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............Beberapa halaman dilewati.......at dan gak
ngerepotin kalau lagi ngejar deadline :P.

Jurusan IT gimana?

Nah, terus ada yang nanya, kalau jurusan seperti
Ilmu komputer, teknik informatika, gitu-gitu perlu
yang tinggi gak spesifikasinya? Jawaban saya sih gak
perlu. Kenapa? Bahkan dengan spesifikasi yang
sangat rendahan, seorang programmer kelas ikan
kakap sekalipun bisa menggunakannya untuk
bekerja menulis kode-kode di mesin yang layarnya
cuma tampil warna hitam/abu-abu :D.. Tapi, untuk
sebagian programmer yang suka pakai aplikasi berat
untuk ngoding (sebenarnya tergantung kebutuhan
sih, misalnya mau ngoding untuk website dengan
desktop berbeda loh..), atau mau pakai bahasa
tertentu yang menggunakan IDE berat, mungkin
laptop kelas menengah bisa kamu pilih.

Spesifikasi seperti apa yang direkomendasikan?

Menurut saya, tipe laptop yang bisa dipilih oleh par
amahasiswa dapat dibagi menjadi empat sebagai
berikuti...

Jenis/Processor/RAM/Grafis/Layar/Kisaran Harga*

Kelas Wajar/ Sebaiknya CPU ≥2, ≥1.6GHz/ 1GB,2GB/
-/ 10” ~12”/2 sampai 3,5jt



Kelas Menengah/ CPU ≥2, ≥ 2GHz/ 2GB/ ≥512MB/
14” ~15”/ 3,5 ~5jt

Kelas Tanggung/CPU ≥ 3, ≥2.4GHz/ 4GB/ Grafik min
1GB/ 14” ~15”/5 ~8,5jt

............Beberapa halaman dilewati.......yang mau
masangin(mendownload dan memasang) driver
untuk laptop kamu. Saran saya coba kamu ke tempat
service center resmi laptop kamu, dan tanyakan
serta minta untuk dipasangkan driver sehingga
kemampuan laptop kamu itu maksimal.

Oke, sebenarnya gampang kok, tinggal download,
install, restart laptop kamu, selesai...

Software Bajakan
Sekedar mengingatkan, perangkat lunak bajakan
yang pakai crack, key generator dan sejenisnya
kebanyakan adalah virus. Jadi berhati-hatilah kalau
kamu nekat pakai perangkat lunak bajakan.

Tapi harga aslinya mahal!! Gimana saya bisa kerja?

Open source, itulah jawabannya.. Atau gak, pakai
yang gratis. Banyak banget kok aplikasi gratis dan
powerfull untuk menunjang kebutuhan kamu sehari-
hari menjadi mahasiswa keren yang cepet lulus
(Amin..). Apa aja contohnya? Berikut ini akan saya
berikan berbagai aplikasi yang sangat
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direkomendasikan untuk kamu yang lagi bahagia-
bahagianya menyambut dunia kuliah... Apa aja tuh?

............Beberapa halaman dilewati.......

Jika koneksi tersebut dilindungi oleh kata sandi,
masukkan kata sandi ketika muncul jendela untuk
meminta sandi koneksi tersebut.



............Beberapa halaman dilewati.......
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Jendela pengaturan dasar. Di program ini, kamu
akan mendapati berbagai fitur yang masih terkunci.
Untuk membukanya, kamu perlu melakukan
pembelian Smadav versi Pro.

Microsoft Security Essentials

Nah, untuk pecinta Windows pasti sudah tahu
program antivirus “Gratis” yang satu ini... Microsoft
Security Essentials!

Gratis? Serius? Iyalah... Tapi, pastikan bahwa
Windows kamu itu asli, original. Karena saat
melakukan pemasangan, aplikasi tersebut akan
melakukan pemeriksaan keaslian Windows kamu :).
Oke, saya kia tidak ada masalah, ayo kita download
MSE!! /go

Buka halaman berikut :

............Beberapa halaman dilewati.......

Eiittt.... Tunggu dulu, sayangnya gak semua
mahasiswa baru seberuntung kamu loh.. Harga
Microsoft Office saat ini bisa terbilang mahal untuk
sebagian orang di Indonesia, terlebih lagi uang untuk
membeli satu lisensinya bisa dipakai mahasiswa
untuk bertahan hidup sekitar dua bulan.. Jadi yang
saya bahas kali ini adalah program aplikasi gratis
yang diantaranya open-source, jadi benar-benar
dibuat oleh orang-orang dari seluruh dunia yang



ingin memberikan aplikasi berkualitas yang gratis!
Keren! Dan sangat bermanfaat serta menghemat
berjuta-juta anggaran yang dunia ini gunakan hanya
untuk membeli sebuah perangkat lunak perkantoran!
Wuih.. Keren gak tuh.. Ada jutaan orang secara
sukarela meluangkan waktu dan tenaga mereka agar
kamu bisa kuliah dengan aplikasi perkantoran yang
gratis dan saaaangat powerfull! Apa aja tuh? Di buku
ini saya akan membahas 3 aplikasi perkantoran yang
cukup populer, yuk kita simak..

Memilih aplikasi perkantoran untuk kuliah

Oh iya, saya ingin sedikit memberikan opini saya
mengapa sangat penting memilih yang tepat?
Karena setiap hari kamu pakai ini loh... Dari SMA
banyak dari kamu mungkin sudah menggunakan
Microsoft Office di sekolah, sayangnya
sepertinya ............Beberapa halaman dilewati.......
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Pilih konfigurasi yang kamu suka, kemudian klik
tombol “Pasang”..

