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Menyederhanakan perhitungan tarif telepon IM3 

15 Desember 2010 

Untuk orang yang mempunyai uang hampir tak terbatas, tentunya tidak perlu pusing dengan 
tarif panggilan yang dikenakan oleh operator. Namun, sebagai pelajar atau mahasiswa, kita 
tentunya ingin mengontrol pemakaian pulsa terutama biaya untuk panggilan agar bisa 
berhemat. 

Hal tersebut sayangnya tidak 100% didukung oleh skema tarif yang ditawarkan operator. Salah 
satu operator yang skema tarifnya rumit adalah IM3. Skema tarifnya dapat dicermati seperti 
yang tertera di bawah ini (disadur dari http://www.indosat.com/im3): 

Tarif Nelpon di Jawa 

Tujuan Jam Tarif 

Ke Sesama Indosat 00:00 – 06:00 Rp 24 /menit 

06:00 – 11:00 Rp 24 /menit1 
Rp 24 /10 detik2 

11:00 – 17:00 Rp 24 /menit1 
Rp 24 /6 detik2 

17:00 – 24:00 Rp 24 /30 detik1 
Rp 24 /4 detik2 

Ke Operator Lain 00:00 – 24:00 Rp 24 /2 detik 

Keterangan: 
1 -> Tarif setelah 2 menit pertama 
2 -> Tarif untuk 2 menit pertama 

Sekarang, coba hitung tarif yang dibutuhkan masing-masing skema waktu untuk menelpon 13 
menit ke sesama indosat dan bandingkan skema waktu mana yang lebih murah. Pusing? Wajar 
saja kalau Anda pusing. Skema tarif ini seakan-akan dibuat untuk mengelabui pengguna, 
seakan-akan semuanya adalah pilihan yang murah, jadi sama saja kalau telepon kapan saja, 
padahal hal tersebut tidak benar. 

Nah, melihat skema tarif yang rumit seperti ini, saya kemudian menggunakan Microsoft Excel 
untuk menyederhanakan data-data tersebut dan merangkumnya ke dalam grafik sehingga 
penderitaan Anda menghitung tarif dapat terlewati dengan mudah, tinggal alurkan ke grafik 
saja. Langkah-langkah pembuatan tidak akan saya jabarkan di sini. Namun, jika ada yang 
bertanya tentang hal tersebut maka saya akan dengan senang hati menjelaskannya. 

Berikut ini adalah grafik yang saya buat, untuk sementara hanya untuk tarif telepon di pulau 
Jawa: 

http://yoto.wordpress.com/2010/12/15/pusing-hitung-tarif-telepon-im3-mari-kita-buat-sederhana/
http://www.indosat.com/im3


Disclaimer: 
Hanya untuk penggunaan pribadi, tidak untuk di copy paste ke situs manapun. Harap hargai karya saya dan niat saya untuk berbagi. 

Property of http://yoto.wordpress.com , do not edit 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1649255512 

http://twitter.com/komunitasngage  

  
Untuk menggunakan grafik ini, tinggal alirkan waktu telepon secara tegak lurus ke atas 
kemudian potongkan dengan garis yang berwarna. Misal, Anda ingin menelpon ke 
sesama IM3 selama 4 menit pada jam 5 pagi, maka tinggal tarik garis lurus dari angka 4 
ke atas hingga menyentuh garis merah. Setelah menyentuh garis merah, tarik garis 
mendatar ke arah tarif sehingga Anda akan memperoleh tarif telepon yang harus Anda 
bayar. 4 menit pada jam 5 pagi ke sesama Indosat = sekitar 170 rupiah. Sederhana 
bukan? 

 

  
Dengan cara yang sama, Anda dapat menghitung tarif telepon ke sesama Indosat 
dengan waktu yang lebih lama. Misalkan Anda hendak melakukan panggilan selama 20 

http://yoto.files.wordpress.com/2010/12/5-menit-sesama-indosat.png
http://yoto.files.wordpress.com/2010/12/60-menit-sesama-indosat.png
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menit pada jam 16.00 ke sesama Indosat, maka tarif yang harus Anda bayar adalah 
sekitar 950 rupiah 

 

  

  

 

http://yoto.files.wordpress.com/2010/12/5-menit-plus-op-lain.png
http://yoto.files.wordpress.com/2010/12/60-menit-plus-op-lain.png
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Kesimpulan: 

1. Tarif telepon paling murah adalah ke sesama Indosat pada pukul 00.00 – 06.00, dapat 
dilihat dari garisnya yang berada paling bawah dibanding garis lain, termurah ke dua 
adalah 06.00 – 11.00 dan seterusnya sesuai dengan urutan garis dari bawah ke atas. 

2. Saran penggunaan: tengah malam – siang, dapat dilihat dari tarif telepon per jam jam 
dari 00.00 sampai 17.00 yang tidak sampai 2000 rupiah/jam. Bandingkan dengan di atas 
jam 17.00 yang kurang lebih Rp 3600/jam. 

 

Keindahan Musim Gugur 

14 Desember 2010 

 

  

Gambar di atas merupakan gambar yang menjadi latar belakang desktop saya saat ini, 14 
Desember 2010, 01.40 WIB. Ketika melihat gambar ini di desktop notebook, seketika saya 
terhenti sejenak dari aktifitas saya. Menikmati keindahan gambar tersebut, gambar pohon-
pohon tengah meranggas dan daun-daunnya yang berguguran memenuhi jalan. Gambar 
tersebut menimbulkan nuansa yang begitu kental buat saya. Saya seakan terisap ke dalamnya 
dan seakan tengah menyusuri jalan yang penuh daun berguguran tersebut seorang diri. 
Sungguh sensasi mistis dan langka. Tidak pernah saya temukan di gambar manapun yang 
pernah saya lihat. Gambar ini adalah sebuah mahakarya buat saya. 

http://yoto.wordpress.com/2010/12/14/keindahan-musim-gugur/
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Musim gugur.. 
Ya, saya sejak dulu memang telah jatuh hati pada musim gugur. Lebih daripada musim-musim lainnya. 
Buat saya, musim gugur adalah sebuah musim yang melambangkan peralihan dari kehidupan ke 
kematian. Prosesi pelepasan daun seakan menjadi ritualnya. Sebuah musim yang sempurna, apalagi 
untuk pecinta warna jingga seperti saya. 
 

Astaga, masa banyak yang ketipu sama hoax beginian 

7 November, 2010  

Saya sedang melakukan pencarian informasi mengenai otak kanan ketika menemukan gambar 
di bawah ini: 

 

Menurut penulis yang menyertakan gambar tersebut, kita bisa mengganti arah putaran si 
penari hanya dengan mengganti otak mana yang lebih dominan bekerja. Kalau si penari 
berputar searah jarum jam berarti Anda lebih banyak menggunakan otak kanan, kalau 
berlawanan jarum jam berarti otak kiri lebih dominan. 

Menurut saya hal ini hoax dan naasnya banyak yang dengan lugunya menelan mentah-mentah 
tipuan ini. Arah putaran si penari dengan jelas bisa terlihat melalui arah putaran kakinya. 
Merupakan hal yang sangat tidak mungkin jika arah putaran si penari bisa berubah hanya 

http://yoto.wordpress.com/2010/11/07/astaga-masa-banyak-yang-ketipu-sama-hoax-beginian/
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dengan mengganti sisi dominan otak. Hal yang mungkin adalah Anda meyakinkan diri Anda 
sendiri bahwa dengan mengganti sisi dominan otak, maka arah putaran si penari akan berganti. 
Faktanya adalah: 

1. Saat arah putaran belum berganti, Anda sedang meyakinkan diri Anda bahwa dengan 
mengganti sisi dominan otak, gambar akan berputar ke arah sebaliknya 

2. Ketika gambar berganti arah, Anda merasa yakin 100% bahwa hal itu karena 
kemampuan Anda. 

Dan pembodohan massal ini pun menuai sukses! Mau bukti kebohongan gambar ini? Kamera 
ponsel atau camcorder tidak memiliki otak kanan dan kiri jadi tidak bisa dikelabui. Silahkan 
rekam gambar ini dengan rekaman video. Setelah cukup lama merekam, perhatikan rekaman 
tersebut. Tandai waktu saat gambar mulai berubah arah. Putar ulang rekaman tersebut pada 
waktu-waktu tersebut. Misal waktu saat mulai berubah arah adalah 00:00:30 atau detik ke 30, 
putar rekaman tersebut dari detik ke 28. Apakah gambarnya berubah pada detik 30? Jika ya, 
maka Anda telah sukses membongkar penipuan ini. Jika tidak, silahkan maki-maki saya sepuas 
Anda karena berarti saya yang telah membohongi Anda. 

Perhatikan dengan seksama hasil rekaman video saya di bawah ini. Perubahan arah 
berlangsung sangat cepat dan rentan luput dari perhatian oleh karena itu Anda harus tetap 
fokus (khususnya perhatikan dengan seksama pada detik ke 27 di mana arah putaran mulai 
berubah): 

 

Secara logika, kalau benar gambar tersebut berubah arah karena perubahan arah dominan 
otak, perubahannya tidak akan berulang di waktu yang sama. Silahkan cek seberapa banyak 
orang yang udah dibegoin di sini http://www.andaka.com/otak-kanan-dulu-baru-otak-
kiri.php/comment-page-4 

http://www.andaka.com/otak-kanan-dulu-baru-otak-kiri.php/comment-page-4
http://www.andaka.com/otak-kanan-dulu-baru-otak-kiri.php/comment-page-4
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Operator telekomunikasi terpopuler di Indonesia 

5 November 2010 

Berikut ini hasil voting operator telekomunikasi yang telah melibatkan 1233 responden. 

 

Hasil polling menunjukkan bahwa operator telekomunikasi terpopuler di Indonesia versi 
yoto.wordpress.com adalah IM3 dengan perolehan 358 suara  atau sebesar 29% total suara. 
Kemudian disusul oleh kartu AS dan simPATI di posisi kedua dengan perolehan yang sama yakni 
masing-masing  191 suara atau masing-masing 15% total suara. 

Nantikan hasil polling lainnya hanya di yoto.wordpress.com 
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Cara Mengatasi Blackberry Lemot 

30 Oktober 2010 
 

Blackberry akan cenderung ‘lambat’ jika terlalu banyak data yang tersimpan di dalam 
perangkat. Itulah sebabnya mengapa memory eksternal memberikan peran yang cukup penting 
di Blackberry. 

Berikut ini beberapa tip yang bisa diterapkan untuk menyiasati agar Blackberry tidak ‘lemot’. 

1. Pastikan memori internal anda tetap dalam kapasitas yang cukup. 
2. File-file multimedia anda pastikan berada di dalam Media Card/Storage Card. 
3. Biasakan mencabut baterai setiap 2-3 hari sekali untuk menghapus sisa-sisa file yang 

tidak terpakai. 
4. Berikut ini beberapa shortcut yang bisa membantu,  

o Untuk melihat sisa file atau file free, jangan habis kan waktu anda untuk 
membuka Options > Status. Cukup tekan “Alt” + “Left Shift” + “Letter H” secara 
bersamaan. shortcut ini akan menunjukkan info-info vital status Blackberry. 

o Untuk mereset Blackberry pun tak perlu lagi mencabut baterai. Cukup tekan 
“Alt” + “Right Shift” + “Del” dan Blackberry anda akan langsung te-reset, sama 
seperti mencabut baterai. 

5. Selalu rutin menghapus Browser Cache pada menu Browser Menu – Options – Cache 
Operations – Clear History 

6. Bersihkan Event Log pada home screen dengan mengetik ‘ALT’ + huruf ‘L’ + ‘G’ + ‘L’ + ‘G’. 
7. Rutin Memory Cleaning dengan masuk ke Options – Security Options – Enabled – Menu 

– Clean Now. 

Disadur dari: http://techno.okezone.com/read/2010/09/03/92/369787/menghindari-
blackberry-agar-tak-lemot 

 

Pemenang N-GAGE Photo Contest 

15 Oktober 2010 

Buat yang belum tahu, pada tanggal 7 Oktober sampai 14 Oktober 2010 telah digelar N-GAGE 
Photo Contest dalam rangka merayakan 7 tahun eksistensi gadget paling asik sedunia, N-GAGE. 
Selama gelaran tersebut, 5 orang telah mengirimkan fotonya sesuai dengan tema kontes yaitu 
foto gokil bersama N-GAGE. Dari 4 orang tersebut, telah dipilih satu orang pemenang yang 
berhak atas hadiah pulsa senilai 20.000. Pulsa akan dikirimkan ke pemenang ke nomor yang 
telah diberikan. 
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Mau tau siapa pemenangnya? Langsung aja klik di sini. Hadiah akan dikirim secepatnya. Selamat 
ya! 

 

N-GAGE Photo Contest 

12 Oktober 2010 

Tigan, 085236337xxx, tiganbebek@gmail.com, Painter Studio & Photo Suite 

 

 

N-GAGE Photo Contest 

11 Oktober 2010  

Junaedi Achmad, 085695590xxx, just.junz, - 
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N-GAGE Photo Contest  

10 Oktober, 2010  

Dikirim oleh Ipank Nugroho,087733782xxx,ngagezon,edited with PhotoCard. 

 

 

ikutan ngage foto kontes 

9 Oktober, 2010 

Dikirim oleh Andi Dextro 085274499xxx,andidextro@yahoo.com,edited with Photo Base 
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N- GAGE Photo Contest 

8 Oktober, 2010  

Gulam, 081252731xxx, gulammalug@gmail.com,- 

 

 

N-GAGE Photo Contest  

7 Oktober 2010  

Usul dari Herisna N-Gage Uchiha 

“Gimana kalau kontest foto gokil bareng n_gage aja, peraturannya setiap kontestan hanya bisa 
mengirimkan 1 foto yg akan dilombakan.. Foto yg dikirim berisikan gambar n_gagenya beserta 
pemiliknya (khan biar tau om, wajah” para n_gage lovers+n_gagenya). Oh ya 1 lagi om, biar 
lebih menantang. Setiap kontestan bebas mengedit foto yg akan dikirimkan sebelumnya, 
dengan syarat semua proses pengeditan dilakukan didalam perangkatnya (n_gagenya sendiri).. 
Tujuannya supaya adil saja om, khan kalau ada yg edit menggunakan PC bisa kalah jauh dwong 
yg edit di n_gage.. He..He.. Oh ya 1 lagi om, setiap peserta wajib mencantumkan nama” aplikasi 
yg digunakan dalam proses pengeditan. Selain untuk bukti keaslian pengeditan, juga sebagai 
bahan post di blog om Yoto.. He..He.. Untuk hadiah nominal pulsanya whatever ^_^ + si 
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pemenang juga dapat hadiah spesial om. Si pemenang nulis artikel yg membahas tentang cara 
penggunaan apps yg dipakainya untuk proses edit fotonya, kemudian mengirimkan tulisannya 
ke pemilik blog yg nantinya akan langsung di post.. ^.^ He..He.. Semuanya cuma usulan om, 
jangan menjadi beban ya om… ^_^ Peace ah” 

Okeh, usulnya Herisna N-Gage Uchiha diterima. Dalam rangka memperingati ulang tahun N-
GAGE, blog ini akan mengadakan kontes foto gokil bersama N-GAGE kesayangan lo. Bebas 
diedit asal cuma pake aplikasi di N-GAGE (ga boleh edit di komputer). Hadiah kontes ini berupa 
pulsa 20 ribu. Periode pengumpulan foto dari tanggal 7 Oktober 2010 sampai tanggal 14 
Oktober 2010. 

