
DF merupakan standar tipe file untuk e-

book, sangat wajar & sudah seharusnya

kita, sebagai insan akademis untuk

memahami dengan baik. Selain bisa dibuka

di komputer, file PDF juga bisa dibuka di smart-

phone dan tablet-PC. Smart-phone beragam

jenisnya, mulai dari yang terpopuler seperti

Blackberry, Symbian, iPhone, Windows Mobile,

Android, Bada, Meego, dll. Dan, juga Tablet-PC yang

secara dominan dikuasai 2 produk utama, yaitu iPad

dg iOS-nya & tablet-PC lainnya dengan OS Android.

isini kita akan coba bahas tentang Android

& PDF. Untuk membaca file PDF diperlukan

4 hal, yaitu perangkat keras atau

gadgetnya, sistem operasi gadget tsb,

aplikasi pembaca ebook & file PDF itu sendiri. Dan,

juga koneksi internet untuk membuka Android

Market (mendownload aplikasi pembaca ebook pdf).

ntuk gadgetnya dipilih Tablet-PC dengan

pertimbangan produk ini relatif paling baru

dibanding laptop ataupun smart-phone.

Tablet-PC yang digunakan adalah yg low-

resolution 800x480 piksel. Bisa juga yang midle

resolution sekitar 1024x600 piksel, sedangkan yang

high resolution (saat ini) ada dua versi, ada yang

1280x800 piksel & 1366x768 piksel. Kalau pakai Tablet-

PC yang low-resolution, maka resolusi diatasnya (midle

& high) otomatis pasti lebih bisa & lebih baik

tampilannya. Sistem operasi yang digunakan adalah

Android 2.3 GingerBread, untuk file PDF relatif masih

bisa dipakai meski versi Androidnya lebih lama (versi

2.2 Froyo ke bawah). Kalau versi 2.3 keatas, pasti

lebih bisa. Untuk aplikasi pembaca PDF digunakan

Aldiko, yang mana keberadaannya semirip dg Adobe

Reader. Dan, file PDF-nya juga harus disiapkan.

Koneksi internet juga disiapkan. Mari kita mulai ..... 
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Baca PDF pakai Tablet-PC ? Mantap !!! [1] — Mempersiapkan Aldiko [2] —

Menjalankan Aldiko - Bagian 1 [3] — Menjalankan Aldiko - Bagian 2 [4]

PDF di Android 2.3 Gingerbread.
Resolusi layar 800x480 landscape

PDF di Laptop Windows 7
Resolusi layar 1366x768 landscape

PDF di PDA Pocket-PC.
Resolusi 240x320 portrait

PDF di Smart-Phone Windows-Mobile 6.5
Resolusi layar 800x480 portrait
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engapa Aldiko ? Koq bukan Adobe Reader

for Android, atau Document to Go, atau MS

Office Viewer. Yang jelas Aldiko muncul

bersamaan dengan kehadiran Android, jadi

benar-benar baru. Tentu saja berbeda dengan Adobe

Reader (versi PC), Document to Go

(versi Pocket-PC & Palm-OS)

ataupun MS Office Viewer (versi

PC), yang telah muncul terlebih

dahulu. Yang baru terkadang suka

dianggap mempunyai sesuatu

kelebihan dibanding pendahulunya.

Apa kelebihannya ? Apakah suatu

kesederhanaan bisa dianggap

kelebihan ? Bisa jadi, sesuatu yg

user-friendly bisa dianggap

kelebihannya. Yang jelas cuma satu

alasan saja kenapa saya membahas Aldiko ini. Yaitu,

karena baru, itu saja alasannya. Cukup sederhana kan

alasannya ?.

ldiko bersifat free alias gratis untuk di

download & digunakan. Tidak semua aplikasi

Android bersifat free. Ada juga yang

berbayar. Ada yang downloadnya gratis, tapi

saat dijalankan, harus mendownload versi full-nya dg

harga tertentu (berbayar). Atau, edisi trial 30 hari, ini

downloadnya gratis, featurenya dibatasi, waktunya

hanya 30 hari, setelah itu OFF. Atau Anda mau beli

aplikasi tsb. Jadi, Android tidak 100% gratis, yang

gratis adalah Sistem Operasinya saja. Aplikasinya

tidak 100% gratis.

ndroid Market adalah

tempat pertama kali kita

buka. Jangan lupa Anda

sudah harus punya akun

G-Mail lebih dulu. Diasumsikan

kita sudah bisa masuk ke Android

Market dg akun Gmail, dan bersiap

s e a r c h i n g ( k a n a n - a t a s ) .

