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Saran dan pertanyaan dapat di‐
layangkan melalui Lotus Notes: 

 
Redbit/BPKP 



PENGANTAR REDAKSI 

 
Pencinta TI BPKP yang berbahagia di seluruh  Indone‐

sia,  sebelumnya    ijinkan  saya memperkenalkan  diri,  saya  
Hari Setiadi, Kepala Pusinfowas yang baru menjabat sejak  
bulan November 2010. Saya di sini  juga akan memperke‐
nalkan Bulletin IT (atau disingkat BIT) merupakan  bulletin 
elektronis  yang  digagas  oleh  tim  di  Pusinfowas  BPKP.  Ini 
dimaksudkan  untuk  hal  yang  sederhana,  yaitu  tindakan 
nyata dalam mengimplementasikan konsep Go Green dan 
Eco Office, yang sudah memasuki edisi  ke tiga Semua edisi 
BIT bisa diakses dari server DMS BPKP, dan CD yang akan 
diberikan secara cuma‐cuma jika Anda meminta.  

Pembaca yang  saya cintai, dalam  setiap edisi BIT  se‐
lalu memperhatikan kebutuhan lingkungannya, selain ten‐
tunya  mengikuti  trend  yang  sedang  berkembang  tanpa 
pretensi  apapun.  Ini  semata‐semata  inisiatif  dari  para 
penggagas di tingkat lapangan, yang dipimpin oleh Sdr. Rio 
Susetyo, .   

Saya  ucapkan  selamat membolak‐balik  halaman  BIT, 
dan  semoga BIT  ini bisa menjadi wahana unutk menam‐
bah wawasan kita bersama.  Jika berkenan, silahkan men‐
girim tanggapan tentang BIT  ini ke email saya melalui Lo‐
tus Notes di Hari Setiadi/BPKP.  

Hari Setiadi
Kepala Pusat Informasi Pengawasan



 

Kesibukan pekerjaan sehari‐hari 

terkadang  membuat  kita  tidak 

memiliki waktu  yang  cukup  untuk 

membaca email yang masuk ke ac‐

count  Lotus  Notes  kita  (mis:  fu‐

lan@bpkp.go.id).  Atau  terkadang 

kita mendapatkan  penugasan  luar 

kota sehingga tidak dapat akses ke 

dalam  Lotus  Notes  padahal  ada 

email penting yang harus kita baca. 

Ada  beberapa  alternatif  yang 

bisa digunakan untuk bisa stay con‐

nected dengan corporate mail, bisa 

dengan  koneksi 

modem,  wifi/

hotspot  atau 

Blackberry  De‐

vice  (BB).  Banyak  di‐

antara  para  pegawai  BPKP  yang 

telah  memiliki  BB,  bahkan 

koperasi  BPKP  pernah menawar‐

kan  pembelian  gadget  tersebut 

secara  kredit  sehingga  BB  sudah 

tidak  dianggap  sebagai  barang 

mewah lagi. 

Selama  ini,  para  pemilik  BB 

CARA MUDAH MEMBACA EMAIL LOTUSNOTES DI BLACKBERRY 

 

     Oleh : Robby Adhilni 



 

umumnya  menggunakan  email  dari  pro‐

vider atau email gratisan untuk membaca 

email  tetapi sayangnya  tidak dapat mem‐

baca  email  yang  diterima  di  Lotus Notes 

secara  langsung.  Untuk  bisa  membaca 

email  Lotus Notes  secara  langsung, BPKP 

harus  memiliki  Blackberry  Enterprise 

Server (BES). 

Dari awal kemunculannya sebenarnya RIM 

(Research  In Motion)  telah mengeluarkan 

Blackberry  Enterprise  Server  (BES)  yang 

dapat  diintegrasikan  dengan  Corporate 

Mail  System  (mis.  Domino  Server  BPKP) 

sehingga  setiap  Corporate Mail  dapat  di 

buka  di  BB  kita.  Sayangnya  BES  tersebut 

tidaklah  gratis,  diperlukan  instalasi  dan 

setting  serta  perawatan  yang  tidak  mu‐

dah. 

