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Aktifkan Find My Phone
di Smartphonemu!

EXPOSEMEDIA - Di Twitter lagi viral thread ‘HP papaku hilang (dicuri)’. Perkara HP hilang 
atau kecopetan, kamu memang harus tahu cara mencarinya. Thread dari @qelstudy_ ini sudah 
mendapatkan 25.700 like dan 5.182 retweets. Cerita HP hilang ini runut dan penuh perjuangan 
bagaimana akhirnya bisa ditemukan kembali di sekitar kantor Samsat.

Kehilangan handphone (HP) 
bisa sangat memusingkan, karena di 
dalamnya banyak hal penting ter-
simpan. Karena itu penting untuk 
mengaktifkan fitur Find My Phone.

Ini dibuktikan sendiri oleh 
pemilik akun Twitter @qelstudy. 
Belum lama ini ayahnya kehilangan 
Galaxy S20+ saat tengah mengurus 
perpanjangan plat motor di Kantor 
Samsat Sidoarjo.

Sayangnya ketika coba dihubun-
gi, HP tersebut tidak dapat tersam-
bung lantaran perangkat sudah 
dinonaktifkan oleh yang mengam-
bil. Sempat pasrah, sang ayah coba 
menggunakan fitur Find My Mobile 
di ponsel Samsung milik istri.

Untungnya HP tersebut sem-
pat aktif, sehingga terdeteksi ke-
beradaannya. Sang ayah langsung 
menekan opsi lock yang membuat 
Galaxy S21+ tidak dapat dapat dima-
tikan oleh pencuri.

Mengetahui posisinya, ayah @
qelstudy langsung meluncur di titik 
terakhir yang ternyata berada tak 
jauh dari Kantor Samsat Sidoarjo. 
Sesampainya di lokasi, ternyata Gal-
axy S21+ masih terhubung dengan 
Find My Mobile sehingga bisa dib-
unyikan untuk memudahkan pen-
carian.

Akhirnya HP sang ayah ditemu-
kan dalam jok motor. 

Kisah ini tampaknya memang 

mewakili perasaan banyak orang. 
Banyak netizen pernah merasakan 
kejadian HP milik mereka hilang 
atau kecopetan.

Rasanya pasti kesal, sedih, kag-
et, marah, pasrah dan aneka leda-
kan emosi lain bercampur jadi satu. 
Namun banyak netizen yang juga 
belum tahu kalau HP yang hilang 
atau kecopetan bisa dicari dan dila-
cak seperti halnya cerita di Twitter 
yang viral itu.

Untuk mengaktifkan fitur Find My Phone di HP sangatlah mudah. 
Kamu bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

Android
1.  Tekan aplikasi Settings
2.  Tekan Security
3.  Tekan Find My Device
4.  Geser tombol ke kanan untuk mengak-

tifkannya
5.  Bila mana perangkat hilang, untuk meli-

hat keberadaan terakhir bisa mengakses 
laman Android.com/find.

 Sejumlah vendor seperti Samsung dan 
Xiaomi membuat fitur sendiri untuk 
melakukan pencarian perangkat yang hil-

ang. Cara mengaktifkan tidak jauh berbe-
da dengan langkah di atas.

iOS
1.  Tekan aplikasi Settings
2.  Tekan nama kamu di bagian atas
3.  Tekan opsi Find My
4.  Geser tombol ke kanan pada opsi Find 

My iPhone
5.  Jika iPhone kamu hilang, untuk melihat 

keberadaan terakhir HP bisa mengakses 
laman icloud.com/find

Syarat mencari HP yang hilang atau kecopetan:
Fitur Find My Device di HP dalam posisi aktif. Biasakan sejak sekarang mengaktifkan fitur Find 
My Device. Dari bagian Setting, piih Security dan nyalakan tombol Find My Device.
HP harus menyala
Memakai akun Google yang biasa kamu pakai
Terhubung dengan paket data atau WiFi
Location/GPS dalam posisi aktif.

Cara mencari HP yang hilang atau kecopetan:
Cari pakai perangkat lain (HP lain atau laptop) login ke akun Google yang sama dengan 
yang ada di HP hilang
Di browser ketik https://www.google.com/android/find
Atau dari aplikasi Google langsung ketik ‘Find My Device’
Atau buka aplikasi Find My Device
Google akan menunjukkan lokasi HP yang hilang di Google Maps dengan akurasi sampai 10 m.
Pilih Amankan Perangkat untuk mengunci HP agar tidak bisa digunakan. Kamu tetap bisa 
mencari HP setelah dikunci
Pilih Putar Suara. HP akan berdering selama 5 menit dengan suara keras, meskipun dalam 
mode senyap. Kamu bisa mendekati lokasi suara untuk menemukan HP yang hilang.
Biar aman, ajak satpam atau petugas keamanan untuk menemani kamu mendekati lokasi HP yang 
hilang atau kecopetan tersebut.