Pengumpulan foto dilakukan dengan mengirimkan foto melalui attachment e-mail ke alamat 
kazo96roqi@post.wordpress.com 
Subyek e-mailnya “N-GAGE Photo Contest”. Selain attach foto, di e-mail itu lo harus cantumin 
nama, nomor hp, alamat e-mail yang lo pake buat ngirim, serta aplikasi apa yang lo pake buat 
ngedit. Misal: dikirim oleh yoto, 081809030040, yotoboneng@yahut.com, edited with 
photorite. Kalo ga ngedit, cukup kasih setrip aja. Misal: yoto, 081809030040, 
yotoboneng@yahut.com,- 

Semua foto yang format keterangannya tidak sesuai dengan format yang gw kasih di atas bakal 
gw abaikan alias ga bakal gw pilih. 1 orang N-GAGE Lover yang beruntung akan diumumkan 
tanggal 15 Oktober 2010. Tunggu apa lagi? Ayo kirim foto lo sekarang! 

 

Sony Ericsson fokus ke Android untuk rencana 
mengembangkan Playstation Phone?  

25 September 2010  

Salah satu vendor ponsel Sony Ericsson telah tanpa basa-basi akan mengurangi line up 
smartphone mereka yang berbasis sistem operasi Symbian mulai tahun depan. 

“Kami tidak punya rencana saat ini untuk mengembangkan produk-produk baru untuk standar 
Symbian Foundation atau sistem operasinya,” kata juru bicara perusahaan Aldo Liguor 
Bloomberg dalam sebuah pernyataan resmi., yang dilansir melalui TG Daily, Sabtu (25/9/2010). 

Namun demikian, Liguor juga menegaskan bukan berarti bahwa Google Android saat ini akan 
menjadi sistem operasi eksklusif bagi jajaran produknya, tetapi lebih menekankan bahwa 
platform tersebut pasti akan terus menjadi hal yang penting bagi Sony Ericsson. 
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Melihat kenyataan tersebut praktisi Thom Holwerda dari OS News menilai masa depan Symbian 
sekarang jelas cukup tidak menentu dan hanya sedikit memberi ancaman bagi pasar sistem 
operasi lainnya. 

“Symbian tetap paling populer di dunia sistem operasi, tetapi ini terutama karena kemampuan 
Nokia untuk membuat hardware yang bagus dengan harga terjangkau,” sebutnya. 

“Ingatlah, produsen ponsel lainnya sudah membuang Symbian, seperti Motorla dan Samsung, 
yang keduanya fokus pada Android juga,” tambah Holwerda. 

Marin Perez dari IntoMobile menyatakan sentimen yang sama. “Sudah jelas bahwa Symbian 
tidak memiliki masa depan yang cerah langsung dalam ruang smartphone high-end. Nokia 
tampaknya menjadi satu-satunya pabrikan utama untuk menggunaka,” sindirnya. 

“Tampaknya Sony Ericsson akan membuat taruhan besar pada Android Kami sudah mendengar 
desas-desus kuat bahwa perusahaan akhirnya akan membuat PlayStation Phone dengan 
Android 3.0,” tandasnya. 

Dikutip dari http://techno.okezone.com/read/2010/09/25/325/375853/sony-ericsson-say-
goodbye-ke-symbian 

 

Wow, ngoceh bisa mengisi baterai handphone  

22 September 2010  

Masalah baterai masih menjadi kendala sejumlah pengguna ponsel. Seringkali saat ingin 
menggunakan ponsel, baterai lemah. Membawa charger pun belum tentu mengatasi masalah, 
Anda harus mencari sumber listrik untuk mengisi ulang baterai. 

Tapi, sejumlah ilmuwan dari Korea Selatan kini mengembangkan sebuah teknologi baru yang 
memungkinkan seseorang untuk mengisi ulang baterai hanya dengan suara. Semakin sering 
pengguna melakukan percakapan telepon maka baterai akan terus mengisi. Saat ini percakapan 
bisa menghasilkan sekira 60-70 desibel, tapi untuk saat ini diperlukan sekira 100 desibel. 
Nantinya, energi inilah yang nantinya diubah menjadi energi listrik untuk pengisian baterai. 
Semakin ‘bawel’ semakin penuh baterai. 

Ilmuwan dari Korea telah mengubah bahan utama lotion kalamin menjadi bahan kecil yang 
mengubah gelombang suara menjadi listrik.”Prosesnya sama seperti speaker mengubah sinyal 
listrik menjadi suara, begitupun sebaliknya mengubah suara menjadi sumber tenaga listrik juga 
dimungkinka mungkin,” kata Dr Young Jun Park, ilmuwan Samsung Advanced Institute of 
Technology seperti dilansir Discovery, Selasa (21/9/2010). 
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“Kekuatan suara dapat digunakan untuk berbagai aplikasi baru termasuk mengisi baterai. Selain 
itu kebisingan di jalan raya juga bisa diubah menjadi sumber energi,” tambah Young. 

Sumber: http://techno.okezone.com/read/2010/09/21/57/374329/mulut-bawel-berguna-
untuk-nge-charge-ponsel 

 

Mau Beli Nokia N8? Coba dulu handphone tersebut 
secara online!  

20 September 2010  

Teknologi saat ini sudah semakin canggih. Masih ingat sekitar lebih dari 10 tahun lalu? 
Teknologi apa yang ada saat itu? Mari saya bantu Anda untuk menyebutkannya, handphone 
dengan nada dering polyphonic, playstation, komputer pentium, dan lain-lain. Mari kita lihat 
teknologi saat ini: laptop dengan 6 core processor, handphone dengan nada dering 3D, layar 
televisi 3D tanpa kacamata, perangkat game portable, dll. Teknologi dapat menyediakan hampir 
semua kebutuhan Anda saat ini. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, 
maka ucapkan selamat tinggal pada kenyamanan-kenyamanan yang ditawarkan olehnya. 

Teknologi bahkan dapat membuat Anda dapat secara nyaman mencoba handphone incaran 
Anda secara online sebelum benar-benar memutuskan untuk membelinya. Teknologi tersebut 
bernama Remote Device Access. Apa itu Remote Device Access? Remote Device Access kalau 
diartikan secara harfiah adalah akses perangkat jarak jauh. Akses perangkat melalui jarak jauh 
dapat membantu Anda dalam banyak hal. Tengok saja kisah Hunter yang berhasil mengetahui 
keberadaan maling berkat akses rekaman CCTV di rumahnya melalui aplikasi iChat di iPhone 
(baca kisah selengkapnya di sini). Hal tersebut merupakan contoh kecil saja dari kegunaan RDA 
(Remote Device Access). Penggunaan RDA yang ingin saya sorot di sini adalah mengenai akses 
layar/antar muka handphone via internet. Dengan akses antar muka handphone lewat internet, 
Anda bisa mencoba fitur-fitur yang disediakan handphone tersebut tanpa bersentuhan fisik 
dengan handphone tersebut. Sebut saja Nokia X6, Nokia N97, Nokia C6, Nokia C5, dll. Hanya 
Nokia? Ya, setahu saya memang baru Nokia yang menyediakan fitur RDA untuk handphonenya. 
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Bagaimana cara memanfaatkan fitur RDA tersebut? 

1. Daftar dulu di forum Nokia (http://www.forum.nokia.com)  

o  

 

2. Setelah aktivasi akun forum Nokia Anda, buka 
http://www.forum.nokia.com/Devices/Remote_device_access/Instructions_for_RDA_us
age.xhtml. Baca dulu instruksi yang ada di sana. Baca juga system requirementnya:  

o Web browser yang mendukung JavaScript™ seperti Firefox v2 ke atas, Internet 
Explorer v7 ke atas, Opera v9.6 ke atas and Safari v3 ke atas. 

o Java™ Web Start, biasanya sepaket dengan in the Java Runtime Environment 
(JRE). Anda harus punya JRE 5.0 atau versi yang lebih baru. Jika komputer Anda 
belum dilengkapi dengan Java, silakan download Java untuk semua jenis 
operating system di sini 

o Koneksi internet yang memungkinkan koneksi keluar pada port 80 dan 1200 ke 
RDA Server (umumnya poin terakhir ini tidak usah dipedulikan, yang penting 
punya akses internet yang kecepatan aksesnya memadai, saran saya di atas 128 
kbps) 

http://www.forum.nokia.com/
http://www.forum.nokia.com/Devices/Remote_device_access/Instructions_for_RDA_usage.xhtml
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3. Selanjutnya tinggal klik saja link remote device access yang berada pada halaman 
instruksi 
http://www.forum.nokia.com/Devices/Remote_device_access/Instructions_for_RDA_us
age.xhtml  

o  
4. Pilih handphone mana yang hendak Anda pilih. Misal: Nokia 5800 Xpress Music 
5. Arahkan pointer mouse Anda pada tipe 5800 Xpress Music, kemudian klik tombol Start  

o  
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6. Kemudian browser secara otomatis menampilkan pilihan seperti gambar di bawah ini  

o  

 

7. Setelah file selesai di download, silakan tunggu Java melakukan start up program 
emulasinya  

o  
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8. Selanjutnya akan tampil layar handphone 5800 Xpress Music pada layar emulasi seperti 
ini:  

o  
9. Saya mencoba membuka Ovi Maps yang merupakan fitur dari handphone tersebut, 

berikut adalah tampilannya:  

o  
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o  
10. Selanjutnya saya mencoba mengakses prototype dari handphone Nokia 5250. Sekedar 

informasi, rencananya handphone ini akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Berikut 
adalah tampilannya:  

o  
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Mulai Tahun Depan, Anda akan bisa SMSan dan Internetan di 
Pesawat Garuda  

20 September 2010 

PT Garuda Indonesia mulai tahun 2011 akan melengkapi seluruh armada penerbangannya 
dengan fasilitas teknologi informasi yang memungkinkan Anda untuk mengirim SMS dan 
mengakses internet selama penerbangan berlangsung (tidak termasuk panggilan suara). 
Teknologi tersebut telah digunakan di luar negeri dan tidak menyebabkan gangguan sistem 
penerbangan. 

Sumber: goodnewsfromindonesia.org/2010/06/17/browsing-and-sms-ing-on-plane/ 

 

Tik  

13 September, 2010 by Yoto 

Tik 
  katamu 
  tik.. 
  hah? 
  

Tik! 

 

Hanya tinggal saat 
ini.. 

Sudah kubilang 
 

Aku. 

Namun tak didengar.. 
 

Nafas 

Gaungnya pun tak 
sampai.. 

 

Takkan hilang nafas. 

Dasar sial ! 
 

Nafas.. 

Kurogoh kantung celana 
 

Takkan hilang nafas. 

Ada semut di sana.. 
 

Nafas… 

sigh.. 
 

Hah! 

Terlelah aku 
 

… 

Dalam pejamku 
 

… 

.. 
 

… 

 
 

.sepi. 
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Info Gempa Jogja, 12 September 2010  

13 September 2010  

 

Gw sekarang lagi iseng aja browsing-browsing. Baru aja abis baca tentang Real Madrid yang 
terobsesi sama Wayne Rooney sampe nyiapin dana 65 juta pounds segala, berita tentang reaksi 
presiden SBY yang lebay dan sok tegas sama aksinya Terry Jones yang mau bakar Al-Quran, 
sampe yang barusan banget, berita gempa di Jogja yang sampe 5 SR yang gw tau lewat 
facebook. 

Berikut ini gw sadur dari detiknews.com: 

“Gempa berkekuatan 5 skala richter menggoyang Yogyakarta. Pusat gempa berada 23 Km 
sebelah tenggara Bantul. 

Gempa terjadi pukul 23.38 WIB. Koordinat gempa berada di 8.10 LS-110.37 BT. Demikian 
informasi dari situs BMKG, Minggu (12/9/2010). Pusat gempa berada di kedalaman 10 Km. 
Namun gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Akibat gempa ini sebagian warga 
Yogyakarta yang masih terbangun, sempat panik dan berlarian ke luar rumah.” 

Informasi lebih lanjut tentang gempa Jogja, silakan kunjungi 
http://bmg.go.id/60gempa.bmkg?Jenis=URL&IDS=9279258135813849788 

 

Tren Ponsel Masa Depan  

12 September 2010  

Lima tahun mendatang diperkirakan akan menjadi tahun-tahun keemasan superphone. 
Diperkirakan pengapalan superphone di seluruh dunia akan mencapai sekira 100 juta unit. 

Lantas, gadget seperti apa yang dimaksud dengan superphone? Neil Mawston, Director 
Strategy Analytics mengungkapkan, superphone merupakan ponsel yang lebih banyak memiliki 
fitur-fitur PC ke tangan konsumen ponsel. Ponsel-ponsel yang termasuk ke kategori superphone 
diantaranya Samsung Galaxy S dan HTC 4G. 

“Operator bisa meluncurkan lebih banyak layanan internet yang sangat canggih dengan 
hadirnya superphone untuk mengangkat pendapatan data mereka, sementara produsen 
komponen akan merancang produk dengan margin keuntungan yang lebih tinggi seperti 
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prosesor dual-core atau memori 512MB RAM,” kata Mawston seperti dikutip Cellular-News, 
Sabtu (11/9/2010). 

Sementara itu, analis Strategy Analytics Alex Spektor, mengungkapkan produsen-produsen 
ponsel seperti Samsung, HTC, dan produsen Android lainnya merupakan vendor-vendorr yang 
akan mempengaruhi penjualan superphone. 

“Kami mendefinisikan superphone sebagai high-end smartphone dengan layar berukuran di 
atas 4 inci dan prosesor lebih besar dari 1GHz,” kata Spektor. 

Selanjutnya Spektor mengatakan pertumbuhan tinggi superphone akan terjadi di pasar negara 
maju. 