Untungnya  kini  ada  cara  mudah  bagi 

para pemilik BB untuk mengakses Corpo‐

rate Mail  yang mereka  terima. Cara yang 

digunakan  adalah  dengan memanfaatkan 

fasilitas Rule yang ada di Lotus Notes.  Ide 

dasarnya  adalah  mem‐forward  setiap 

email  yang  kita  terima  di  Lotus Notes  ke 

alamat email lain yang bisa dibaca di BB 

misalnya  email  provider  (indosat, 

telkomsel,  xl, 3 dll) atau email gratisan 

seperti  Yahoo,  Gmail,  Hotmail  dll.  Ada 

dua tahapan yang harus dilakukan agar 

kita bisa membaca email  lotus notes di 

BB yaitu: 

Create Account & Setting di Blackberry 

Device 

Create  user  di  provider Blackberry  Ser‐
v i c e   ( m i s .   f u ‐
lan@indosat.blackberry.com)  atau  di 
provider mail gratisan semacam yahoo, 
gmail  dll  (mis.  fulan@yahoo.com  atau 
fulan@gmail.com).    Untuk  alasan  kea‐
manan,  sebaiknya  gunakan  alamat 
email  yang  dibuat  di  provider  Black‐
berry  Service  dan  pastikan  anda  bisa 
login ke dalam account yang telah anda 
buat tersebut. 

Lakukan  setup  email  yang  telah  di‐

create  tadi  di‐Blackberry  Device  anda. 

Langkahnya: 

Klik menu Setup 

Pilih menu Email Settings 

Klik tombol Add 

Apabila  email  yang  akan  disetting 

adalah  yahoo,  klik  icon  yahoo  (apabila 



 

tidak ada, gunakan other) 

Ikuti  langkah2nya  sampai  finish 

(masukkan  username,  password,  con‐

firm password & secret question) 

        

 

Apabila   berhasil,   maka   anda   akan 

menerima  email  dari  provider  dengan 

judul 

From: Activation Server,  

Email account information, 

Congratulations, you have successfully 

set  up  fulan@indosat.blackberry.com 

with  your  Blackberry(R)  device.  You 

should begin  receiving new messages 

in approximately 20 minutes. 



 

 
 

Create Rule di Lotus Notes 

Pastikan anda sudah memiliki Corporate 

Mail. Apabila belum memiliki email, si‐

lakan hubungi Pusinfowas. 

Login ke Lotus Notes 

Buka salah satu email 

Klik menu Action – Tools – Mail Rules 

Klik tombol New Rule, buat rule sebagai 

berikut: 

This rule is: On 

Create Condition, Pilih: All Documents 

Klik tombol Add 

Pada  bagian  specify  actions,  pilih: 

send copy to 

Pada  kolom  sebelah  kanannya  dapat 

dipilih Full atau Headers Only (catatan. 

Pilih   Full   apabila   kita   menganggap 

email cukup save untuk di‐forward ke 

mail  server  diluar  BPKP.  Apabila  kita 

menganggap   email   membutuhkan 

tingkat keamanan yang tinggi gunakan 

pilihan Headers Only) 

Apabila pilihan  Full, maka email akan 

kita  terima  secara  utuh,  mulai  dari 

judul  email,  isi  email  sampai  attach‐

ment  (maksimal  ukuran  attachment 

yang  diperkenankan  adalah  sebesar 

2.9 MB, apabila lebih dari itu maka at‐

tachment tidak dapat di download) 

Apabila  pilihan  Headers  Only,  maka 

email yang kita  terima hanyalah  judul 

emailnya saja. Apabila dirasa penting, 

silakan  login  ke  dalam  Lotus  Notes 

dengan prosedur biasa. 

Pada kolom to: isikan alamat email 
yang sudah kita setting di tahap A 



 

tadi. Misalnya to: fu‐
lan@indosat.blackberry.com 

Tekan tombol Add action 

Tekan tombol Ok 

Tutup  lo‐

tusnotes, 

tunggu   5 

menit, 

silakan 

login 

kembali 

 

 

Uji  rule dengan  cara mengirim email 

kepada diri sendiri : 

New Memo 

Isi to dengan alamat email kita sendiri 
mis. robby@bpkp.go.id 

Subject: Test 
Isi konten dengan mis.:  
 
Test Forward Email ke Blackberry 
 
Salam, 
Robby Adhilni 
Pusinfowas Ext. 0748 
 
Tekan tombol Send 

Tunggu   beberapa   saat   (tergantung 

kondisi sinyal dan traffic jaringan. Hasil 

pengujian:  paling  cepat  1  menit  dan 

paling lama 30 menit) 

 

Siap   digunakan,   selamat   mencoba. 

