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Abstrak
Perkembangan Teknologi yang semakin maju, membuat banyak perusahaan membangun
Aplikasi yang berguna bagi manusia, banyak sekali aplikasi-aplikasi baru yang
bermunculan,mulai dari Aplikasi Game,Editing,Antivirus dan lainya . Artikel ini akan
membahas mengenai Apikasi-Aplikasi lokal dari Indonesia yang menduinia , mulai dari
Apikasi Game,Antivirus,Massanger dll. Semoga Tulisan ini dapat bermanfaat, bagi kita
semua. Terimakasih
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Pendahuluan
Dunia teknologi informasi berupa software berkembang pesat tiap harinya. Salah satu
teknologi tersebut adalah perangkat lunak mobile. Di ujung dunia bagian A baru
dikenalkan dengan salah satu teknologi tertentu namun di ujung dunia yang lain teknologi
tersebut sudah tidak dipakai dan ditinggalkan, itulah keadaan teknologi di dunia saat ini.
Indonesia sebagai negara berkembang, juga tak kalah ikut bersaing, yaitu dengan
bermunculan Aplikasi-Aplikasi yang sangat mendunia. Aplikasi ini diharapkan kedepanya
dapat menjadi Aplikasi yang berguna bagi manusia, Aplikasi yang tak kalah canggih
dengan Aplikasi Luar.
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Pembahasan
Perangkat lunak atau peranti adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan
secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang
bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang
tidak berwujud. Kini semakin banyak Software-Software yang berkembang, beberapa
diantaranya software yang berbentuk Aplikasi untuk smartphone, Aplikasi-Aplikasi
tersebut ada beberapa Aplikasi yang berasal dari Indonesia. Berikut beberapa Aplikasi
yang mendunia.
1. Save The Hamster

Save The Hamster merupakan Game yang diciptakan oleh tiga orang mahasiswa
Universitas Trunojoyo ini, sebagai bukti bahwa anak Informatika juga harus dipandang
seutuhnya.
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Game yang berhasil meraih Juara 2 Imagine Cup 2013 di Rusia ini berisikan strategistrategi matematik, dan punya beberapa level. Sangat cocok dimainkan oleh anak-anak
untuk melatih kemampuan berlogika.
Namun, bisa juga dimainkan oleh orang dewasa. Semuanya tergantung selera. Seperti
judul game nya , Save The Hamster mengisahkan bagaimana empat ekor hamster ini
tersesat dan Anda harus membantu mereka untuk bersaru kembali
2. Catfiz Massanger

Begitu banyak aplikasi instant messenger yang terpasang pada smartphone kita, mulai
dari buatan Amerika, Kanada, China, Korea Selatan dan lain-lain. Beberapa alumni
dari salah satu Institut Teknologi di Surabaya pun mempunyai ide untuk
mengembangkan aplikasi instant messenger bernama Catfiz.
Nama Catfiz terinspirasi dari Lele “ Catfish” harapannya agar binatang yang gampang
dikembangbiakkan serta mudah beradaptasi di semua tempat di Indonesia dan ia
bersama tim berharap dapat mengembangkan aplikasi ini dengan mudah.
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Saat ini tercatat sekitar 6,5 juta pengguna dengan 3,5 juta pengguna aktif. Untuk
perbandingan pengguna berkisar antara 50:50 dari pengguna Indonesia dan luar
Indonesia.
3. Infinite Sky
Infinite Sky adalah game yang menampilkan pesawat tempur dengan tampilan grafis
3D. Game ini tersedia untuk perangkat iPhone dan Android. Seperti namanya, Infinite
Sky yang berarti langit tanpa batas menampilkan aksi terbang tanpa henti. Selama
pesawat belum hancur, pemain bisa terus menerbangkannya.
Beberapa waktu yang lalu Infinite Sky berhasil menduduki 10 besar aplikasi paling
banyak diunduh di Apple App Store. Dan tercatat pernah menduduki di posisi 9, Top
10 Apps (semua katgeori) di Amerika Serikat dan di Inggris pernah menempati posisi
ke 5.
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Penutup
Begitu banyak aplikasi-aplikasi dari Indonesia yang mendunia. Beberapa diantaranya
banyak yang sudah menggunakan Aplikasi tersebut. Patut diapresiasikan dengan cara
menguduh Aplikasi tersebut lalu menggunakanya, dan jangan lupa memberikan apresiasi
pada aplikasi dengan cara menuliskan komentar, dan memberikan rating.

Semoga

kedepanya makin banyak Aplikasi – Aplikasi dari Indonesia yang mendunia lagi. Sekian
dari saya Terima kasih.
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