Dikutip dari http://techno.okezone.com/read/2010/09/11/57/371665/superphone-bakal-
booming-di-tahun-2015 

 

Rahasia Negara Indonesia Ada Pada Gengaman Malaysia 
dan Singapura  

15 Agustus 2010 

Ketidakmampuan Indonesia menguasai teknologi informasi (TI) membuat Indonesia rentan 
kebocoran rahasia negara. Apalagi, banyak operator seluler dan internet di Indonesia berpusat 
di Singapura dan Malaysia. “Kita memang sudah ketinggalan dalam hal kemajuan dan 
penguasaan teknologi untuk berbagai aspek, utamanya di sektor TI. Kekhawatiran ini terus 
memuncak, apalagi banyak operator seluler dan internet kita memang dikendalikan dari dua 
negara itu,” ujar anggota Komisi I DPR RI, Paskalis Kossay, tadi malam. 

Mantan wakil ketua DPRD Papua ini juga mengakui, banyak pihak yang sepertinya belum 
menyadari urgennya menguasai TI, terutama terkait dengan urusan rahasia negara maupun 
bisnis bernilai miliaran dolar. “Saya kaget juga dengan info dari sebuah diskusi di Jakarta, bahwa 
seorang pakar IT yang alumni sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia mengungkapkan 
bahwa RI benar-benar semakin didikte Singapura dan Malaysia dalam hal telekomunikasi di 
samping perbankan,” ungkapnya. Sebagaimana berkembang dalam diskusi terbatas itu, khusus 
dalam soal IT, Indonesia hanya jadi ladang empuk mengais dolar dan ringgit oleh dua negeri 
jiran tersebut. Ini karena semua operator seluler dan internet berbasis di dua negeri jiran ini. 
Akibatnya, tiap “voucher” pulsa apa saja, juga setiap kali satu WNI buka internet (browse), 
langsung kena “charge” yang terhisap otomatis ke sana. “Artinya, mereka gemuk oleh 
kebodohan kita. Satu hal lagi, dengan keadaan seperti sekarang, maka informasi apa pun 
termasuk rahasia negara jadi telanjang di mata negeri ‘peanut’ Singapura,” ujar Benni T.B.N., 
pakar IT yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut. 
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Benny kemudian mengungkapkan pula, saat ini nyatanya lalu lintas jaring optik dikendalikan 
oleh “traffic administrator” di Singapura. “Karenanya semua jaringan internet dan seluler harus 
ditarik atau ‘dipaksa’ melewati ‘persimpulan utama’ di kota itu. Makanya, apalagi ‘rahasia 
negara’ yang tak mereka tahu? Sialnya lagi, satelit Indosat (dulu Palapa) jadi mayoritas milik 
Temasek (sebuah BUMN Singapura),” ungkapnya lagi. Akibatnya, lanjut dia, selain kita jadi 
seperti ‘telanjang’ dalam informasi apa pun, juga RI cuma berfungsi sebagai pelanggan seluler. 
“Posisi ini jauh di bawah fungsi distributor seluler. Jadi, kita cuma ‘outlet’, tukang jual produk IT 
mereka. Dan yang jelas, banyak perusahaan provider kita cuma nama doang perusahaannya itu 
milik RI dengan mayoritas saham dikuasai mereka,” ujarnya 

Disadur dari http://mrcopas.blogspot.com/2010/08/ternyata-banak-rahasia-negara-ini-
ada.html 

 

Opera Mini 5.1 Resolusi 1280×800 + kartu 3 + modem express 
card Globe Trotter Ultra GE0302 7,2 Mbps HSUPA = Rp 
183.000 = Modal awal akses internet yang murah meriah!  

14 Agustus 2010 

Mungkin yang pertama kali terlintas di benak Anda adalah “Bagaimana bisa Opera Mini yang 
notabene identik dengan browsing internet do handphone dapat dijalankan di laptop dan lagi 
resolusinya sesuai dengan resolusi layar laptop?” atau “Apa itu modem express card?” Tenang.. 
Semuanya akan saya bahas satu persatu di tulisan kali ini. 

Tulisan kali ini merupakan hasil eksperimen untuk mendapatkan koneksi internet yang murah 
dan cepat atau istilah ribetnya adalah eksperimen untuk mendapatkan rasio kualitas 
berbanding harga yang setinggi-tingginya. Sebelum membeberkan tutorial, saya ingin berbagi 
cerita terlebih dulu tentang perjalanan eksperimen ini. 

Perjalanan eksperimen saya bermula dari tanggal 27 Juli 2010. Saat itu saya sedang di lab 
komputer teknik metalurgi dan sedang membuka http://rileks.comlabs.itb.ac.id yang 
merupakan forum internal bagi seluruh civitas akademik ITB. Forum tersebut memiliki sub 
forum yang bernama forum jual beli. Singkat cerita saya mengakses forum tersebut dan 
menemukan bahwa ada seseorang bernama Syafiq yang ingin menjual modem express card 
Globe Trotter karena tertukar dengan modem PCMCIA. Karena penasaran, saya baca 
penawaran tersebut. Pada mulanya saya tidak mengerti sama sekali tentang express card 
maupun slot express card. Lalu saya buka link penejelasan tentang express card yang ada di 
Wikipedia, ternyata slot express card adalah semacam lubang untuk masuknya express card 
(seperti port usb untuk masuknya USB pada komputer namun bentuknya lebih lebar). Saya lalu 
teringat tentang slot express card/54 yang secara tidak sengaja saya temukan saat sedang 
membolak-balikkan notebook untuk melihat lubang untuk koneksi apa saja yang ada di laptop 
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saya. Nah, slot express card ini dapat diisi dengan macam-macam express card, salah satu jenis 
express card yang terkenal adalah TV Tuner dan modem express card. 

Saya lalu mengirimkan SMS kepada Syafiq untuk menanyakan lebih lanjut tentang modem 
express card yang dia jual. Ternyata express card yang ia jual berukuran 34 namun dapat 
dipakai pada slot express card 54 maupun 34. Kemudian tidak lama kemudian saya pulang ke 
rumah kontrakan untuk mengambil notebook saya, lalu saya mengatur pertemuan dengannya 
di kampus. 

Instalasi modem globe trotter ini cukup sederhana, hanya tinggal masukkan CD, install software 
OPTION, lalu masukkan modem ke slot express card. Tinggal menunggu proses pencarian sinyal, 
lalu klik tombol “connect”. Setelah status di Network and Sharing Center yang ada di Windows 
menyatakan “Network 4/ Internet Access”, saya lakukan uji coba dengan mengetikkan 
www.google.co.id pada address bar Google Chrome. Hopla! Situs tersebut terbuka dalam 2 
detik saja. Sekedar info, sinyal kekuatan sinyal pada indikator modem menunjukkan 3G 5/5 bar 
(excellent quality). Ketika saya tanya tentang kartu yang ia pakai, ia menjawab Telkomsel 
Korporat. Saya lalu melakukan uji kecepatan menggunakan situs http://www.speedtest.net dan 
mendapatkan bahwa kecepatan download kartu tersebut adalah 0,97 Mbps! Sebuah kecepatan 
yang luar biasa untuk mobile broadband di Indonesia. 

Saya yang puas dengan kinerja modem tersebut kemudian langsung membayar modem 
tersebut sesuai dengan harga yang ia tawarkan yaitu seharga Rp 150.000. Selesai. Modem 
tersebut menjadi milik saya, lalu saya pulang. 

Beberapa hari kemudian, saya mulai memikirkan kartu dari provider mana yang akan saya 
gunakan untuk modem ini. Berikut percobaan yang saya lakukan: 

1. Karena saya menggunakan kartu AXIS,maka kartu tersebutlah yang saya coba pertama 
kali. Namun, ternyata sinyal dari jaringannya masih kurang kuat untuk dapat 
tersambung ke internet secara baik. Sinyal AXIS baru kuat saat saya bawa ke beranda 
rumah, bahkan mendapat koneksi 3G dengan bar terisi 3 dari 5 (good quality). Namun 
hasil tes kecepatan koneksi menggunakan speedtest.net masih jauh di bawah Telkomsel 
Korporat (kecepatan download hanya 0,06 Mbps). Karena 1 bit = 8 byte dan 1 kbit = 
1024 bit, berarti kecepatan downloadnya jika dikonversikan ke dalam kilobyte per detik 
= 0,06*1024/8 = 7,68 kilobyte/detik. Kartu ini akhirnya tidak saya pilih karena basis 
pemakaian internet berada di kamar, bukan di luar rumah. 

2. Saya pernah melihat iklan di televisi bahwa provider kartu 3 menawarkan harga akses 
internet yang termasuk sangat murah:  

o Rp 25000 untuk 500 MB, 
o Rp 35000 untuk 1 GB, 
o Rp 50000 untuk 2 GB, dan 
o Rp 99000 untuk 5 GB 
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Saya akhirnya memutuskan untuk membeli kartu perdana 3 (three). Namun, saya tidak 
serta merta membeli pulsanya, pertama kali yang saya lakukan adalah melihat kualitas 
sinyal. Pada Nokia 2700 Classic, kualitas sinyal yang didapat konstan yaitu 4/4 bar. Lalu 
saya coba pasang di modem, sinyalnya EDGE 5/5 bar (excellent quality). Ternyata daerah 
saya tidak mendapat sinyal 3G dari Three. 

Hal tersebut tidak menyurutkan niat saya untuk bereksperimen dengan kartu tersebut. 
Saya akhirnya membeli pulsa 3 (three), lalu berlangganan paket 500 MB dengan cara 
mengetikkan MAU 500MB lalu mengirimkannya ke 234. Saat pertama kali 
menggunakan, saya sempat kecewa karena kecepatan browsingnya masih kalah dengan 
AXIS. Uji download dari halaman situs http://speedtest.net pun gagal dilakukan. Saya 
lalu melakukan uji coba nekat untuk mendownload update dari antivirus gratsan, Avira, 
yang ukuran filenya mencapai 40,1 MB. 

o Uji coba pertama, setelah menunggu sekian lama, saya ketiduran selama lebih 
dari 15 menit dan netbook saya otomatis memasuki mode sleep. Download 
gagal 

o Uji coba kedua, tiba-tiba kecepatan koneksi drop hingga 0 byte/s selama kurang 
lebih 10 menit saat total download telah mencapai sekitar 20 MB padahal 
indikator sinyal tetap menunjukkan excellent quality. Download gagal 

o Uji coba download ketiga, kecepatan download relatif stabil, sempat hilang 
koneksi namun tidak begitu lama. Download berlangsung begitu lama, bahkan 
sampai saya tinggal tidur saking lamanya. Saat bangun, ternyata download telah 
selesai dan koneksi ke internet masih berlangsung. Download berhasil namun 
saya kehilangan quota sekitar 20 MB akibat ketiduran. 

Di lain waktu, saya sempat bertanya kepada Syafiq tentang kartu Telkomsel Korporat yang ia 
pakai, lalu ia merujuk saya ke situs http://modemku.com. Untung situs tersebut mudah diakses, 
susunannya jelas, terdapat fasilitas chat dengan layanan pelanggan, dan pelayannya memberi 
respon yang cepat, sehingga saya mendapat banyak informasi termasuk tentang antena 
modem yagi seharga Rp 250.000 yang ternyata kompatibel dengan modem express card yang 
saya gunakan. Waktu itu sempat terpikir untuk membelinya, namun dana tidak mencukupi dan 
lagi masih ragu tentang balik modal atau tidak jika saya membeli antena tersebut sehingga 
akhirnya saya mengurungkan niat untuk membelinya. 

Eksperimen terus berlanjut sampai hari ini secara tidak sengaja saya menemukan situs 
java4me.blogspot.com/2010/03/omldsuite-opera-mini-on-pc-as-one-click.html. Pada mulanya, 
setelah menginstall java run time environment, emulator yang dinamakan Opera Mini Large 
Device (OMLD) tersebut berjalan dengan lancar untuk Opera Mini 5 Beta 2, lalu saya mengikuti 
langkah-langkah pada situs tersebut untuk mengedit script pada install_opera_mini.bat agar 
saya dapat menginstall Opera Mini 5.1 pada emulator tersebut. Yes! Instalasi berhasil. Opera 
Mini 5.1 tersebut sempat saya gunakan untuk update status plurk, twitter, dan facebook. 
Semuanya berjalan lancar. Bahkan saya sempat menginstall aplikasi java Bolt Browser 2.1 dan 
sempat melakukan streaming video di youtube dengan browser tersebut. Namun, entah 

http://www.modemku.com/
http://java4me.blogspot.com/2010/03/omldsuite-opera-mini-on-pc-as-one-click.html/
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mengapa emulator tersebut tidak dapat berjalan lagi. Saya kemudian mencari pengganti 
emulator tersebut. 

Sebelum mengenal emulator OMLD ini, saya sendiri telah mengenal emulator java semisal 
SJBoy untuk menjalankan aplikasi java di laptop namun layar emulasinya masih seukuran layar 
handphone sehingga terasa tidak nyaman digunakan. Saya kemudian mencari emulator aplikasi 
java lainnya di google dengan kata kunci “opera mini large device”. Kemudian saya menemukan 
sebuah tulisan yang sangat menarik di www.dotsis.com/mobile_phone/offtopic-zone/102043-
opera-mini-pc-also-large-screen.html. Ternyata inovasi Opera Mini di layar besar ini sudah ada 
sejak tahun 2008 menggunakan emulator yang bernama microemulator. Untuk langkah 
instalasi, silahkan baca situs tersebut. 

Untuk pengguna Indonesia, menurut saya kombinasi modem express card globe trotter, kartu 
3, dan emulator java tersebut merupakan kombinasi terbaik untuk melakukan browsing di 
internet dengan harga yang murah. Bisa dihitung sendiri biaya yang harus dikeluarkan = Rp 
150000 untuk modem + Rp 7000 untuk kartu perdana + Rp 26000 untuk pulsa 3 senilai Rp 
25000 + 0 untuk biaya download emulator, opera mini, dan java run time environment (sudah 
termasuk ke dalam pulsa) = Rp 183.000. Hanya dengan 183000 saja, Anda bisa mendapatkan 
koneksi internet yang murah meriah! Tidak perlu memakai modem USB yang harganya rata-
rata sekitar Rp 300.000, belum lagi biaya langganan internet yang sekian ratus ribu per bulan 
untuk mendapatkan akses internet cepat. Karena ada dua cara untuk sekedar mendapatkan 
akses internet yang cepat: 

1. Menggunakan provider internet yang menyediakan kecepatan internet yang cepat 
2. Menggunakan provider internet yang kecepatan aksesnya tidak seberapa tapi data 

dikompress terlebih dahulu sehingga jumlah data yang harus ditransfer berkurang = 
lebih hemat quota. 