Contoh  attachment  file  yang  bisa  di‐

baca: 



 

 
PDF File Spreadsheet File  Word Processor File 

 

Catatan: 

Berdasarkan pengalaman, apabila email yang di‐forward ke account yahoo tak 

kunjung  sampai di BB kita, ada kemungkinan email  yang dikirim ke account 

yahoo  tersebut masuk  ke  folder  spam.  Untuk mengeluarkannya,  klik  email 

tersebut kemudian klik tombol not spam. 

Apabila sudah memiliki mail account yang sudah bisa dibaca di BB, dapat lang‐

sung ke tahap B 

Catatan ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis. 



Pada seri kedua dari tutorial ini, kita akan men-
coba mengaktifkan fungsi wireless router yang 
berupa DHCP server, MAC Address filtering dan 
router. Sebenarnya fungsi ini merupakan fungsi 
tambahan dari perangkat wireless access point 
karena sebenarnya fungsi utamanya adalah se-
bagai access point.   
DHCP Server 
DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host 
Control Protocol yaitu protocol yang berbasis ar-
sitektur client/server yang digunakan untuk me-
mudahkan pengalokasian alamat ip dalam satu 
jaringan. Dengan menggunakan DHCP setiap 
komputer yang terhubung ke network akan lang-
sung mendapatkan alamat IP dan tidak perlu 
disetting alamat IP nya secara manual.  
Secara default fungsi DHCP ini terdapat diham-
pir setiap perangkat wireless access point yang 
ada dipasaran pada saat ini. Untuk wireless ac-

Mengaktifkan fungsi router dan DHCP 
(Bagian ke 2 dari seri instalasi dan konfigurasi wireless router) 
 
Oleh Krisno Wahyu  utomo 



cess point dengan merek DLINK, fitur ini dapat diakses melalui menu 
Setup à Network Setting à DHCP Server Setting, sedangkan untuk merek 
LinkSys fitur ini dapat dijumpai pada menu Setup à Basic Setup à DHCP 
Server. 

 
gambar 1. Menu DHCP Server Setting pada perangkat DLINK 

 
Gambar 2. Menu DHCP Server pada perangkat LinkSys 
Keterangan dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
DHCP IP Range merupakan range dari alamat IP yang dapat disediakan 
oleh perangkat wireless yang biasanya dimulai dari alamat IP terendah 
sampai yang tertinggi seperti 192.168.13.5-192.168.13.89. Pada perang-



kat dengan merek LinkSys, ip range ini dapat ditemukan dari setting Start-
ing IP Address ditambah dengan Maximum Number of DHCP Server.  
Client Lease Time adalah setting untuk menentukan sampai berapa lama 
sebuah alamat IP digunakan oleh satu client komputer. Ketika sebuah 
komputer telah terkoneksi ke DHCP server dalam satu waktu sesuai den-
gan yang disetting di client lease time, pada saat itu komputer akan me-
lepaskan alamat IP tersebut dan melakukan hubungan kembali ke DHCP 
server untuk meminta alamat IP kembali. Proses ini dinamakan dengan 
DHCP renewal. Sebaiknya nilai untuk seting lease time jangan terlalu kecil 
untuk menghindari terlalu seringnya client melakukan permintaan IP ke 
server. Biasanya untuk perangkat wireless, setting lease time diatur antara 
5-6 jam sekali. 
 

MAC Address Filtering 
MAC address adalah atau sering disebut physical address adalah alamat 
sebuah perangkat secara fisik yang di pasang dalam kartu jaringan 
(network card) oleh vendor / pabrik pembuatnya. Untuk mengetahui 
alamat MAC dari sebuah perangkat komputer, pengguna cukup mema-
sukkan perintah ipconfig /all didalam command prompt dan akan tertera 
baris Physical Address yang berisi 12 karakter yang dipisahkan dengan 
tanda minus (-).  