Keywordnya adalah Aldiko Reader.

Akan muncul tampilan seperti di

atas. Tapi ada perbedaan sedikit.

Ada teks install dan installed,

kalau install berarti aplikasi tsb

belum terpasang pada Android kita, tapi kalau

installed (+ed) berarti aplikasi tsb sudah terpasang

pada Android kita. Status awalnya tentu saja install

gak pakai +ed.

da sedikit saran tentang Android Market.

Gunakan PC/Laptop untuk searching secara

cepat, setelah ketemu, gunakan Tablet-PC

untuk download & install aplikasinya. Itu

kalau saya. Karena belum biasa pakai Tablet-PC,

susah ngetiknya. Tapi, terserah Anda juga sih ...... 
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ada tablet-PC, silahkan di-tap icon Aldiko

[Pic. 1], maka akan tertampil halaman

pertama setelah Aldiko dibuka. Saya

sebelumnya sudah mendownload &

menginstall Aldiko dengan lancar, karena tidak sulit.

Secara default koleksi Aldiko adalah ebook berjudul

White Fang karya Jack Landon. Pada Pic. 2, bila icon

Home di tap, akan muncul tampilan seperti pada Pic. 3

di kanan ini. Terlihat beberapa pilihan tampilan

halaman awal, sebelum kita akan membuka ebook

yang akan kita baca.

alau kita tap Shelf view [Pic. 3 kiri-atas] akan

muncul tampilan default seperti Pic. 2. Bila

kita tap List view [Pic. 3 tengah-atas], akan

muncul seperti pada Pic. 4. Disini ada

beberapa pilihan kategori, salah satunya adalah atas

nama pengarang, bila kita tap Authors, maka muncul

tampilan Pic. 5.

ila kita mempunyai eksternal memori SD

card, bisa kita lihat file pdf yg tersimpan dg

cara tap SD card [Pic. 3 kanan-atas]. Silahkan

dieksplorasi di folder mana Anda menyimpan

file pdf-nya. Kalau di Tablet-PC saya, SD card itu

identik dg folder tflash. Bila tflash di-tap akan muncul

isi dari eksternal memori SD Card kita. [Pic. 6, 7 & 8].

angat penting untuk mengetahui memori

eksternal ini, karena biasanya data (pdf adalah

file data) disimpan di eksternal memori. Pada

beberapa tablet-PC low-end, memori internal

sangat terbatas sehingga sangat tidak dianjurkan

menyimpan file data di memori internal. Memori

internal sangat cocok untuk aplikasi yang di download

& di install dari Android Market. Untuk tablet-PC yang

saya pakai ada 3 memori yaitu yang internal ada 2

namanya internal device & SD card. Sedangkan yang

eksternal namanya tflash. Beberapa tablet-PC bisa jadi

berbeda konfigurasinya.

Setelah kita pilih salah file untuk dibuka dengan meng-

tap salah satu filenya, maka ....[bersambung hal. 4] 

Tampilan default
hanya 1 ebook saja,
yaitu ebook White
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erikut tampilan setelah file pdf di tap [Pic.

9]. Muncul 2 pilihan, langsung dibuka [Open]

atau di tambahkan ke halaman awal Aldiko.

[Import to Aldiko]. Bila pilih Open, akan

tertampil langsung (dg cepat) seperti tampilan Pic. 10.

ntuk file yang sering dibuka disarankan

memilih Import to Aldiko, meskipun agak

lama. Bila pilih Import to Aldiko akan

muncul tampilan Pic. 11 & 12. Muncul pesan

New content, artinya ada penambahan bacaan baru.

Dan, di Library bagian depan akan tertampil 3 buku

[Pic. 13], sebelumnya [Pic. 2] hanya tertampil 2 buku.

agaimana pencarian buku di Aldiko, kita bisa

tap icon Search [Pic. 13 kanan-atas]. Maka

akan muncul Pic. 14. Kita tinggal ketik

keyword-nya, lalu tap Go, lalu muncul hasil

searchingnya. Disini nama ebooknya adalah Modul e-

Commerce, dg keyword commerce akan tertemukan

modul tsb. Tapi ada yg aneh, koq ekstensinya doc, tapi

File type : PDF. Itu berarti PDFnya dulu dibuat dari file

doc-nya MS Word.

Masih banyak pengaturan di Aldiko, semisal Setting &

konektivitas dg Facebook. Lain waktu disambung lagi.

Sampai jumpa .... 
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