Kecepatan download file memang tidak bisa diakali karena ukuran file tidak bisa dikompress 
seperti halnya halaman web namun biaya yang harus dikeluarkan tetap bisa diakali. Untuk 
browsing, akses facebook dan lain-lain, gunakan kombinasi kartu 3 + emulator, untuk 
download, gunakan telkomsel korporat. Tentunya penggunaan trik ini harus di saat yang tepat. 
Telkomsel Korporat menyediakan bandwith 1 Mbps untuk pemakaian sampai 1 GB, maka 
maksimalkan untuk download. Jangan gunakan untuk browsing sebelum FUP (Fair Usage Policy) 
1GB tercapai karena speed akan turun menjadi 64 kbps saat pemakaian telah mencapai lebih 
dari 1 GB. Setelah lewat dari FUP, baru gunakan untuk browsing karena paket Telkomsel 
Korporat ini unlimited. Dengan kombinasi ini, Anda akan mendapat kuota download kecepatan 
tinggi (speed 1 Mbps) sebesar 1 GB+ kuota browsing unlimited + loading halaman lebih cepat 
karena rendering halaman memakai server opera mini = Rp 165.000/bulan. Bandingkan dengan 
yang tidak menggunakan emulator dan kartu 3 berikut ini, kuota download kecepatan tinggi < 1 
GB karena quota terpotong untuk browsing + browsing tanpa rendering. Silahkan tentukan 
sendiri pilihan Anda. 
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Percuma Telkom, Telkomsel, Indosat, Indosat Mega Media 
(IM2), XL, dan Bakrie Group Lulus Uji Blokir Konten Porno  

12 Agustus 2010  

Telkomsel akhirnya mengikuti jejak lima operator lainnya yang sudah lebih dulu dinyatakan 
lulus uji teknis saat mendemokan pemblokiran konten pornografi di hadapan Menkominfo 
Tifatul Sembiring. 

“Telkomsel akhirnya lulus. Sebelumnya mereka gagal karena mungkin terlalu bersemangat,” 
kata Kepala Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto, kepada detikINET di 
Jakarta, Kamis (12/8/2010). 

Kementerian Kominfo dua hari yang lalu mengundang enam operator seperti Telkom, 
Telkomsel, Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, dan Bakrie Telecom, untuk 
mendemokan teknis pemblokiran konten porno versi masing-masing. 

“Bakrie, Indosat, Telkom, XL, IM2, semua sudah lolos. Yang masih agak masalah cuma 
Telkomsel. Kayaknya perlu ujian her untuk diulang. Sudah beberapa orang expert-nya 
Telkomsel coba, malah semua situs terblokir. Terlalu semangat kali ya karena ini masalah 
pornografi,” kata Tifatul waktu itu. 

Hari ini, Telkomsel kembali mendemokan pemblokiran situs-situs porno yang disaksikan 
langsung Plt. Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan di Kantor Ditjen Postel, Jakarta. Demo 
tersebut dilakukan dengan menggunakan ponsel dan laptop yang sudah terkoneksi dengan 
akses internet Telkomsel Flash. 

“Upaya pemblokiran yang telah kami lakukan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi 
pemerintah yang menginstruksikan para penyelenggara jasa akses internet untuk menutup 
akses terhadap situs-situs porno,” kata Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno. 

“Secara bertahap pemblokiran ini kami lakukan untuk seluruh perangkat yang memanfaatkan 
akses internet Telkomsel. Dengan demikian seluruh pelanggan yang menggunakan layanan 
internet Telkomsel, baik melalui ponsel, komputer, ataupun laptop, tidak bisa mengakses situs-
situs porno tersebut,” paparnya lebih lanjut. 

Dikutip dari http://www.detikinet.com/read/2010/08/12/181324/1419288/398/-telkomsel-
akhirnya-lulus-uji-blokir-konten-porno 

Tapi menurut gw tetep percuma sampe presentasi-presentasi segala di depan Menkominfo. 
Kenapa? Soalnya blokirnya bisa diakali dengan cara yang sangat sederhana sekali. Fuh, payah 
nih blokirnya. 

http://yoto.wordpress.com/2010/08/12/telkom-telkomsel-indosat-indosat-mega-media-im2-xl-dan-bakrie-group-lulus-uji-blokir-konten-porno/
http://yoto.wordpress.com/2010/08/12/telkom-telkomsel-indosat-indosat-mega-media-im2-xl-dan-bakrie-group-lulus-uji-blokir-konten-porno/
http://www.detikinet.com/read/2010/08/12/181324/1419288/398/-telkomsel-akhirnya-lulus-uji-blokir-konten-porno
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Btw, ini ada titipan dari Pak Tifatul Sembiring, Menkominfo kita, per 16 Agts posko pengaduan 
konten pornografi dg nomor hotline di 021-38997800. atau email ke: 
aduankonten@depkominfo.go.id 

 

Plagiat oh plagiat..  

7 Agustus 2010  

Saya hari ini baru tahu kalau ternyata tulisan saya di komunitasngage.wordpress.com yang 
berjudul “Tanggal Kelahiran dan Sejarah N-GAGE” dan beberapa tulisan lain di 
yoto.wordpress.com sudah diplagiat. Saya memeriksanya dengan menggunakan situs 
ini: http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker. Situs tersebut ternyata sangat ampuh. Dari 
hasil pemeriksaan singkat saya, situs-situs di bawah ini tertangkap basah mengutip tulisan saya 
tanpa menyebutkan sumber maupun nama saya sebagai pembuat tulisan: 

1. Tanggal Kelahiran dan Sejarah N-GAGE  
o http://ngageraghozt.blogspot.com/2010/03/sejarah-ngage-hari-ini-gw-online-

pake.html 
o http://ngageindo.blogspot.com/2010/07/sejarah-n-gage.html 
o http://archive.kaskus.us/thread/2818019 

2. CARA MEMASANG (INSTALL) APLIKASI PADA HANDPHONE NOKIA ANDA  
o http://downloadaplikasihphandphonegratis.blogspot.com/2009/08/cara-

memasang-install-aplikasi-pada.html 
o http://vijezzone.blogspot.com/2009/01/cara-install-aplikasi-pada-ponsel-

nokia.html 
o http://idham-arif.blogspot.com/2010/04/cara-memasang-install-aplikasi-

pada.html 
3. LUPA PASSWORD MMC?  

o http://online.bizweb.co.id/article/detail/trik-buka-lock-memory-hp 
o http://gempas.blogspot.com/2009/10/cara-membuka-mmc-yang-terkunci-tp-

dg.html 
o http://nebilshinta.multiply.com/journal/item/35/LUPA_PASSWORD_MMC 
o http://xkxapp.blogspot.com/2009/12/lupa-lupa-gak-ingat-sandi-mmc.html 

4. Setelan GPRS untuk AXIS, Mentari, IM3, XL, dan Telkomsel  
o http://nebilshinta.multiply.com/journal/item/36/Setelan_GPRS_untuk_AXIS_Me

ntari_IM3_XL_dan_Telkomsel 
o http://triyantoabdee.wordpress.com/2009/04/23/setelan-gprs-untuk-axis-

mentari-im3-xl-dan-telkomsel/ 
o dll 

5. Masih banyak lagi yang lain.. 

mailto:aduankonten@depkominfo.go.id
http://yoto.wordpress.com/2010/08/07/plagiat-oh-plagiat/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
http://komunitasngage.wordpress.com/2009/11/03/tanggal-kelahiran-dan-sejarah-n-gage/
http://ngageraghozt.blogspot.com/2010/03/sejarah-ngage-hari-ini-gw-online-pake.html
http://ngageraghozt.blogspot.com/2010/03/sejarah-ngage-hari-ini-gw-online-pake.html
http://ngageindo.blogspot.com/2010/07/sejarah-n-gage.html
http://archive.kaskus.us/thread/2818019
http://yoto.wordpress.com/2007/09/04/cara-menginstall-aplikasi-pada-handphone-nokia-anda/
http://downloadaplikasihphandphonegratis.blogspot.com/2009/08/cara-memasang-install-aplikasi-pada.html
http://downloadaplikasihphandphonegratis.blogspot.com/2009/08/cara-memasang-install-aplikasi-pada.html
http://vijezzone.blogspot.com/2009/01/cara-install-aplikasi-pada-ponsel-nokia.html
http://vijezzone.blogspot.com/2009/01/cara-install-aplikasi-pada-ponsel-nokia.html
http://idham-arif.blogspot.com/2010/04/cara-memasang-install-aplikasi-pada.html
http://idham-arif.blogspot.com/2010/04/cara-memasang-install-aplikasi-pada.html
http://yoto.wordpress.com/2007/08/31/lupa-password-mmc/
http://online.bizweb.co.id/article/detail/trik-buka-lock-memory-hp
http://gempas.blogspot.com/2009/10/cara-membuka-mmc-yang-terkunci-tp-dg.html
http://gempas.blogspot.com/2009/10/cara-membuka-mmc-yang-terkunci-tp-dg.html
http://nebilshinta.multiply.com/journal/item/35/LUPA_PASSWORD_MMC
http://xkxapp.blogspot.com/2009/12/lupa-lupa-gak-ingat-sandi-mmc.html
http://yoto.wordpress.com/2008/06/07/setelan-gprs-untuk-axis-mentari-im3-xl-dan-telkomsel/
http://nebilshinta.multiply.com/journal/item/36/Setelan_GPRS_untuk_AXIS_Mentari_IM3_XL_dan_Telkomsel
http://nebilshinta.multiply.com/journal/item/36/Setelan_GPRS_untuk_AXIS_Mentari_IM3_XL_dan_Telkomsel
http://triyantoabdee.wordpress.com/2009/04/23/setelan-gprs-untuk-axis-mentari-im3-xl-dan-telkomsel/
http://triyantoabdee.wordpress.com/2009/04/23/setelan-gprs-untuk-axis-mentari-im3-xl-dan-telkomsel/
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Hal yang ingin saya sampaikan di sini bukan tentang daftar para plagiat yang selangit itu, tapi 
tentang menghargai orang lain. Anda bayangkan saja, saya menulis dari warnet waktu saya 
masih SMA. Sebelum menerbitkan tulisan saya di blog ini, saya sampai selalu membuat 
rancangan kasarnya di rumah agar biaya yang harus dikeluarkan di warnet tidak terlalu besar. 
Tiba-tiba datanglah pemilik situs-situs di atas ke blog ini dan tanpa basa-basi menyalin dengan 
utuh, dan tanpa menyebutkan sumber, tulisan yang saya buat dengan jerih payah untuk 
dipajang di situsnya. 

Hey! Itu karya saya! Paling tidak hargailah tulisan yang saya buat dengan membuat link ke 
tulisan awal atau sekedar mencantumkan nama penulis aslinya! Jangan membuat seolah-olah 
Anda yang menulis tulisan itu! Hargai biaya yang saya keluarkan! Saya memang menulis untuk 
berbagi tapi bukan untuk diplagiat! 

 

Sumber gambar: http://hmjkomunikasi.blogspot.com/2007/05/anti-plagiarsm.html 

 

 

 

 

http://hmjkomunikasi.blogspot.com/2007/05/anti-plagiarsm.html
http://hmjkomunikasi.blogspot.com/2007/05/anti-plagiarsm.html


Disclaimer: 
Hanya untuk penggunaan pribadi, tidak untuk di copy paste ke situs manapun. Harap hargai karya saya dan niat saya untuk berbagi. 

Property of http://yoto.wordpress.com , do not edit 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1649255512 

http://twitter.com/komunitasngage  

Top 5 All The Time Search Engine Terms 
for yoto.wordpress.com  

15 Juli 2010  

Setelah membuat daftar 3 teratas perujuk http://yoto.wordpress.com, sekarang saatnya daftar 
5 teratas kata pencarian di mesin pencari yang menghasilkan traffic ke yoto.wordpress.com. 
Misal ada seseorang melakukan dengan kata kunci “aplikasi s60″ di google.com, kemudian klik 
link ke blog ini, maka secara otomatis kata kunci pencarian tersebut akan didteksi. Kata kunci 
yang sama akan terakumulasi sehingga didapatlah data 5 teratas searc engine terms berikut ini 

Search Views 

aplikasi s60 1,660 

skin ultra mp3 1,473 

aplikasi nokia 1,301 

komunitas n-gage 1,030 

seleq 896 

Kata kunci yang tersimpan tersebut bisa digunakan oleh saya sebagai pemilik blog untuk 
optimalisasi traffic dari search engine atau biasa dikenal dengan nama Search Engine 
Optimalization atau SEO. Inilah salah satu kelebihan wordpress sebagai host weblog yang 
mungkin tidak dimiliki oleh host weblog lainnya. Sebenarnya bisa saja Anda melakukan SEO dari 
situs semacam alexa.com dan situs lainnya, namun biasanya data situs Anda tidak diperhatikan 
jika trafficnya terkategori sangat kecil (< 0,0000001% total traffic di dunia). 

 

Analisis Kemunculan Nokia C3, handphone QWERTY berbasis 
jejaring sosial dengan harga sejutaan  

13 Juli 2010  

Mungkin Anda sudah melihat handphone model 
terbaru dari Nokia ini ketika sedang berjalan-jalan 
di pusat perbelanjaan barang elektronik. Nokia C3 
merupakan salah satu dari 3 handphone yang 
dikeluarkan Nokia pada bulan April 2010 
(spesifikasi C3 beserta kedua handphone baru 
lainnya dapat dilihat di sini). 

http://yoto.wordpress.com/2010/07/15/top-5-search-engine-terms-yoto-wordpress-com/
http://yoto.wordpress.com/2010/07/15/top-5-search-engine-terms-yoto-wordpress-com/
http://yoto.wordpress.com/2010/07/13/analisis-kemunculan-nokia-c3-qwerty-sejutaan-nokia/
http://yoto.wordpress.com/2010/07/13/analisis-kemunculan-nokia-c3-qwerty-sejutaan-nokia/
http://wp.me/p3Xzt-ep
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Salah satu penentu kepuasan pelanggan adalah adanya layanan purnajual (pelayanan penjualan 
lebih lanjut setelah transaksi, termasuk pemberian garansi). Layanan purnajual yang prima akan 
meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap merk produk handphone tertentu. Layanan 
purnajual sangat diperhatikan Nokia dalam membangun basis bisnisnya di Indonesia (cek di 
google kalo tidak percaya) sehingga, menurut saya, konsumen akan lebih memilih handphone 
murah dari Nokia ketimbang handphone lokal yang pelayanan purnajualnya masih jauh di 
bawah Nokia. 