 
Gambar 3. Perintah ipconfig /all untuk mendapatkan MAC address di kom-
puter lokal 
Selain itu pengguna juga dapat mencari MAC address dari komputer lain 
yang terhubung ke jaringan dengan menggunakan perintah ping ke 



alamat IP komputer yang tujuan dan selanjutnya menggunakan perintah 
arp –a untuk mendapatkan MAC address nya. 

 
Gambar 4. Mencari MAC address dari komputer yang terkoneksi di jarin-
gan 
Sebagai sebuah fitur keamanan, MAC address filtering dapat digunakan 
untuk melakukan block terhadap MAC address. Dengan fitur ini adminis-
trator juga dapat membatasi kemungkinan penyebaran virus didalam jarin-
gan. 
Pada perangkat wireless dengan merek linksys fitur ini dapat di akses me-
lalui menu Wireless à Wireless MAC Filter. Pada menu ini, setelah pilihan 
enable dihidupkan, pilih prevent untuk memblokir komputer yang memiliki 
MAC sesuai dengan daftar yang kita input, dan ebaliknya, apabila pilihan 
permit only yang kita pilih, maka semua komputer kecuali yang alamat 
MAC nya terdaftar didalam list akan diblokir dari perangkat wireless. Untuk 
menambahkan MAC address cukup dengan mengklik tombol Edit MAC 
Filter List. 



 
Gambar 5. Wireless MAC Filter pada perangkat LinkSys 

  
Gambar 6. MAC Address Filter List di perangkat LinkSys 
Perangkat LinkSys menyediakan sampai 40 isian untuk memblokir MAC 
address. 
Untuk perangkat wireless DLink, fitur MAC address dapat diakses melalui 
menu Advanced à Network Filter à MAC Filtering. Untuk memblok kom-
puter dari perangkat wireless pilih Turn MAC Filtering ON and DENY com-
puters listed to access the network. Perangkat wireless DLink men-
yediakan sampai 20 list untuk memblokir MAC address. 



 
Gambar 7. MAC address filter di perangkat LinkSys 
Fungsi Router 
Fitur router ini sampai saat ini baru penulis temukan di perangkat wireless 
dengan merek LinkSys dengan kode seri R seperti WRT54G. Fitur ini da-
pat digunakan untuk menambah alokasi alamat IP yang berbeda dengan 
alamat IP yang digunakan untuk jaringan kabel. Misalkan, kantor Perwaki-
lan BPKP Provinsi NAD memiliki alokasi alamat IP dengan awalan 
192.168.101.xxx Karena banyaknya komputer yang terkoneksi dijaringan 
ternyata alokasi tersebut habis digunakan. Dengan fitur router, administra-
tor dapat mengalokasikan alamat IP lain yang belum digunakan seperti 
alamat IP dengan awalan 192.168.231.xxx untuk perangkat komputer 
yang terkoneksi ke wireless. Untuk mengaktifkan fitur ini klik pada menu 
Setup à Advanced Routing dan tambahkan IP yang akan dirouting 
(catatan: gunakan akhiran 0 untuk merouting seluruh alamat IP dengan 
awalan tersebut). 



 
Gambar 8. Routing IP Private (LAN) dari perangkat wireless. 
 
Sekian dulu tutorial seri kedua ini. Untuk tutorial berikutnya kita akan men-
coba membatasi setiap koneksi user dengan memberikan password dan 
username pada masing-masing user, membatasi jam koneksi setiap hari 
dan mencatat user yang terkoneksi ke perangkat wireless dan menyim-
pannya ke dalam database secara otomatis.  



 
BPKP  salah  satu  Instansi  Pemerintah  yang  dalam    melaksanakan  tugas  dan 
fungsinya, sudah menerapkan Teknologi Informasi. Salah satu perangkat yang su‐
dah di miliki oleh BPKP adalah Documen center Fuji Xerox. Pemanfaatan   perala‐
tan  tersebut  selain  untuk  photocopy,  mesin  ini  juga  bisa  ber  fungsi  sebagai 
Printer  dan  Scanner.  Pada  kesempatan  ini  kita  akan mengulas  fungsi  Scanner 
pada mesin FujiXerox. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan untuk me‐
manfaatkan mesin FujiXerok sebagai scanning dokumen yaitu mensetting   pada  
PC/Notebook dan  setting pada mesin FujiXerok. 
 
