setiap harinya sebanyak 1,5 juta orang mulai beralih 
menggunakan Android dan diharapkan Google melakukan inovasi tidak sampai 
saat ini saja.   
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Article Writing 

Campaign  : Lokerpedia 

Published  : http://www.flyperkasa.com/blog/penjelasan-singkat-first-aid-
kit-dan-emergency-medical-kit/   

 

Berbagai Kemudahan Internet untuk Pekerjaan Anda 

 

Dear Supporters,  

Internet sekarang telah menjadi sebuah kebutuhan utama masyarakat 

sehingga membuat banyak orang tidak dapat hidup tanpa internet. Hal ini 

disebabkan karena internet dapat memudahkan semua pekerjaan sehingga 

dapat diselesaikan lebih cepat dan mudah. Lalu, apa saja manfaat dari internet? 

Berbelanja 

Hal pertama yang dapat Anda rasakan dari kehadiran internet adalah adanya 

kemudahan untuk berbelanja. Berbeda dengan jaman dulu, sekarang waktu 

tidak akan terbuang percuma karena Anda dapat berbelanja melalui internet, 

melalui ratusan situs jual beli yang tersedia di Indonesia. Dengan begitu, Anda 

dapat memilih semua kebutuhan melalui laptop atausmartphone, dilanjutkan 

dengan membayar barang dan ongkos kirim dan tinggal menunggunya sampai 

di rumah Anda. 

Menyalakan Alat Elektronik 

Fitur “smart” saat ini banyak tersedia dalam berbagai produk elektronik. 

Seperti smart TV dan AC contohnya yang dapat dioperasikan 

melalui smartphone dan sangat berguna saat Anda kehilangan remote 

control. Di samping itu, banyak juga produk yang dapat dioperasikan jarak jauh 

sehingga sangat berguna saat Anda lupa mematikan sesuatu. 

Membayar Tagihan 

Internet juga dipakai oleh banyak bank terkemuka untuk memberikan 

kemudahan pada nasabah melakukan pembayaran hanya dengan beberapa klik 

saja. Dengan demikian, Anda tidak perlu takut lagi terkena denda karena telah 

http://www.flyperkasa.com/blog/penjelasan-singkat-first-aid-kit-dan-emergency-medical-kit/
http://www.flyperkasa.com/blog/penjelasan-singkat-first-aid-kit-dan-emergency-medical-kit/
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membayar kartu kredit atau kehilangan harga promo suatu barang karena 

semuanya dapat dilakukan dimanapun Anda berada. 

Back up 

Kehilangan smartphone atau laptop seharusnya sudah bukan masalah lagi 

karena Anda dapat menyelamatkan data Anda, memanfaatkan internet. 

Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, back up semua data personal Anda 

melalui layanan cloud seperti Dropbox dan Google Drive sehingga akan aman 

sekalipun perangkat Anda hilang. 

Bekerja 

Sekarang, banyak perusahaan yang menerapkan sistem freelance online yang 

memungkinkan pekerjanya dapat menyelesaikan tugas hanya dengan 

mengandalkan akses internet. Dengan begitu, Anda pun dapat kerja part 

time yang begitu menyenangkan karena dapat dilakukan dimanapun 

tempatnya. 

Inilah kemudahan yang diberikan oleh internet? Tertarik menjadi seorang 

pekerja freelance online? Ayo berburu lowongan kerja part time sekarang juga! 

Salam, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.lokerpedia.com/liburan-sambil-kerja-paruh-waktu-di-australia/http:/
http://blog.lokerpedia.com/liburan-sambil-kerja-paruh-waktu-di-australia/http:/
http://blog.lokerpedia.com/tips-mendapatkan-lowongan-kerja-part-time-di-negara-asean/
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Article Writing 

Campaign  : Kesles 

Published  : http://kesles.com/lebih-dekat-dengan-dompet-digital/  

 

Lebih Dekat dengan Dompet Digital 

Dompet digital memungkinkan Anda melakukan transaksi jual beli secara 
efisien, cepat dan tentunya aman. Nah, apakah Anda sudah pernah 
menggunakannya atau bahkan belum mengenal sama sekali? Well, sekarang 
saatnya berkenalan lebih dekat dengan metode pembayaran modern yang satu 
ini. 
 

Dompet Digital 
Sejatinya teknologi yang juga dikenal dengan sebutan dompet elektronik ini 
berfungsi sama dengan dompet yang ada di saku Anda. Bedanya, Anda hanya 
dapat menyimpan uang elektronik, dalam artian harus diisi saldonya terlebih 
dulu melalui ATM. 
 

Dompet elektronik berperan penting di jaman sekarang karena Anda tak perlu 
lagi membawa uang tunai. Disamping itu, Anda pun dapat lebih nyaman dan 
mudah saat berbelanja, terutama belanja online. 
 