Keluarnya Nokia C3 ini tak lain karena respons pasar yang sangat baik terhadap ponsel dengan 
papan ketik QWERTY yang dipopulerkan oleh Blackberry. Harga yang relatif murah, sekitar 1,25 
juta, juga sesuai dengan permintaan pasar dan analisis para pengamat ponsel yang menyatakan 
handphone QWERTY yang memiliki harga lebih murah dari Blackberry dan kualitas yang tidak 
kalah bagus masih akan banyak diminati di tahun 2010. 

Dari sisi operating system, sesuai dengan strateginya, Nokia membenamkan Symbian 40 untuk 
ponsel-ponsel di segmen mid low seperti Nokia C3 ini. Mengenai ukuran ram, user interface, 
dan kualitas kamera, saya kira tidak akan jauh beda dengan pendahulunya yaitu Nokia 2700 
yang juga mengusung Symbian 40 dan kamera 2.0 megapiksel namun mungkin ukuran RAM 
akan sedikit lebih besar dibanding 2700. 

Secara keseluruhan, ponsel ini merupakan ponsel yang sangat layak dibeli jika Anda 
menginginkan rasio kualitas berbanding harga yang tinggi karena handphone C3 ini telah 
memenangkan penghargaan best valuable phone di Indonesia. 

 

Mobil Super Irit BBM Berhasil Diciptakan! (4.896 Km/Liter 
bahan bakar)  

13 Juli 2010  

 

http://www.google.co.id/
http://techno.okezone.com/read/2010/07/09/57/351103/57/nokia-indonesia-raih-4-penghargaan-selular-award
http://yoto.wordpress.com/2010/07/13/mobil-super-irit-bbm-berhasil-diciptakan-4-896-kmliter-bahan-bakar/
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Mahasiswa Politeknik Universitas Nantes, Prancis memecahkan rekor mobil teririt sejagat 
dengan catatan 4.896,1 kilometer per liter. Rekor menakjubkan tersebut mereka ukir belum 
lama ini di ajang Shell Eco-marathon sekaligus mematahkan rekor mobil teririt sebelumnya di 
ajang ini. 

Di tahun 2005 mahasiswa asal Swiss pernah membukukan rekor keiritan berjalan 3.836 
kilometer hanya dengan satu liter bahan bakar. Rekor tersebut patah 5 tahun kemudian oleh 
Politeknik Nantes dan tim Lycee La Joliverie yang berkolaborasi. Kendaraan yang mereka 
ciptakan di hari pertama lomba mampu berjalan hingga 4.414 kilometer dengan 1 liter bahan 
bakar. Namun mereka menambah kembali rekor sebanyak 482 kilometer lebih jauh dari rekor 
menjadi 4.896,1 kilometer. 

“Waktu lima tahun penelitian diperlukan untuk menciptakan rekor 4.896 kilometer dengan satu 
liter bahan bakar,” ujar team leader Politeknik Nantes, Pauline Tranchard seperti detikOto kutip 
dari Gizmag, Senin (24/5/2010). 

Jarak 4.896,1 kilometer sendiri bisa dibilang merupakan jarak Benua Eropa dari ujung ke ujung. 
Atau dari Norwegia di ujung utara hingga ke Italia di selatan. 

Disadur dari: http://us.oto.detik.com/read/2010/05/24/214022/1363328/648/mahasiswa-
prancis-ciptakan-mobil-irit-bbm-4896-km-per-liter 

 

Melihat Percakapan Antar Dua Twitter  

13 Juli 2010  

Twitter bisa jadi alat percakapan yang cukup seru. Meski dilakukan di ranah publik, kadangkala 
antara dua pengguna layanan itu terlibat percakapan yang layak dibaca lagi di kemudian hari. 

Masalahnya, banyaknya ‘kicauan’ para tweep kadang membuat percakapan antar dua pihak 
terselubung. Beruntung ada sebuah aplikasi web yang bisa membantu pengguna internet 
melacaknya kembali. 

Aplikasi online ini bernama Bettween, sebuah layanan gratisan di http://bettween.com/. Cara 
menggunakannya pun cukup mudah, cukup kunjungi situs tersebut dan masukkan nama 
pengguna yang diinginkan lalu klik Go. 

Percakapan yang muncul bisa dipilih berdasarkan kurun waktu tertentu. Selain itu, percakapan 
yang muncul juga bisa diurutkan dari yang paling lama terlebih dahulu atau dari yang paling 
baru. 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Polytechnique_de_l%27Universit%C3%A9_de_Nantes
http://bit.ly/dlFiLt
http://bit.ly/dlFiLt
http://yoto.wordpress.com/2010/07/13/lihat-percakapan-antar-dua-twitter/
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Serunya lagi, percakapan yang muncul juga bisa ditempelkan pada situs atau blog. Cukup 
mengklik ‘Embed’, maka Bettween akan menyediakan form untuk mengutak-atik tampilan 
widget percakapan itu lalu pengguna bisa menyalin kode HTML yang dihasilkan. 

Ada lagi satu fitur menarik di Bettween. Jika nama yang dimasukkan hanya satu, maka layanan 
itu akan melacak dengan siapa saja pengguna twitter tersebut telah melakukan percakapan dan 
memunculkan daftarnya. 

Disadur dari: http://www.detikinet.com/read/2010/07/13/140056/1398252/510/-lacak-
percakapan-antar-2-pengguna-twitter- 

 

Opera Mini 5.1 telah rilis! (9 juli 2010)  

12 Juli 2010  

Beberapa pengguna Opera Mini 5 yang mengeluh karena browser terlalu berat diakses kini bisa 
sedikit lebih lega. Opera telah merilis versi 5.1 yang mencoba tak boros memori sehingga 
kenyamanan berselancar di internet dengan ponsel menjadi lebih baik. 

Opera Mini 5.1 disebut akan menyempurnakan pengalaman menjelajahi web pada ponsel 
dengan memori yang terbatas. Pembaruan ini meliputi tampilan dengan kulit baru yang optimal 
untuk membuka halaman lebih banyak secara bersamaan, lebih cepat untuk menggulir 
halaman, dan secara keseluruhan meningkatkan performa browsing. 

Upgrade ini sangat direkomendasikan untuk para pengguna ponsel Nokia S40 dengan memori 
terbatas, seperti ponsel populer Nokia 5130 XpressMusic, Nokia 6300, dan Nokia 2700. 
Upgrade ini juga ditujukan bagi pengguna ponsel dengan ukuran layar kecil, seperti ponsel Sony 
Ericsson K550i dan Sony Ericsson W810i. Pembaruan ini tidak dikhususkan bagi pengguna Opera 
Mini pada ponsel pintar atau ponsel canggih lainnya yang sudah menggunakan memori jauh 
lebih besar. 

“Tujuan dari Opera Mini adalah untuk membuat web tersedia untuk siapa pun, di mana pun, 
tanpa melihat perangkat yang digunakan,” ujar Lars Boilesen, CEO Opera Software, dalam 
siaran persnya, Kamis (8/7/2010). Ia mengatakan, saat ini lebih dari 61 juta orang menggunakan 
Opera Mini dengan lebih dari 3.000 jenis perangkat. 

Selama ini, Opera Mini menawarkan akses internet dengan cepat dan biaya rendah. Server 
Opera Mini mengompresi data yang akan dikunjungi pengguna hingga 90 persen sebelum 
konten dikirimkan kembali pada ponsel. Halaman web tidak hanya lebih cepat dibuka, tapi juga 
dengan kecepatan lebih kencang. Kompresi ini mengurangi besarnya data yang termuat secara 
drastis, yang artinya dapat menghemat biaya browsing untuk paket yang dibayar berdasarkan 
besarnya data per MB, dan khususnya ketika terkena biaya roaming. 

http://bit.ly/93Ki61
http://bit.ly/93Ki61
http://yoto.wordpress.com/2010/07/12/opera-mini-5-1-telah-rilis-9-juli-2010/
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Untuk mengunduh Opera Mini 5.1 silakan kunjungi http://m.opera.com dari browser bawaan di 
ponsel Anda dan Opera secara otomatis akan memilih versi yang optimal untuk ponsel 
tersebut. 

Dikutip dari 
http://tekno.kompas.com/read/2010/07/08/14252188/Opera.Mini.5.1.Tak.Lagi.Boros.Memori. 

 

Virus Baru Handphone Symbian  

11 Juli 2010  

NetQin sebuah perusahaan keamanan mengingatkan mengenai bahaya virus baru yang 
menyerang ponsel cerdas berbasis Symbian. Menurut perusahaan tersebut, virus ini sulit 
dideteksi karena menyamar di dalam game ponsel. Beberapa platform Symbian yang menjadi 
incaran virus tersebut terdiri dari versi S60 3rd Edition, serta S60 5th edition atau Symbian OS 
9.4. 

Dilansir melalui SF Gate, Jumat (9/7/2010), virus tersebut terdeteksi bernama ShadowSrv.A, 
FC.Downsis.A, BIT.N dan MapPlug.A, jenis virus ini mendompleng game yang ada di ponsel 
Symbian. Ketika game ini dijalankan, virus itu langsung mengambil alih ponsel dan 
menyusupkan Malware. “Setelah dikuasai, virus akan mengirim pesan ke semua kontak secara 
langsung, dan mengirim pesan ke nomor telepon acak dengan menghubungkannya ke server,” 
tulis NetQin. “Pesan tersebut berisi URL yang disebut berisi konten seperti video Piala Dunia 
atau acara televisi populer, yang sebenarnya adalah situs yang dipenuhi virus. Setelah itu, virus 
akan menghapus pesan yang dikirimkan dari kotak keluar termasuk log SMS,” tambahnya. 

NetQin memperkirakan terdapat 100 ribu ponsel di seluruh dunia sangat rentan terhadap virus 
ini. Salah satu penyebab utamanya adalah, banyaknya aplikasi yang membanjiri ponsel cerdas 
dalam beberapa tahun terakhir. Modus virus dengan menyisipkan malware yang ditujukan 
untuk smartphone ini bukanlah hal yang baru. Pada akhir 2009, NetQin juga pernah 
menemukan sebuah botnet bernama iKee yang mampu menyerang iPhone. 

 
Disadur dari: http://techno.okezone.com/read/2010/07/09/325/351318/virus-baru-intai-os-symbian  
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Daftar 3 teratas perujuk yoto.wordpress.com sepanjang masa  

6 Juli 2010  

Perujuk yoto.wordpress.com artinya dari situs tersebutlah yoto.wordpress.com dikunjungi. 
Misal: seseorang mencari di mesin pencari google dan kemudian klik link menuju blog ini, maka 
google.com atau google.co.id lah perujuk blog ini. 

Saya sebagai pemilik blog ini ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk 
situs-situs di bawah ini baik yang pemiliknya saya kenal maupun tidak saya kenal karena secara 
tidak langsung telah membantu saya menyampaikan semangat menulis untuk berbagi ke lebih 
banyak orang. 

Peringkat Situs Views 

1 http://ngagelover.blogspot.com  3985 

2 http://ngageholicz.co.cc  2336 

3 http://www.wordpress.com  1459 

 
 

Solar Guru, Ponsel Tenaga Surya dari Samsung  

6 Juli 2010  

 

Samsung kembali mencetak prestasi unik. Vendor asal Korea Selatan itu meluncurkan ponsel 
tenaga surya pertama di dunia bernama Solar Guru di India. 

Lengkapnya, ponsel tersebut diberi nama Solar Guru Samsung E1107. Samsung mengklaim 
baterai ponsel ini dapat terisi penuh jika diisi ulang dengan sinar matahari selama 40 jam tanpa 
henti. Jika hanya diisi ulang selama satu jam ponsel ini mampu melayani panggilan selama 5 
hingga 10 menit. Sementara, kehadiran Solar Guru memang sangat mengejutkan. 

http://yoto.wordpress.com/2010/07/06/daftar-3-teratas-perujuk-yoto-wordpress-com-sepanjang-masa/
http://ngagelover.blogspot.com/
http://ngageholicz.co.cc/
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Sebab, Samsung sebelumnya telah berjanji akan meluncurkan Samsung Blue Earth yang 
memang akan jadi ponsel tenaga surya pertama di dunia. Ponsel itu sendiri sudah 
diperkenalkan Februari lalu. Namun, Samsung justru memproduksi Solar Guru lebih dulu. 
Samsung E1107 memiliki spesifikasi yang mirip dengan Samsung E1100 dengan tambahan fitur 
radio FM. 

Fitur lainnya yang ditawarkan antara lain layar CSTN 1.52 inci dengan 62k warna, dualbandGSM, 
ringtoneMP3, flashlight, Mobile Tracker, dan baterai 800mAh. Samsung E1107 juga memiliki 
fasilitas khusus yang diberi nama Mobile Prayer. Fasilitas ini berupa doa dan wallpaper religius 
yang akan disesuaikan dengan agama mayoritas di negara tempat telepon seluler itu dijual. 

Disadur dari: http://techno.okezone.com/read/2010/07/06/57/349942/solar-guru-ponsel-
tenaga-surya 

 

Nokia Enggan Pakai Android  

6 Juli 2010  

 

Berbagai vendor elektronik boleh saja melirik sistem operasi Android untuk dibenamkan ke 
jajaran perangkatnya. Namun tidak demikian dengan Nokia, produsen ponsel terbesar ini tak 
mau pakai OS besutan Google tersebut. Hal itu ditegaskan Anssi Vanjoki, Executive Vice 
President & General Manager Multimedia Nokia. 

Menurutnya, Nokia tak berniat untuk ikut-ikutan vendor lain yang membuat perangkat Android. 
“Kami tidak punya rencana untuk memperkenalkan perangkat yang menggunakan Android,” 
tegasnya, dikutip detikINET dari Cellular News, Selasa (6/7/2010). Vendor asal Finlandia itu, 

http://techno.okezone.com/read/2010/07/06/57/349942/solar-guru-ponsel-tenaga-surya
http://techno.okezone.com/read/2010/07/06/57/349942/solar-guru-ponsel-tenaga-surya
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lanjut Vanjoki, telah menetapkan MeeGo dan Symbian sebagai ‘jiwa’ bagi jajaran ponsel masa 
depan Nokia. “Tak bisa dipungkiri, ini merupakan tantangan kami di masa depan. Yaitu untuk 
membawa produk dan layanan yang Anda impikan, sehingga dapat menjadi inspirasi untuk 
menciptakan dan mengerjakan sesuatu yang baru dalam dunia digital ini,” imbuh Vanjoki. 