A. Setting   Komputer  PC/Notebook  
 
Pada  tahapan  ini  kita  akan  melakukan    pembuatan  folder  sebagai  tempat 
menyimpan data hasil scan, malakukan  setting sharing folder agar dapat di akses 
oleh mesin fujixerox. Berikut  langkah‐langkahnya 
 
Pada menu start lakukan klik kanan, pilih Explorer  
Pilih partisi tempat folder yang akan kita buat (sebagai contoh partisi D:\) 

Optimalisasi mesin Document Center Fuji Xerox 
Untuk Scan dokumen. 



Pilih menu  File, New, Folder  
seperti pada gambar berikut: 
 

 
 
ganti  nama  folder  yang  baru  saja  kita  buat  dengan  nama  yang  mudah  kita 
mengingatnya  
(sebagai contoh kita beri nama scandata) 
 

 
 
 
Setelah  tahapan  membuat  folder  selesai,  langkah  berikutnya  adalah  kita 
melakukan  setting  folder  sharing.  Tujuan  dari  sharing  folder  tersebut  adalah 
untuk menentukan user yang akan mengakses  folder  tersebut, berikut  langkah‐
langkahnya: 
 



Lakukan klik kanan pada  folder yang akan kita  sharing pilih menu   Sharing and 
security, seperti pada gambar berikut 
 

 
 
pada menu scandata Properties, pilih tab Sharing 
pada tab ini klik pada menu Share this folder 
klik Allow this number of user ( sebagai contoh hanya 5 user yang bisa mengakses 
folder) 
klik  menu Permission, seperti pada gambar berikut: 
 



 
 
Perhatikan user  yang dapat mengakses  folder  yang  kita  sharing,  secara default 
biasnya hanya ada Everyone (semua user dapat mengakses). Untuk   semua user 
kita harus harus  menghilangkan  permission  full control dan hange. Selanjutnya 
kita   menambah user yang dapat mengakses   folder sharing. Tambah nama user 
yang dapat mengakses folder sharing, beri tanda  centrang ( n) pada pilihan  Full 
Control, Change dan read.    Sebagai contoh saya  menyiapkan sebuah user Xerox  
untuk mengakses folder sharing. 
 
Klik tab security pada menu scandata Properties 



 
 
Tambah nama user yang dapat mengakses  folder  sharing, beri  tanda    centrang 
( n) pada pilihan   Read & Execute,  List Folder Content, Read, Write.       Sebagai 
contoh  saya   menyiapkan  sebuah user Xerox   untuk mengakses  folder  sharing. 
Tahapan pertama untuk setting pada PC/Notebook telah selesai. 
 
 
B. Setting  pada  Mesin  FujiXerok 
 
Pada tahapan ini kita akan melakukan setting pada mesin  Fuji Xerox untuk men‐
gatur agar dokumen yang kita scan tersimpan ke dalam PC/ notebook yang kita 
tentukan. Ada beberapa pengaturan  yang perlu  kita  lakukan,   berikut  langkah‐
langkah pengaturan dapat yang perlu di lakukan  : 
 
 



 
 
 
Pilih Setup menu 
 

 
 
 
Pilih Address Book 
 
 
 

 
 



Pada menu ini pilih nomor address book yang kosong 
Pilih  tombol menu  Create/Delete 
 
Pada menu ini  ada beberapa  menu yang perlu di isi diantaranya   
 
Address Type 
Pilih menu Address Type, pilih Change Setting, isi dengan Server 
 
Recipient name 
Pilih menu Recipient name, pilih Change Setting, isi dengan nama penerima hasil 
scan 
 
Transfer Protocol 
Pilih menu Transfer Protocol, pilih Change Setting, isi dengan SMB 
 
Server Name/IP Address 
Pilih menu Server Name/IP Address,   pilih Change Setting,  isi dengan IP Address 
PC/Notebook  tujuan data hasil scan. 
 