Kalau sudah, kamu akan diminta untuk melakukan
restart (menyalakan ulang) laptop kamu. Berikutnya
kamu bisa lihat tampilan LibreOffice seperti cuplikan
beirkut.. :)

............Beberapa halaman dilewati.......



Tada... Hayooo... Anak sastra jepang mana anak
sastra jepang coba angkat tangan... Ea..... Bisa baca
gak tuh kanji di atas? Heheheh.. Gomen, becanda
kok~, langsung aja yuk kita bahas program Inkscape
ini...

Seperti yang sudah kamu lihat pada cuplikan
program di atas, kamu bisa menggunakan program
ini untuk memanipulasi vektor.. Duh apa bedanya
sama GIMP? Bedanya, vektor di gambar itu lebih
mulus, manis... Ea... Maksudnya lebih ‘cantik’ karena
dia berfokus pada garis-garis yang tidak pecah
sehingga biasanya digunakan untuk mendesain logo
produk, perusahaan, berbagai bentuk 2 dimensi yang

............Beberapa halaman dilewati.......
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Sudah? Oke, kita ke tahap selanjutnya mengenai
cara memakai program ini dengan baik dan benar..

Pertaman, saya akan menggunakan foto di atas
sebagai bahan uji coba kita. Jika kamu cermati,
ukuran foto di atas adalah 5.72MB, wah terlalu besar
kalau mau saya unggah ke blog saya. Untuk itu, saya
akan menggunakan program ImageResizer untuk
memperkecil ukuran/resolusi gambar ini tanpa
terlalu mengubah kualitas gambar yang sudah
sangat baik ini ;)..



Pada gambar tersebut, klik kanan gambar kemudian
pilih menu “Resize pictures”.

Setelah terbuka jendela seperti di atas, kali ini saya
ingin gambar saya memiliki ukuran “Small”,
sebenarnya kamu juga bisa menggunakan ukuran
lain dan konfigurasi lain menyesuaikan kebutuhan
kamu, tapi intinya kita coba lakukan hal ini dulu
deh............Beberapa halaman dilewati.......
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Panduan 3 - Merawat Komputer
Laptop itu sama seperti peralatan lainnya yang perlu
dirawat, kamu masak pakai penggorengan, perlu
dicuci, menggunakan palu, perlu dijaga dari karat,
punya buku banyak, perlu dijaga agar selalu bersih
dan tidak mudah rusak, dan banyak sekali hal-hal
lain termasuk dirimu sendri yang perlu dirawat... :3

Laptop kamu juga seperti itu, perlu perhatian kamu
agar tetap bisa bekerja dengan baik dan memberikan
performa maksimal dalam menemani kamu
mengerjakan tugas dalam keadaan apapun
meskipun kamu sedang kesal sama dosen atau lagi
berbunga-bunga mendapat profit tinggi usaha
sampingan kamu sebagai mahasiswa.

Apa aja sih perawatannya? Dijaga dari debu? Dari air?
Dari maling? Ea..... Ya, semuanya benar sih, namun
tetap ingat kalau komputer memiliki hal yang
berbeda dari barang lainnya yang kamu miliki saat ini.
Apa tuh? Software, dari segi perangkat lunak sangat
penting untuk kamu menjaga agar laptop kamu
berjalan baik tanpa gangguan. Pada panduan
sebelumnya, kamu sudah memasang antivirus,
namun antivirus umumnya hanya berfungsi sebagai
penjaga komputer kamu dari



............Beberapa halaman dilewati.......memudahkan
kamu melakukan pembersihan ini ;)... Ya, namanya
adalah CCleaner..!!

CCleaner

Mari sambut dengan meriah kehadiran perangkat
lunak gratis ini, karena dengannya lah kita dapat
dengan mudah melakukan pekerjaan bersih-bersih
tanpa harus memegang sapu dan pel-nya.. Haha...

Untuk mengunduhnya kamu bisa membuka tautan
berikut ini...

https://www.piriform.com/ccleaner

Pada halaman ini, klik tombol “Download”.
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Pada halaman berikutnya, pilih unduhan CCleaner
gratis, untuk situsnya, kita pilih saja unduh dari
“Piriform.com” seperti contoh di atas.

Jika sudah diunduh, jalankan aplikasi
pemasangannya. Bisa pakai Bahasa Indonesia loh :D..



Kalau kamu bingung, langsung saja klik tombol
“Instal”.

Ini dia tampilan CCleaner Free kamu!.. Mau langsung
membersihkan laptop kamu? Yuk...
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Terdapat dua menu utama, yaitu “Pembersih” dan
“Registry”, pada Pembersih, kamu bisa langsung
menjalankan pembersihan dengan melakukan klik
pada tombol “Jalankan CCleaner”. Tapi, bagi kamu
yang ingin memilih terlebih dahulu arsip apa saja
yang tidak dihapus, ada baiknya kamu telusuri daftar
aplikasi di bagian kiri dan hilangkan tanda cek pada
data yang ingin kamu simpan. Contoh cuplikan di
atas, saya tidak ingin “riwayat unduhan” dan
“riwayat internet” pada aplikasi Google Chrome saya
dihapus. Setelah itu, bersihkan!!... Mudah sangat!

............Beberapa halaman dilewati.......
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