Kemudahan Transaksi 
Berkembangnya internet dan dunia teknologi semakin mendorong 
penggunaan alat transaksi ini. Dengan menggunakan dompet digital, Anda tak 
perlu lagi bertransaksi menggunakan bank, membuatnya jauh efisien dan jauh 
lebih cepat. Kemudahan ini membuat dompet elektronik semakin populer di 
dunia, dibuktikan dengan banyaknya layanan e-commerce yang mulai 
menyediakan transaksi dengan mobile payment. 
 

Penerapan Teknologi dan Keamanan 

Dompet eletronik dibangun diatas sebuah software dan informasi. Namun, 
Anda jangan takut untuk menggunakannya karena software yang ada dibuat 
dengan sistem security tingkat atas dan terenkripsi. Dengan menggunakan 
dompet digital artinya Anda memanfaatkan teknologi secara penuh. 
 

http://kesles.com/lebih-dekat-dengan-dompet-digital/
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Sekalipun aplikasi yang ada dirancang dengan keamanan yang tangguh, namun 
tidak ada salahnya memberikan pengamanan tersendiri, misalnya dengan 
mengganti PIN secara berkala dan memastikan bahwa PIN tersebut tidak 
diketahui orang lain. 
 

Cara Menggunakan 

Dompet elektronik terkenal memiliki cara pemakaian yang mudah. Pertama, 
Anda hanya perlu menginstall aplikasi ke dalam smartphone Android. 
Kemudian, Anda diharuskan mengisi saldo terlebih dahulu melalui ATM. Jika 
saldo sudah sukses terisi, Anda sekarang dapat langsung menggunakannya. 
 

Anda dapat menggunakannya melalui merchant-merchant yang telah ditunjuk 
penyedia. Lalu jika ingin menyelesaikan transaksi, Anda hanya perlu scanning 
QR code pada alat yang tersedia. Selain cepat dan efisien, keamanan Anda pun 
akan terjamin karena setiap transaksi diharuskan menginput PIN. 
 

Sekarang, Anda sudah mengetahui apa itu dompet digital. Sekarang, segera 
tinggalkan cara lama saat berbelanja dan rasakan kemudahan transaksi non 
tunai hanya dengan mengandalkan akses internet! 
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Article Writing 

Pricebook.co.id 

Published  : 
http://www.pricebook.co.id/article/news/2015/12/22/3321/kyocera-
digno-rafre-smartphone-unik-dapat-dicuci-pakai-sabun  

 

Kyocera DIGNO Rafre, Smartphone Unik Dapat Dicuci Pakai 
Sabun 

Apa yang kamu lakukan saat smartphone kesayangan kotor terkena minyak, 

makanan atau lumpur? Tentu saja hal paling umum dan aman yang pertama 

kali akan dilakukan adalah mengelapnya dengan kain halus. 

Namun tahukah kamu, salah satu produsen asal Jepang, Kyocera, kini 

memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Ia melahirkan smartphone 

Android yang tidak sekedar tahan air saja, melainkan dapat dicuci 

menggunakan sabun, dilakukan layaknya kamu mencuci pakaian atau 

perabotan makanan. 

Smartphone unik dan inovatif ini bertajuk Kyocera DIGNO Rafre. Selain 

memiliki kemampuan yang dapat dicuci dengan sabun, perangkat ini pun 

mempunyai ketangguhan yang baik berkat adanya sertifikasi IPX5/8 yang 

membuatnya tahan air dan debu. 

Dalam pengembangan DIGNO Rafre, sang produsen pun menguji perangkat ini 

dengan memasukkan ke dalam air pada suhu mencapai 43 derajat celcius, 

kemudian melakukan pengujian pada suhu dingin, serta menyatakan bahwa 

perangkat tersebut memiliki desain yang tangguh untuk menahan getaran, 

guncangan dan suhu ekstrem. 

Dalam peluncuran yang dilakukan di Jepang, Kyocera menghadirkan 3 varian 

warna, yakni Coral Pink, Cashmere White, dan Marine Navy. Mengusung layar 

sentuh TFT seluas 5 inci dengan resolusi HD 1280 x 720 piksel, bagian layar 

http://www.pricebook.co.id/article/news/2015/12/22/3321/kyocera-digno-rafre-smartphone-unik-dapat-dicuci-pakai-sabun
http://www.pricebook.co.id/article/news/2015/12/22/3321/kyocera-digno-rafre-smartphone-unik-dapat-dicuci-pakai-sabun
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pada smartphone ini pun telah dilapisi kaca Dragontrail sehingga memberikan 

perlindungan ekstra untuk menahan goresan. 

Spesifikasi lainnya, smartphone yang dijalankan pada OS Android 5.1 Lollipop 

ini didukung RAM berukuran 2 GB. Selain itu, hadir pula internal storage 

berkapasitas 16 GB yang dapat diekspansi melalui slot microSD hingga 128 GB. 