Share Name 
Pilih Menu Share name  ,pilih Change Setting,  isi dengan nama  folder yang kita 
share  (nama  folder harus  sama dengan yang di PC/Notebook, baik huruf besar 
dan kecil) 
 
Save In 
Abaikan    
 
Login Name 
Pilih menu  Login Name,  pilih  Change  Setting,  isi  dengan  nama  user  yang  bisa  
mengakses folder pada PC/Notebook  
 
Password 
Pilih Menu Password, pilih Change Setting, isi dengan password user login 
 
Port Number 
Abaikan (default nya Off atau standard port)  

 



     Setelah memilih menu Save, selesai sudah langkah langkah melakukan setting 
untuk memanfaatkan mesin Fujixerok sebagai Scanner dokumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PicSizer adalah freeware (free software) sederhana dari AxiomX (http://

www.axiomx.com) yang dapat digunakan untuk mengubah ukuran foto, baik secara 

satuan maupun batch.  Perubahan ukuran foto, secara otomatis akan mengurangi 

ukuran atau besarnya file sehingga meringankan proses loading apabila foto tersebut 

dikirim melalui email atau ditampilkan di sebuah website. Meskipun ukuran foto 

berubah tetapi tidak mengubah kualitas dari foto tersebut. Dengan berkurangnya 

ukuran file, maka akan lebih menghemat tempat penyimpanan foto di harddisk kita 

sehingga dapat memuat foto lebih banyak. 

 

Selain fungsi utama untuk mengubah ukuran foto, PicSizer juga mempunyai fungsi-

fungsi lain diantaranya: 

Resize Control 

 

MENGUBAH UKURAN FOTO DENGAN PICSIZER 
Oleh :  mba Win 



Fitur ini digunakan untuk menyamakan ukuran foto dalam sebuah directory. Ada 3 

fungsi utama yaitu: 

Down: hanya mengubah foto yang berukuran lebih besar dari ukuran yang diinginkan 

Up: hanya mengubah foto yang berukuran lebih kecil dari ukuran yang diinginkan (ada 

kemungkinan foto pecah karena perbesaran ukuran pixel)  

Bi-Directional: mengubah semua foto baik yang berukuran lebih besar maupun lebih 

kecil dari ukuran yang diinginkan 

Format to Process 

 
Fitur ini digunakan untuk mengubah format foto tertentu saja atau beberapa format 

foto. Misalnya apabila dalam sebuah folder terdapat foto berformat jpg, bmp & png 

tetapi kita hanya ingin mengubah foto yang berformat jpg saja maka foto yang 

berformat bmp & gif tidak akan ikut diubah. 

Output Format 

 
Fitur ini digunakan untuk mengubah format foto. Misalnya dari format JPG dapat 

diubah menjadi format BMP, GIF, PNS, TIF atau TGA demikian pula sebaliknya. 

Rotate Image 

 
Fitur ini digunakan untuk mengubah orientasi foto. Terdapat 9 kombinasi rotasi yaitu: 

Vertical 900: mengubah orientasi foto vertikal sebesar 900 

Vertical 1800: mengubah orientasi foto vertikal sebesar 1800 



Vertical 2700: mengubah orientasi foto vertikal sebesar 2700 

Horizontal 900: mengubah orientasi foto horisontal sebesar 900 

Horizontal 1800: mengubah orientasi foto horisontal sebesar 1800 

Horizontal 2700: mengubah orientasi foto horisontal sebesar 2700 

Square 900: mengubah orientasi foto sebesar 900 

Square 1800: mengubah orientasi foto sebesar 1800 

Square 2700: mengubah orientasi foto sebesar 2700 

Name Files 

 
Fitur ini digunakan untuk memberikan nama file untuk foto hasil perubahan. Terdapat 4 

pilihan penamaan file yaitu: 

Same: nama file hasil perubahan, sama dengan nama file asal 

Text Before Name: menambahkan text sebelum nama file asal untuk file hasil 

perubahan 

Text After Name: menambahkan text setelah nama file asal untuk file hasil perubahan 

New: mengubah nama file asal dengan nama file baru (Click to enter or edit text). 

Apabila tidak diisi, program secara otomatis akan memberikan nama file berupa angka 

dari 1 sampai dengan sejumlah file yang diubah.  

Pixel Value 

Merupakan fitur utama dari aplikasi ini, digunakan untuk mengubah ukuran foto dalam 

pixel dengan nilai default adalah 600 pixel (nilai maksimal adalah 1024 pixel. 