Dalam ajang Nokia Connections 2010 beberapa waktu lalu, Nokia sejatinya telah menegaskan 
bakal mengusung tiga sistem operasi mobile yang bakal digunakan untuk jajaran ponsel mereka 
selanjutnya. Yakni S40, Symbian^3, dan MeeGo. S40 diposisikan untuk ponsel-ponsel mass 
market Nokia seperti C3. Sementara Symbian^3 dan meeGo dipercaya untuk ponsel pintar kelas 
menengah dan perangkat internet mobile Nokia. 

Disadur dari: http://www.detikinet.com/read/2010/07/06/122444/1393840/317/nokia-ogah-
pakai-android 

 

S60 Bible + file pdb alkitab terjemahan bahasa Indonesia 
untuk handphone Symbian 60 1st, 2nd, dan 3rd generation, 
tersedia juga untuk S80 1st dan 2nd generation  

18 Juni 2010  

Version Main Site Alternate site 

S60V1 (e.g: Nokia 3650, 3660, Siemens SX1, etc) s60biblev1-0.98.sis s60biblev1-0.98.sis 

S60V2 (e.g: Nokia 6600, 7610, etc) s60biblev2-0.98.sis s60biblev2-0.98.sis 

S60V3 (e.g: Nokia E61, E50, etc) s60biblev3-0.98.sis s60biblev3-0.98.sis 

S80V1 (e.g: Nokia 9210) s80biblev1-0.98.1.sis s80biblev1-0.98.1.sis 

S80V2 (e.g: Nokia 9300, 9300i, 9500) s60biblev2-0.98.1.sis s80biblev2-0.98.1.sis 

Untuk mendapatkan Alkitab di handphone Anda, Anda membutuhkan aplikasi S60Bible dan file 
Alkitabnya. S60Bible menggunakan file Alkitab yang sama dengan file yang digunakan oleh 
program Bible+, tidak ada modifikasi yang dibutuhkan pada file Alkitab tersebut. Situs Bible+ 
memiliki link ke daftar Alkitab yang tersedia di internet, silahkan Anda mengunjungi halaman 
Alkitab Bible+. 

Buat yang tidak mau repot, langsung saja download file alkitab bahasa Indonesia dari 
handphone Anda melalui situs www.fica.org/_media/alkitab/tb.pdb 

http://bit.ly/9XhTuO
http://bit.ly/9XhTuO
http://yoto.wordpress.com/2010/06/18/941/
http://yoto.wordpress.com/2010/06/18/941/
http://yoto.wordpress.com/2010/06/18/941/
http://www.compactbyte.com/symbianbible/s60biblev1-0.98.sis
http://yohanesnugroho.com/symbianbible/s60biblev1-0.98.sis
http://www.compactbyte.com/symbianbible/s60biblev2-0.98.sis
http://yohanesnugroho.com/symbianbible/s60biblev2-0.98.sis
http://www.compactbyte.com/symbianbible/s60biblev3-0.98.sis
http://yohanesnugroho.com/symbianbible/s60biblev3-0.98.sis
http://www.compactbyte.com/symbianbible/s80biblev1-0.98.1.sis
http://yohanesnugroho.com/symbianbible/s80biblev1-0.98.1.sis
http://www.compactbyte.com/symbianbible/s80biblev2-0.98.1.sis
http://yohanesnugroho.com/symbianbible/s80biblev2-0.98.1.sis
http://www.fica.org/_media/alkitab/tb.pdb
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Not sure which one to download? You can try each version (just the SIS files please, you don’t 
need the source code if you don’t understand) and see which one works. Here are some hint to 
narrow your selection: 

1. If your phone doesn’t have a full QWERTY keyboard (only numbers) then it is definitely not 
Series 80. 

2. If your phone has a QWERTY keyboard and is foldable, then it might be a Series 80. 
3. If you feel that your phone is old Symbian model, then it might be S60 version 1. 
4. If you just bought the latest Nokia model, then it might be S60 version 3. 
5. You can use S60V1 installer on the S60V2 devices. 

Instalation Instruction 

For those of you who already familiar on using and installing softwares on your phone, the 
short instruction for installing is: 

1. Obtain the s60/s800bible-xx.sis, where xx is the version number 
2. Obtain one or more bible files either by downloading it from the internet, or converting your 

own 
3. Install the s60/s80bible-xx.sis to your phone 
4. Copy the bible file(s) to your phone memory or your MMC (you can put the file anywhere you 

like). 
5. Use the Bible >> Update Bible List Menu to let the program search for your bible files. 

 

4 Ponsel Paling Unik di Dunia  

3 Mei 2010  

Berikut daftar ponsel paling unik di dunia. Ponsel ini memiliki fitur yang unik dan penampilan 
yang unik pula.Beberapa ponsel ini masih dalam perancangan dan pengujian.Mari kita lihat 
ponsel-ponsel terunik di dunia ini. 

Samsung Serene: Elegant Cell phone 
Ponsel ini unik dan khusus dirancang oleh Bang & Olufsen. Jika Anda melihat ponsel ini, desain 
begitu unik: layar dirancang di bawah ponsel, dan tombol di atasnya. Mengapa di bawah layar? 
Karena mereka berpikir bahwa dengan cara ini, layar tidak akan berminyak lagi, karena pipi 
pengguna. 
 
BenQ Qube Z2: Cube-shaped cellphones 
Tombol ponsel ini disusun secara vertikal dalam dua baris di sebelah kanan layar, tombol 
navigasi di bagian bawah layar, dan memiliki banyak fitur: MP3 dengan layar lirik, perekam 
suara, radio FM dan 3D surround sound. 
 

http://yoto.wordpress.com/2010/05/03/ponsel-terunik/
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NOKIA SURV1: Water Resistant Cell Phone 
Konsep untuk SURV1 adalah tahan air dan kuat pada bingkai untuk ponsel tersebut. Ponsel ini 
ditujukan bagi pengguna yang sering menghabiskan lebih banyak waktu dalam suasana 
outdoor. 
 

Telson TWC 1150: Camera Watches Cell Phone 
Ponsel ini beratnya hanya 98 gram, Telson TWC 1150 memiliki banyak fitur unik termasuk 
loudspeaker, perekam suara dan kemampuan pengenalan suara. Baterai untuk item ini kecil, 
mampu mendukung pembicaraan selama 100 menit, dan dapat siaga selama 150 jam. 

Sumber: http://forum.vivanews.com/showthread.php?t=15690 

 

Langkah-langkah pendaftaran USM/PMBP ITB Terpusat 2010 
serta penunjuk jalan ke gedung CCAR / gedung ANNEX ITB  

30 April 2010  

USM ITB sudah dibuka, batas akhir pendaftaran adalah tanggal 27 Mei. Pendaftaran hanya 
dilakukan secara on-line (via internet). Saya akan menerangkan langkah-langkah pendaftaran 
USM ITB dari awal sampai akhir karena saya pikir akan banyak orang yang membutuhkan 
informasi ini terutama bagi mereka yang kurang mendapat informasi mengenai USM ITB 
Terpusat 2010. Karena keterbatasan resolusi gambar saat ditampilkan dalam tulisan, gambar-
gambar penjelas akan disisipkan melalui hyperlink saja (teks yang bergaris bawah). Untuk 
melihat gambar pada hyperlink, cukup klik saja hyperlink tersebut sekali. Setelah selesai melihat 
gambar, untuk kembali membaca tulisan, tekan backspace pada keyboard/papan ketik 
komputer. 

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan: 

1. Buka situs PMBP-ITB 2010 Terpusat di http://usm.itb.ac.id/registrasi. Akan tampil 
halaman sebagai berikut 

2. Isi nama lengkap, tanggal lahir, tahun kelulusan, e-mail, username, password, kemudian 
isi kolom password sekali lagi dengan kata sandi yang sesuai dengan kata sandi pada 
kolom password pertama. 

3. E-mail akan digunakan untuk pengiriman pemberitahuan mengenai langkah-langkah 
pendaftaran, dan sebagainya. 

4. Username dan password akan digunakan untuk login di http://usm.itb.ac.id/login 
( PERINGATAN! jangan sampai lupa username dan password karena Anda tidak 
diperkenankan untuk mendaftar kembali degan nama lengkap yang sama). 

http://forum.vivanews.com/showthread.php?t=15690
http://yoto.wordpress.com/2010/04/30/langkah-langkah-pendaftaran-usmpmbp-itb-terpusat-2010-serta-penunjuk-jalan-ke-gedung-ccar-gedung-annex-itb/
http://yoto.wordpress.com/2010/04/30/langkah-langkah-pendaftaran-usmpmbp-itb-terpusat-2010-serta-penunjuk-jalan-ke-gedung-ccar-gedung-annex-itb/
http://usm.itb.ac.id/registrasi
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5. Setelah registrasi account PMBP ITB selesai, silakan login di http://usm.itb.ac.id/login 
dengan menggunakan username dan password yang telah Anda daftarkan/registrasikan 
sebelumnya di http://usm.itb.ac.id/registrasi 

6. Kemudian akan terbuka halaman http://publik.akademik.itb.ac.id/seven/. Klik hyperlink 
Pendaftaran PMBP ITB (No Formulir xxxxxxxx). xxxxxxxx adalah nomor formulir 
pendaftaran Anda. 

7. Setelah klik hyperlink tersebut, akan terbuka halaman baru. Di sebelah kiri halaman 
akan tampak sebagai berikut 

8. Isi seluruh kolom biodata, pilih program studi yang diinginkan, entri besar BPM sesuai 
dengan ketentuan, dan pemilihan lokasi ujian. 

9. Setelah semua telah diisi, lakukan pembayaran biaya ujian. Pembayaran biaya ujian 
dapat dilakukan menggunakan ATM BNI maupun lewat kantor cabang BNI. 

10. Pembayaran biaya ujian melalui ATM BNI dapat dilakukan dengan cara berikut:  
o Masukkan kartu ATM & Isi PIN BNI 
o Pilih Menu “Pembayaran” 
o Pilih Menu “Universitas” 
o Pilih Menu “Student Payment Center” 
o Masukkan kode ITB (9007) & No. Formulir PMBP Anda 
o Proses Transaksi 
o Ambil Struk Transaksi (berisi no. PIN PMBP-ITB) 

11. Pembayaran biaya ujian melalui Teller/Kasir di cabang BNI di seluruh Indonesia:  
o Informasikan kepada Teller bahwa calon peserta akan melakukan pembayaran 

melalui menu Student Payment Center dan mencantumkan no. Formulir PMBP-
ITB 

o Teller akan melakukan entry no. Formulir PMBP-ITB dan memberikan nota 
pelunasan yang berisi no. PIN PMBP-ITB 

12. Hal yang harus diperhatikan mengenai pembayaran:  
o Dari informasi yang saya dapatkan melalui teller bank BNI, sebaiknya 

pembayaran pendaftaran dilakukan di kantor cabang BNI untuk alasan 
keamanan. Pembayaran pendaftaran di kantor cabang BNI lebih aman karena 
terkadang tinta di ATM habis saat pencetakan struk pembayaran sehingga 
konsekuensinya PIN Pembayaran tidak tercetak  jelas. 

o Setelah pembayaran, buka kembali http://usm.itb.ac.id/login dan lakukan 
pengetikan PIN pendaftaran. Kemudian lakukan finalisasi pendaftaran. 

o PENTING! Setelah finalisasi pendaftaran, Anda harus melengkapi semua berkas 
yang disyaratkan untuk pendaftaran dan menyerahkannya ke Loket Direktorat 
Pendidikan ITB, Gd. CCAR ITB lt. 1, Jl. Tamansari no. 64 Bandung 40116 PALING 
LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH ANDA MELAKUKAN FINALISASI. Loket 
pendaftaran tutup pada hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional. Oleh karena 
itu, hindari melakukan finalisasi pada hari rabu dan kamis karena itu berarti 
Anda hanya punya batas maksimum penyerahan berkas selama 1 sampai 2  hari 
karena hari sabtu dan minggu loket tutup. Hari terbaik untuk melakukan 
finalisasi pendaftaran USM ITB Terpusat adalah hari Senin ataupun Selasa (hari 
sabtu maupun minggu biasanya kantor catatan sipil dan sekolah tutup sehingga 

http://usm.itb.ac.id/login
http://usm.itb.ac.id/registrasi
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untuk melegalisir akta kelahiran dan pembuatan surat keterangan dari 
sekolah  mungkin akan sulit). 

13. Berkas pendaftaran yang harus dilengkapi:  
o Menyerahkan print out final formulir online Pendaftaran PMBP-ITB 2010 

Terpusat dari situs USM-ITB 2010 Terpadu . 
o Bagi calon peserta dengan tahun ijazah 2008 dan 2009, menyerahkan 1 (satu) 

lembar fotokopi Ijazah SMA yang dilegalisasi oleh sekolah. 
o Bagi calon peserta dengan tahun ijazah 2008 dan 2009, menyerahkan 1 (satu) 

lembar fotokopi Surat Tanda Kelulusan (STL/STK) yang dilegalisasi oleh sekolah. 
o Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi akte kelahiran yang dilegalisasi oleh 

catatan sipil/notaris. Surat Kenal Lahir dan/atau dokumen sejenisnya tidak 
dapat digunakan. 

o Bagi calon peserta dengan tahun ijazah 2010, menyerahkan surat keterangan 
dari sekolah (berfoto dan dicap sekolah) asli , yang menyatakan bahwa siswa 
yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 di sekolah tersebut dan telah 
mengikuti UN 2010. 

o Khusus bagi calon peserta dengan Ijazah yang bukan berasal dari salah satu 
SMA di Indonesia, menyerahkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari 
DEPDIKNAS. 

o Khusus bagi calon peserta yang berasal dari SLTA Internasional, diharuskan 
melampirkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari DEPDIKNAS atau Surat 
Keterangan dari sekolah yang menyatakan keikutsertaan calon mahasiswa yang 
bersangkutan di Ujian Nasional (UN). 

o Menyerahkan 4 (empat) buah pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm hitam putih 
dengan berpakaian sopan dan rapih. 

o Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna asli dari dokter spesialis 
mata, bagi calon mahasiswa yang pilihan fakultasnya mengandung SITH, SF, 
dan/atau FSRD. Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari dokter umum/non 
spesialis mata, tidak dapat dipergunakan. 

o Menyerahkan Surat Kesediaan Pembayaran BPM yang telah ditandatangani 
orang tua calon peserta di atas meterai Rp. 6.000,00. 

o Menyerahkan Surat Kesediaan Mengikuti Tata Tertib PMBP-ITB 2010 yang telah 
ditandatangani calon peserta diatas meterai Rp. 6.000,00. 