Untuk penggunaan chipset, Kyocera memercayakan Qualcomm Snapdragon 

MSM8916 dengan prosesor Quad Core. 

Kyocera DIGNO Rafre juga menawarkan dukungan fitur dual kamera, sensor 

CMOS 13 MP pada sisi belakang, dipadukan kamera CMOS 2 MP di bagian 

depan. Untuk konektivitasnya, perangkat ini dapat dijalankan pada jaringan 4G 

LTE, VoLTE, dan WiMAX 2 +, dilengkapi dengan fitur pendukung seperti WiFi 

802.11b/g/n/ dan Bluetooth 4.1. 

Untuk mendukung penggunannya, perangkat ini dilengkapi baterai 

berkapasitas 3,000 mAh. Kyocera sendiri mengklaim bahwa ketahanannya 

mencapai 790 jam stand-by. 

Perangkat inovatif ini rencanannya hanya akan dijual di pasar Jepang, belum 

direncanakan untuk dijual di negara lain. Dilansir Digital Trends, perangkat ini 

akan dibandrol seharga US$ 460 atau sekitar Rp 6.5 jutaan. 
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Article Writing 

Campaign  : Cloud Kilat 

Published  : http://blog.cloudkilat.com/lakukan-hal-ini-agar-loading-website-
wordpress-anda-cepat/  

 

Lakukan Hal ini Agar Loading Website WordPress Anda Cepat! 
 

Website merupakan sebuah layanan ataupun media bagi visitor. Namun, jika 
website Anda berjalan lambat, maka visitor yang ingin mengakses situs Anda 
akan malas, sehingga membuka situs lain untuk mencari informasi. Jika 
pengguna web hosting Indonesia menggunakan WordPress sebagai CMS, 
berikut terdapat beberapa trik yang harus dilakukan, agar kinerja website Anda 
terhindar dari loading yang lambat. 
 

Gunakan Layanan Hosting Murah Berkualitas 

Hal pertama adalah memilih layanan web hosting Indonesia yang berkualitas. 
Disini, Anda dapat membandingkan semua layanan hosting yang ada, memilih 
mana yang terbaik berdasarkan ulasan penggunanya. Dengan memakai 
layanan hosting terpercaya, maka hal ini dapat membuat kinerja situs Anda 
tetap berjalan dengan baik, serta tidak mengalami gangguan seperti kesulitan 
diakses dan mempercepat loading. 
 

Pakai Theme yang Ringan 

Sebuah theme yang Anda pilih dan dipasangkan ke dalam WordPress juga 
berpengaruh pada kinerja loading website. Maka dari itu, gunakan theme yang 
ringan, baik itu gratis ataupun berbayar. Anda dapat mencari theme yang paling 
sesuai menurut rating yang diberikan oleh pengguna lain. 
 

Pasang Plugins Cache 

Banyaknya cache di dalam database memberikan pengaruh langsung pada situs 
WordPress Anda. Untuk menanggulangi hal ini, pengguna hosting murah dapat 
memasang plugins cache ke dalam WordPress, seperti Wp Super Cache atau W3 
Total Cache. Plugins tersebut akan bekerja secara otomatis membuat kecepatan 
situs Anda kembali berjalan optimal. 
 

Optimalkan Gambar 

http://blog.cloudkilat.com/lakukan-hal-ini-agar-loading-website-wordpress-anda-cepat/
http://blog.cloudkilat.com/lakukan-hal-ini-agar-loading-website-wordpress-anda-cepat/
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Adanya gambar dengan ukuran file yang besar juga dapat berpengaruh ke 
dalam kinerja loading situs Anda. Disini, pengguna web hosting Indonesia 
dapat mengubah ukuran file gambar menjadi lebih kecil namun tidak 
mengurangi kualitasnya, menggunakan plugins WP SmushIt. Plugins satu ini 
akan mereduksi ukuran file gambar di dalam situs Anda secara otomatis, 
sehingga tak ada alasan untuk tidak memasangnya. 
 

Optimalkan Database 

Selain optimalkan gambar yang akan di-upload ke dalam situs, database di 
dalam WordPress pun harus dioptimalkan, sehingga tidak membuat database 
Anda overload dan berpengaruh pada kinerja website. Caranya, install plugin 
Wp Optimize Plugin, dimana plugin ini akan mengoptimalkan data seperti 
spam, post revise, draft dan file lainnya, secara otomatis. 
 

Nah, langkah di atas dapat Anda lakukan agar situs WordPress Anda dapat 
loading dengan waktu yang lebih cepat. So, saatnya optimalkan layanan hosting 
murah yang Anda gunakan, dengan mencoba trik di atas! 

 

 

 

 