 
 

 



 
 

Dalam tulisan kali ini, akan diuraikan langkah-langkah untuk mengubah ukuran seluruh 

foto dalam sebuah folder. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

 

Siapkan folder yang berisi semua foto yang akan diubah ukurannya. 

Buat sebuah folder yang akan digunakan untuk menyimpan foto-foto hasil perubahan 

sehingga tidak akan menimpa foto-foto aslinya. Atau kita dapat memanfaatkan fitur 

yang ada di dalam PicSizer untuk membuat sebuah foder yaitu dengan memilih pilihan 

New di kolom Destination: 

 



Isi kolom folder name dengan nama folder yang akan digunakan untuk menyimpan file

-file hasil perubahan: 

 
Apabila foto yang kita miliki ukurannya sudah sama dan ingin diperkecil ukurannya, 

maka pilih Down (tanda panah ke bawah -  ) pada fitur Resize Control. Apabila 

sebaliknya, gunakan pilihan Up (tanda panah ke atas - ) dan bila ukurannya 

beragam, maka pilih Bi-Directional (panah atas bawah -  ). 

Pilih hanya JPG saja pada fitur Format to Process  karena umumnya file-file 

foto yang kita miliki berformat JPG 

Format output yang umum digunakan adalah JPG, maka pengaturan default nya 

adalah . Angka 85 menunjukkan bahwa foto hasil perubahan 

akan mengalami penurunan kualitas menjadi 85% dari foto aslinya. Meskipun 

kualtiasnya hanya 85% tetapi secara umum kualtias hasil foto nyaris sama dengan 

aslinya (kecuali ukurannya tentu saja) 

Berikutnya adalah rotate image, biarkan saja sesuai settingan defaultnya tidak perlu 

ada yang diubah 

  
Untuk penamaan file hasil perubahan dapat dipilih pilihan default saja karena kita akan 

menyimpannya didalam foder baru sehingga tidak akan menimpa file aslinya.  



untuk kita semua. 
 
Pembelajaran  yang  se‐
mentara  ini  saya  simpul‐
kan: 
 
1.  Sementara  ini,  keban‐

yakan  penipu  di  Indo‐
nesia  hanya  meng‐
gunakan  komunikasi 
HP  untuk menipu,  bu‐
kan  dengan  email. 
Mungkin  mereka  be‐
lum  terlalu  familiar 
dengan email. 

 
2. Penipu cenderung akan 

menggunakan  atribut 
keagamaan.  Sebab, 

Ternyata,  tidak  mudah 
bertransaksi  melalui  jalur 
internet di negeri  ini. Saya 
mencoba  menawarkan 
transaksi di internet untuk 
sebuah  hal.  Pertama‐
tama,  saya  mencoba 
menampilkan  alamat 
email  di  yahoo  tanpa  no‐
mor  HP.  Ada  yang  men‐
ghubungi  melalui  email 
tersebut  dan  berjanji  un‐
tuk melihat‐lihat.  Ia mem‐
beri  tahu  nomor  HP‐nya. 
Kemudian, saya  juga men‐
gontaknya.  Ia  berjanji  un‐
tuk  melihat‐lihat  di  hari 
Sabtu/Minggu.  Pada  hari 
yang dijanjikan,  tidak bisa 
memenuhi  dan  meminta 
maaf lewat SMS. 
 
Berikutnya,  saya mencoba 

mengetes  iklan saya  tersebut 
dengan mempublikasikan no‐
mor HP saya. Saya sudah info‐
kan  agar  mengontak  lewat 
SMS.  Ternyata,  ada  yang 
mengontak  langsung.  Saya 
mendengar  suaranya  dan 
mengaku dengan nama haji x. 
Saya  biasanya  sudah  curiga 
dengan hal semacam ini. 
 