14. Khusus bagi calon peserta yang pernah mengikuti PMBP-ITB 2010 di Daerah, calon 
peserta ujian harus menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran PMBP-
ITB 2010 Terpusat sebagai berikut, paling lambat 3 (tiga) hari setelah finalisasi data diri 
peserta di situs pendaftaran online PMBP-ITB 2010 Terpusat, di alamat Panitia Lokal 
Pelaksana PMBP-ITB 2010 Terpusat, di lokasi ujian yang dipilih peserta yang 
bersangkutan.  

o Menyerahkan print out final formulir online Pendaftaran PMBP-ITB 2010 
Terpusat dari situs USM-ITB 2010 Terpadu. 

o Menyerahkan Kartu Tanda Peserta PMBP-ITB 2010 di Daerah (asli) 
o Menyerahkan 4 (empat) buah pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm hitam putih 

dengan berpakaian sopan dan rapih. 

http://usm.itb.ac.id/login
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o Menyerahkan Surat Kesediaan Pembayaran BPM yang telah ditandatangani 
orang tua calon peserta di atas meterai Rp. 6.000,00. 

o Menyerahkan Surat Kesediaan Mengikuti Tata Tertib PMBP-ITB 2010 yang telah 
ditandatangani calon peserta diatas meterai Rp. 6.000,00. 

15. Formulir wajib meliputi surat pernyataan kesediaan membayar BPM, surat kesediaan 
mengikuti tata tertib, contoh surat keterangan bebas buta warna, dan contoh surat 
keterangan UN Terpusat 2010 dapat didownload di 
http://usm.itb.ac.id/PMBPPusat/kitdaftarpmbpterpusat.zip 

16. Formulir lain yang dapat didownload sesuai dengan keperluan adalah sebagai berikut 
(tidak wajib)  

o Formulir Beasiswa Biaya Pendidikan (file .ZIP) 
o Formulir Beasiswa Ekonomi Lemah (file .ZIP) 
o Formulir Beasiswa BIDIK MISI (file .ZIP) 
o Formulir Beasiswa Olimpiade Keilmuan (file .ZIP) 

17. Berkas pengajuan peserta beasiswa dan olimpiade harus dikirimkan segera setelah Anda 
melakukan pengajuan di halaman pengajuan Beasiswa atau Olimpiade. 

18. Pengumpulan berkas pendaftaran dilakukan di Gedung CCAR yang tutup jam 16.00 WIB. 
Jika Anda tidak tahu letak gedung CCAR, silahkan  

klik di sini 

. Patokan yang saya gunakan adalah kebun binatang (dekat sekali dengan ITB) sebagai 
titik A, dan perkiraan lokasi gedung CCAR sebagai titik B. Dari kebun binatang, naik 
angkot caheum ledeng ke arah caheum. Setalah melihat jalan layang, gedung ccar atau 
dikenal juga sebagai gedung ANNEX berarti sudah sangat dekat. Setelah lewat di bawah 
jalan layang, angkot caheum ledeng akan berbelok ke kiri. Turunlah persis sebelum 
angkot berbelok ke kiri. Di situlah gedung ANNEX.  

19. Setelah menyerahkan berkas ke loket pendaftaran, Anda akan mendapatkan kartu tanda 
telah menyerahkan berkas pendaftaran. Kartu tersebut selanjutnya akan digunakan 
untuk mengambil kartu ujian pada tanggal yang ditentukan. Kemudian, silahkan cek e-
mail yang Anda gunakan untuk pendaftaran. Akan terdapat konfirmasi apakah berkas 
yang telah Anda berikan valid atau tidak.  

SELESAI !!!! 

 

 

 

http://usm.itb.ac.id/PMBPPusat/kitdaftarpmbpterpusat.zip
http://usm.itb.ac.id/Beasiswa/kitbeapenuhterpusat.zip
http://usm.itb.ac.id/Beasiswa/kitbeaekonomiterpusat.zip
http://usm.itb.ac.id/Beasiswa/kitbeabidikmisiterpusat.zip
http://usm.itb.ac.id/Beasiswa/kitbeaosnterpusat.zip
http://publik.akademik.itb.ac.id/seven/#.pendaftar-usm.no_form.10301584/USMOL/FormPendaftar/beasiswa
http://publik.akademik.itb.ac.id/seven/#.pendaftar-usm.no_form.10301584/USMOL/FormPendaftar/olimpiade
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/dari-kebun-binatang-ke-gedung-ccar.jpg
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3 Handphone Baru Nokia di April 2010 Siap 
Menantang Blackberry!  

16 April 2010 

Yak, akhirnya Nokia bergeming juga setelah pangsa pasar smatphonenya digerogoti oleh 
Blackberry dari Research In Motion (RIM). Kali ini tidak tanggung-tanggung, sekaligus 3 
smartphone telah dipersiapkan Nokia untuk mempertahankan dominasi pangsa pasarnya. 
Ketiga ponsel tersebut adalah Nokia C3 (sekitar Rp 1,1 jutaan) , E5 (Rp 2,3 jutaan), dan C6 (2,7 
jutaan) yang kesemuanya mendukung teknologi java JSR-75 dan berbagai fitur-fitur canggih ala 
smartphone. 

Berikut ini merupakan link tampilan ketiga ponsel tersebut (klik untuk melihat): 

1. Nokia C3 
2. Nokia C6 
3. Nokia E5 

Spesifikasi lengkap Nokia C3: 

1. Operating System Nokia Series 40 6th edition (s40 6th ed) 
2. Desain candybar 
3. Varian warna Slate Grey, Golden White dan Hot Pink 
4. Kamera CMOS, 2.0 Megapiksel (resolusi maksimum 1600×1200 piksel), tanpa flash, 

mendukung night mode 
5. Pemutar musik AAC, AMR-NB, AMR-WB, M4A, MIDI Tones (poly 64), Mobile 

XMF,MP3, MP4, RealAudio 8, SP-MIDI, True tones, WAV, WMA 10 Pro,WMA 9.  Format 
video yang didukung:  3GPP formats (H.263), H.264/AVC, MPEG-4, WMV. 

6. 3.5 mm audio jack 
7. Bisa merekam video? : ya, QCIF@15fps 
8. Konektivitas triband GSM,GPRS kelas 32, dan EDGE kelas 32 
9. Fitur pesan:  SMS, MMS, Email, Push Email, dan IM 
10. Java MIDP 2.0 
11. Browser Opera Mini 
12. Layar LCD transmissive, 256 ribu warna 
13. QWERTY keyboard 
14. Ukuran 115.5 x 58.1 x 13.6 mm 
15. Berat 114 gram 
16. Ukuran layar 320 x 240 piksel, 2.4 inci atau sekitar 6 sentimeter 
17. Navigasi D-Pad 
18. Konektivitas Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 yang mendukung teknologi A2DP, USB v2.0 

microUSB. 
19. Baterai Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) 

http://yoto.wordpress.com/2010/04/16/3-handphone-baru-nokia-di-2010-siap-menantang-blackberry/
http://yoto.wordpress.com/2010/04/16/3-handphone-baru-nokia-di-2010-siap-menantang-blackberry/
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/nokia_c31.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/nokiac61.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/nokia_e5.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_profile#Advanced_Audio_Distribution_Profile_.28A2DP.29
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20. Standby 480 jam, waktu bicara 420 menit 
21. Spesifikasi lain (FM radio,memory microSD maksimum 8GB Hot Swap, Flash Lite 3, Social 

network integration) 
22. Spesifikasi lebih lengkap kunjungi http://www.forum.nokia.com/devices/C3-00/ 

Spesifikasi lengkap Nokia C6 (versi murah dari N97): 

1. Operating System Nokia Series 60 5th edition (s60 5th ed) 
2. Desain slide 
3. Kamera 5.0 Megapiksel (resolusi maksimum 2592 x 1944 piksel), kamera depan, flash 

light, autofokus, geo-tagging, deteksi muka dan senyuman (face and smile detection) 
4. Konektivitas quadband GSM,GPRS kelas 32, dan EDGE kelas 32, HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 

5.76 Mbps 
5. MP3/WMA/WAV/eAAC+ music player, WMV/RealVideo/MP4 video player, FM radio 
6. 3.5 mm jack 
7. Bisa merekam video? : ya 
8. Java MIDP 2.0 
9. Layar TFT touchscreen, 16 juta warna 
10. QWERTY keyboard 
11. Ukuran 113 x 53 x 16.8 mm 
12. Berat 150 gram 
13. Ukuran layar 360 x 640 piksel, 3.2 inci atau sekitar 8 sentimeter 
14. Navigasi touchscreen 
15. Konektivitas tanpa Wi-Fi, Bluetooth 2.o yang mendukung teknologi A2DP, kabel data 
16. Baterai Li-Ion 1200 mAh (BL-4J) 
17. 2G dan 3G standby: 384 jam, waktu bicara 2G 420 menit, waktu bicara 3G 300 menit. 
18. Spesifikasi lain (accelerometer, A-GPS plus ovi maps 3.0, memory micro SD maksimum 

16 GB Hot Swap, Yahoo! Messenger, Google Talk, Windows Live Messenger, Document 
viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Flash Lite 3.1 ) 

19. Spesifikasi lebih detail kunjungi http://www.forum.nokia.com/devices/C6-00/ 

Spesifikasi lengkap Nokia E5 (Nokia Mystic): 

1. Operating System Nokia Series 60 3rd edition feature pack 2 (s60 3rd ed) 
2. Desain candybar 
3. Pilihan warna Carbon Black, Chalk White, Sky Blue, Copper Brown, dan Silver Grey 
4. Kamera CMOS 5.0 Megapiksel (resolusi maksimum 2592 x 1944 piksel), dengan flash 

namun tanpa autofokus. 
5. Konektivitas quadband GSM,GPRS kelas 32, dan EDGE kelas 32, HSDPA 10 Mbps, HSUPA 

2 Mbps 
6. Format musik yang didukug AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, AU, eAAC+, M4A, MIDI 

Tones (poly 64), MP3, MP4, RealAudio 7, 8, 10, SP-MIDI, True tones,WAV, WMA. Format 
video yang didukung: 3GPP format (H.263), Flash Video, H.264/AVC, MPEG-4, RealVideo 
7,8,9/10, WMV 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_swapping
http://www.forum.nokia.com/devices/C3-00/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_profile#Advanced_Audio_Distribution_Profile_.28A2DP.29
http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_swapping
http://www.forum.nokia.com/devices/C6-00/
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7. 3.5 mm audio jack 
8. Bisa merekam video? : ya 
9. Java MIDP 2.0 
10. Layar TFT touchscreen, 16 juta warna 
11. QWERTY keyboard 
12. Ukuran 115 x 58.9 x 12.8 mm 
13. Berat 126 gram 
14. Ukuran layar 320 x 240 pixels, 2.4 inci atau sekitar 6 sentimeter 
15. Navigasi D-Pad 
16. Konektivitas Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.o yang mendukung teknologi A2DP, kabel 

data 
17. Baterai Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) 
18. 2G dan 3G standby 696 jam, waktu bicara 2G: 1100 menit, waktu bicara 3G: 330 menit. 
19. Spesifikasi lain (A-GPS dan Ovi Maps 3.0, memory micro SD maksimum 32 GB (bundling 

dengan micro SD 2GB), FM radio, Flash Lite 3). 
20. Keterangan lebih lengkap lihat http://www.forum.nokia.com/devices/E5-00/ 

 

Upload/Unggah Foto dan Video ke Facebook via MMS dan E-
mail Serta Cara Mengubah Foto Profil Pada Facebook Mobile  

8 April 2010  

Untuk cara ini dapat dilakukan untuk seluruh handphone yang dapat membuat MMS dan e-mail 
lewat handphonenya. Tapi sebelum membuat e-mail maupun MMS, Anda harus tahu terlebih 
dahulu alamat penerbitan pribadi Anda. 

Cara mengetahui alamat penerbitan pribadi Anda: 

1. Login dengan menggunakan akun Anda pada facebook mobile. 
2. Buka Profil Anda (link untuk melihat foto profil ada di samping 

 
3. Pilih link lihat foto profil yang terletak persis di bawah status Anda. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_profile#Advanced_Audio_Distribution_Profile_.28A2DP.29
http://www.forum.nokia.com/devices/E5-00/
http://yoto.wordpress.com/2010/04/08/uploadunggah-foto-dan-video-ke-facebook-via-mms-dan-e-mail-serta-cara-mengubah-foto-profil-pada-facebook-mobile/
http://yoto.wordpress.com/2010/04/08/uploadunggah-foto-dan-video-ke-facebook-via-mms-dan-e-mail-serta-cara-mengubah-foto-profil-pada-facebook-mobile/
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/profil.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/profil.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/profil.jpg
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4. Pilih setelah foto profil Anda nampak, pilih link unggah foto yang terletak pada bagian 
bawah 

 

5. Kemudian akan muncul halaman yang berisi alamat e-mail penerbitan pribadi Anda. 
Gunakan alamat tersebut sebagai tujuan pengiriman e-mail maupun MMS. 

 

6. Untuk pengiriman, lampirkan foto atau video yang hendak diupload pada e-mail 
ataupun MMS yang akan dikirim ke alamat penerbitan pribadi Anda. 

7. Setelah proses pengiriman selesai, pemberitahuan penambahan foto baru akan nampak 
di halaman profil Anda dan secara otomatis akan masuk ke folder mobile uploads. 

Bagaimana jika ingin menjadikan salah satu foto yang telah diunggah tersebut sebagai foto 
profil? Hal ini setahu saya tidak dapat dilakukan secara langsung. Harus melalui trik berikut: 

1. Buka halaman profil 
2. Pilih link lihat foto profil yang terletak persis di bawah status Anda. Sekedar 

memudahkan, kita sebut foto profil sebelum diubah adalah foto A. 

http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/unggah.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/blabla.jpg
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3. Pilih link buat foto profil 

 

4. Anda akan masuk ke halaman konfirmasi foto A. Salin dan catat alamat halaman 
konfirmasi tersebut. Misal= 
http://m.facebook.com/photo.php?r0ceadc38&pid=29537689&id=1020897470&prof&r
efid=13 

. 
Dari alamat tersebut bisa kita lihat 2 data penting yaitu pid dan id. Nomor pid adalah 
nomor picture id spesifik yang membedakan foto kita dengan foto orang lain dan id 
adalah nomor identitas kita di facebook. Inti dari trik ini hanyalah mengganti pid foto 
profil A dengan pid foto lain (B) sehingga kita bisa mendapatkan halaman konfirmasi 
foto B, bukan foto A seperti yang sebelumnya 

http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/profil.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/buat.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/apakah.jpg
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5. Kembali ke halaman profil Anda 
6. Buka foto yang baru saja Anda upload dan lihat alamatnya. Simpan catat nomor pid. 