Kemudian,  tiba‐tiba  no‐
mornya  terputus.  Saya 
hubungi  lagi,  terputus  lagi. 
Besoknya,  saya  coba  lagi. 
Ternyata  terputus  lagi.  Iseng‐
iseng  saya  cobasearching  di 
internet  nomor  tersebut. 
Akh, ternyata ada orang yang 
komplain nomor  tersebut  se‐
bagai  penipu.  Disebutkan 
pula  nomor  HP  orang  terse‐
but  dan  ditulis  bahwa  orang 
tersebut  biasa  mengaku  se‐
bagai haji. Walapun si penulis 
tidak menyebutkan  namanya 
(anonymous). 
Hmmm…  Kita  harus  hati‐hati 
ketika  harus  mempublikasi‐
kan  nomor  HP  kita  di  inter‐
net.  Ini  pengalaman  penting 

Penipu yang Menggunakan 
Informasi dari Internet 

Kita harus hati-hati 
ketika harus mem-

publikasikan nomor 
HP kita di internet. Ini 
pengalaman penting 

untuk kita semua. 

* Oleh : Rudy M Harahap 



kita sering terbuai dengan atribut tersebut. 
Sering  kita  terperangkap  bahwa  haji  itu 
pasti orang jujur. 

 
3.  Jangan  release  nomor HP  kita  di  internet. 

Nomor kita  itu  termasuk yang sifatnya ha‐
rus dipublikasikan secara  terbatas. Untung 
saya  tidak  menyebutkan  nomor  telepon 
rumah. 

 
4.  Harus  berhati‐hati  ketika  akan melakukan 

transaksi  lewat  internet,  walapun  hanya 
sekedar  mempublish  atau  mengiklankan 
sesuatu. 

 

 
 
Rudy M. Harahap 
Head of Information System Development Division  
Government Internal Control and Audit Agency (BPKP)  
7th Floor, Jl. Raya Pramuka 33, Jakarta Timur 
Phone: 62‐21‐85910031 Ext 0746 
Fax: 61‐21‐85910208 
Mobile: 0812 9101061 
Corporate Web: http://www.bpkp.go.id 
Personal Web: http://www.rudymh.8m.com 
Blog: http://pojokgagasan.blogspot.com 
 
"Di bangku sekolah, Anda mendapat pelajaran terlebih dahulu, baru mendapat ujian. Di kehidupan, Anda 
mendapat ujian terlebih dahulu, baru mendapat pelajaran" Tom Bodett  



Kita akan membahas cara melakukan seleksi dengan chanel menggunakan photo‐
shop, tutorial ini melengkapi tutorial lain pada pokok bahasan berbagai teknik 
seleksi pada photoshop. 
Buka file model 
 

Lalu pindah ke palete chanel seperti berikut: : 
 

 

Tip & Trik 

SELEKSI RAMBUT  
DENGAN DENGAN PHOTOSHOP  
(Menggunakan Chanel) Oleh Rio Soesetyo 



 Plih satu satu cahnnel nya ( red, greend,blue) untuk mengetahui warna paling kon‐
tras antara gambar dan backgroud seperti ini 
Red 
 

Green 
 

Blue 

 

Tip & Trik 



Dari ketiga warna tersebut yang paling kontras adalah red, jadi pilih channel red 
 
Sekarang buat duplikat chanel red, caranya tarik channel red ke icon duplikate new 
layer, Sehingga palete chanel gambarnya menjadi:  
 
 
 
 klik image ‐‐> adjusment ‐‐> level, buat gambar menjadi hitam, dengan mengeser 
anak panah kecil ( output level) ke kanan seperti  

 

 Klik brush tool ( b) set foregound color jadi hitam, lalu sapaukan brush pada model 
seperti : 

Tip & Trik 



 
 
Lalu ratakan sehingga model tertutup warna hitam secara penuh : 

 

Gambar sudah hitam, sekarang klik icon load channel as selection : 
Lalu gambar nya menjadi : 

 

select ‐‐> Inverse ‐‐> ( untuk membalik seleksi, agar gambar model nya saja yang 
terseleksi ) 
 
9. Lalu klik RGB, dan hilangkan tanda mata pada blue copy ( dengan cara di klik 
pada gambar matanya) sehingga gambar: 

Tip & Trik 



 

 

Pindah ke palete layer: 

Tip & Trik 



 

Gambarnya sudah terseleksi.  
Untuk menghapus back ground , tekan control+J  (layer via copy), maka akan ter‐
bentuk layer baru  (layer 1) 
 

Setelah itu,  aktifkan layer background, kemudan klik icon tempat sampah (delete 
layer),  maka backgroundnya sekarang sudah terhapus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh background setelah diganti 

Tip & Trik 