Misal alamat foto yang baru saja Anda unggah adalah= 
http://m.facebook.com/photo.php?rcd717519&pid=30648878&id=1020897470&refid=
13. Berarti pidnya 30648878 

7. Edit alamat halaman konfirmasi foto A dengan mengubah pid yang telah kita dapatkan 
di point 4 dengan pid yang kita dapatkan di point 6. 

8. Tekan tombol konfirmasi. 
9. Viola! Sulap kita sudah selesai. 

 

Detail Statistik yoto.wordpress.com September 2007- 8 April 
2010  

8 April 2010  

 
 
 

3rd Anniversary  

4 April 2010  

Yak, akhirnya tulisan 3rd Anniversary ini muncul juga di blog. Hehehe. Tahun lalu gw kagak 
sempet nulis 2nd Anniversary. Sekarang gw sempet-sempetin nulis dah walaupun tugas belum 
kelar, sekalian ngereview tahun kemaren. 

 

http://yoto.wordpress.com/2010/04/08/detail-statistik-yoto-wordpress-com-september-2007/
http://yoto.wordpress.com/2010/04/04/3rd-anniversary/
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Ada apa di tahun ke 2? (periode april 2008-april 2009) 

 Komunitas N-GAGE di blog ini diciptakan dan dalam jangka waktu singkat telah berada 
di posisi 4 papan atas perolehan statistik dengan total 24383 view  

 Tulisan fenomenal Situs buat donlot Aplikasi s60 diciptakan dan dalam jangka waktu 
beberapa bulan saja telah berhasil merajai puncak klasemen sampai saat ini (bahkan 
statistik tulisan ini ngalahin statistik home page blog sendiri dan sesepuhnya yaitu cara 
memasang (install) aplikasi pada handphone anda yang dibuat pada tahun 2007). Total 
statistik sampai saat ini 41571. Prestasi: urutan 3 pada google.com dengan kata kunci 
aplikasi s60.  

Hadirnya tulisan-tulisan fenomenal inilah yang menggebrak statistik dan pagerank blog. 
Statistik naik hingga 5,4 kali dari statistik tahun 2007, statistik pada 6 februari 2009 mencapai 
707 view, pagerank blog naik 2 level dari 1/10 ke 3/10, total view untuk tahun ke 2 yaitu 
119300 

Ada apa pada tahun ke 3? (periode april 2009-april 2010) 

 Tahun ke 3 merupakan tahun declining/penurunan untuk statistik blog dikarenakan 
turunnya frekuensi posting tulisan baru akibat kesibukan yang meningkat.  

 Statistik mulai turun perlahan dari 15410 view/bulan di bulan maret 2009 hingga kini 
hanya 8500an per bulan. Namun total perolehan masih lebih besar dibanding tahun ke 
2. Total perolehan tahun ke 3 128300an.  

 Gw sendiri udah ga pernah lagi nulis tentang symbian karena udah ga megang symbian 
60 lagi  

 Para writer yang gw harapkan bisa menyumbangkan tulisan ternyata tidak memenuhi 
fungsinya  

 Wakil daerah untuk N-GAGE Lover diinisiasi tapi dengan sedih terpaksa gw hapus lagi 
sebagian lebih dari tempat nongkrongnya karena wakil yang tidak konsisten.  

 Dan lain-lain..  

Kalo tetap pada laju penurunan seperti ini diperkirakan statistik blog akan turun sekitar 20% 
dan dalam kurang dari 5 tahun, blog ini tidak akan eksis lagi di mesin pencari manapun. 
Wkwkw. Gawat dah. Ini juga sekaligus jawaban buat temen-temen N-GAGE Lover yang lain yang 
bertanya-tanya pada kemana N-GAGE Lover yang lain. 

Kayaknya untuk tahun ke 4 bakal diusahakan inovasi-inovasi orisinil (lagi) dan topik blog ini 
bakal gw perluas (ga cuma tentang symbian, mungkin bakal tentang hp secara keseluruhan dan 
topik-topik lainnya). Rencana gw yang dari dulu ga pernah sempat terlaksana sebenernya 
ngebuat pdf rangkuman isi blog ini dari awal sampai akhir. Mungkin pas libur nanti dah 
kayaknya baru bisa buat. 
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Mini 5 Final!  

24 Maret 2010  

“Kami telah mengambil segala 
sesuatu yang Anda kenal dan 
cinta tentang Opera Mini dan 
membuatnya lebih baik! Opera 
Mini 5 adalah akhirnya di sini, 
penampilan baru, 
tab browsing dan banyak fitur 
yang berguna untuk membuat 
kehidupan mobile Anda lebih 
mudah!” 

 
Fitur Utama baru: 

 Tabbed browsing  
 Visual Speed Dial  
 Opera Mini sekarang 

mengingat password anda  
 Antarmuka baru, mudah digunakan, dioptimalkan 

untuk layar sentuh dan keypad  
 Download manager  
 Opera Link, untuk sinkronisasi  

Perubahan dari beta 2: 

1. Mendukung lebih banyak bahasa!  
2. Mendukung virtual keyboard Rusia untuk perangkat dengan layar 

sentuh.  
3. Peningkatan kinerja untuk perangkat dengan 

memori rendah  
4. Banyak perbaikan bug kecil  

Kekurangan:  

o Opera Mini 5 direkomendasikan untuk 
perangkat dengan layar QVGA 
atau lebih tinggi resolusi (320 
x 240). 
Perangkat dengan memori 

http://yoto.wordpress.com/2010/03/24/mini-5-final/
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rendah akan berjuang menggunakan 
tabbed browsing.  

o Tidak ada kompatibilitas 
antara halaman tersimpan 
dalam Opera Mini 4 dan 5.  

Dikutip dari http://my.opera.com/operamini/blog/2010/03/16/opera-mini-5-final-is-here 

DOWNLOAD SEKARANG! 

 

Reborn  

4 Maret 2010  

Yep, yoto.wordpress.com has been reborn a.k.a. lahir kembali dengan template dan tampilan 
baru. Konsep dasar perubahan ini adalah mempermudah pengunjung yang mampir untuk 
mengakses semua konten yang terdapat di blog ini. Header gede yang bertuliskan N-GAGE juga 
hadir untuk menggambarkan ciri khas blog ini sebagai blog yang mewadahi sebuah komunitas 
bernama komunitas N-GAGE. 

Posting ini juga sekaligus memuat polling baru yang akan expire atau kadaluwarsa dalam jangka 
waktu 1 bulan sejak dipasang. Hasil voting akan dibahas di posting berikutya. 
Salam N-GAGE Lover! 

*NB: Sebelum vote, liat tampilannya jangan pake mobile view buat yang pake opera. Tampilan 
terbaik bisa dilihat lewat browser internet komputer (misal: mozilla, google chrome, dll) 

 

http://mini.opera.com/
http://yoto.wordpress.com/2010/03/04/reborn/
http://yoto.wordpress.com/komunitas-n-gage-lover-2/
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Update Blog  

1 Maret 2010  

Sekarang tiap posting terbaru di blog ini, yoto.wordpress.com, dan 
komunitasngage.wordpress.com bakal nongol di facebook yoto wordpress. Jadi buat yang 
belum gabung, silakan add facebooknya yoto wordpress, yotowordpress.fb@gmail.com 

Twitternya yoto wordpress lagi on progress dibuat. Ntar kalo udah jadi gw update lagi. 
Salam N-GAGE Lover. 

 

13 Februari 2010, SMS Gratis Antar Operator Dihentikan  

12 Februari 2010  

JAKARTA – Operator telekomunikasi harus menghentikan promo SMS gratis lintas operator 
mulai Sabtu 13 Januari mendatang. Layanan promo sms gratis ini dinilai dapat menganggu 
jaringan dan kenyamanan pelanggan telekomunikasi. Menurut Anggota Komite Badan Regulasi 
Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi berdasarkan kesepakatan dengan Asosiasi 
Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) pada hari ini, mulai besok layanan SMS off-net harus 
dihentikan. “Iklan-iklan berbau SMS off-net mulai Senin (15/2) di media cetak dan elektronik 
juga dihentikan, ” ujar Iwan di Jakarta, Jumat, (13/2/2010). Langkah ini diambil, kata Iwan 
sebagai bentuk tindak lanjut surat peringatan BRTI yang melarang operator untuk menawarkan 
SMS Gratis. 

Sebenarnya, sejak akhir 2008 sudah dikeluarkan surat untuk menghentikan layanan itu. Akhir 
2009 kami terbitkan lagi disertai peringatan karena layanan ini kembali marak. “Layanan itu 
dilarang karena sistem penagihan SMS masih berbasis Sender Keep All (SKA), bukan 
interkoneksi,” kata Iwan. Bila sistem berbasis SKA dilanjutkan maka ada jaringan yang merana 
dikirimi SMS tanpa mendapatkan apa-apa selain beban jaringan yang meningkat. “Ujung-
ujungnya kualitas layanan ke pelanggan menurun,” katanya. Tapi hingga 
saat ini, operator bersepakat SMS tetap menggunakan pola SKA. “Jika berbasis interkoneksi 
akan ada investasi tambahan untuk sistem kliring dan penghitungan baru biaya produksi,” 
katanya. ATSI saat ini juga sedang membuat kode etik pemasaran terkait SMS gratis yang 
mengatur materi iklan dan sanksi bagi pelanggar. Kode etik itu mengatur tentang materi iklan 
dan sanksi bagi pelanggar. 

Sumber: http://m.okezone.com/read/2010/02/12/54/303122/13-februari-promo-sms-gratis-
dihentikan 
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Konten Jualan  

30 Januari 2010  

Nah, ini ide terbaru dari gw. Jualan aplikasi dan games N-GAGE. Tiap pembelian bakal dapet 
buku yang kita buat secara gratis. Buat yang punya referensi aplikasi dan games apa aja yang 
wajib masuk, silakan ditulis di sini. 

Oh iya, tentang media penjualan nih yang gw bingungin. Gw sementara baru kepikiran jualnya 
dalam bentuk MMC atau flashdisk soalnya gampang. Kalo lewat cd atau dvd mah optik laptop 
gw atuh yang cepet rusak nantinya. Ada yang punya solusi? 

##KEMBALI KE HALAMAN DISKUSI PROYEK## 

 

Konten Buku  

30 Januari 2010  

Seperti yang kita sepakati sebelumnya, konten buku ini akan cenderung ke arah apa aja yang 
bisa dilakukan dengan N-GAGE. Pokoknya all about N-GAGE lengkap dari mulai info-info seputar 
N-GAGE sampai cara modifikasi dan sebagainya. 

Nah, mari memberikan ide-ide baru dan idenya sekarang mulai ke arah lebih spesifik (judul 
chapter buat bukunya) untuk proyek buku kita di sini. Misal: Perangkat-perangkat untuk 
perangi virus, dll. 

##KEMBALI KE HALAMAN DISKUSI PROYEK## 

 

Argumen Tentang SMS Gratis Lintas Operator  

5 Januari 2010  

Berikut ini akan saya tampilkan terlebih dahulu info tentang SMS Gratis Lintas Operator yang 
dianggap membebani jaringan penerima 

JAKARTA – Himbauan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar membentuk 
kesepakatan kode etik (code of conduct), khususnya untuk penawaran SMS lintas operator 
sebenarnya telah lama dilakukan sejak beberapa waktu lalu, menyusul larangan SMS gratis 
lintas operator. Tapi apa penyebab BRTI mendesak keras operator? 

http://yoto.wordpress.com/2010/01/30/konten-jualan/
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Menurut anggota BRTI, Nonot Harsono Regulator berupaya untuk menciptakan iklim 
industri telekomunikasi yang sehat dengan larangan ini. Apalagi operator besar 
memberikan desakan yang sangat kuat terkait kebijakan ini. “Dalam setiap rapat, ada 
operator yang mengeluh keberatan dengan penawaran SMS gratis lintas operator, saya 
tidak bisa menyebut operator mana, tapi ya logikanya ya operator yang memiliki banyak 
pelanggan,” kata Nonot saat dihubungi okezone, Senin 
(4/1/2010). 

BRTI sendiri sebenarnya telah melarang penawaran SMS gratis lintas operator. Pada 
awalnya himbauan itu dituruti, namun belakangan larangan itu tak digubris operator. 
“Kalau ini dibiarkan maka yang terjadi justru perang hancur-hancuran. Operator besar 
mengancam akan melakukan promosi yang lebih gila-gilaan, bahkan memblok sms yang 
dikirim melalui operator penyedia SMS gratisan,” katanya. 

Nonot menambahkan, BRTI hanya berupaya mengendalikan persaingan dalam batas yang 
sehat. Bahkan, Nonot menganggap, bahasa-bahasa yang digunakan dalam promosi sms 
gratis juga terkadang tidak sesuai. Misalnya saja, ada operator yang menawarkan 500 SMS 
atau 1.000 SMS. Selain itu bagi operator dengan jumlah pelanggan banyak tentunya 
program sms lintas operator ini akan membuat jaringan mereka terbebani, sementara 
justru operator lain yang menikmati keuntungannya. Untuk diketahui dalam skema tarif 
SMS dengan pola sender keep all, baik gratis , yang menikmati hasilnya hanya operator 
pengirim. Sedangkan operator penerima SMS hanya kebagian beban jaringannya saja. 
“Akibat merasa terbebani itu, beberapa operator telah melayangkan surat keberatan 
kepada kami. Makanya kami tegaskan kebijakan pelarangan tersebut,” kata Nonot.  

Dikutip dari http://m.okezone.com/read/2010/01/04/54/290837/larangan-sms-gratis-
desakan-operator-besar 

Nah, argumennya mulai dari gw dulu deh. 1 hal yang disoroti di sini adalah penggunaan pola 
sender keep all dalam pola pengiriman SMS gratis lintas operator. Pola ini dianggap hanya 
membebani operator penerima pesan sedangkan semua keuntungan masuk ke operator 
pengirim pesan. Masih kurang jelas? Jadi begini ilustrasinya: Udin ngirim sms gratis dari kartu 
operator B ke temennya yang make kartu dari operator A. Nah, si A ini ga dapet keuntungan 
apa-apa dari sms gratisnya si B, malah cuma dapet beban traffic sms dari operator B ini. 
Mirisnya lagi, semua keuntungannya lari ke kantong B. Udah ngerti kan maksudnya? Pengertian 
sender keep all yang dijelaskan di atas itu sebenernya diduga merupakan versi para operator 
besar. 

Penjelasan sebenarnya tentang definisi sender keep all itu ada di 
http://www.isoc.org/inet99/proceedings/1e/1e_1.htm. Di situ dijelaskan bahwa sebenarnya 
pola interkoneksi yang charge free alias gratis ini sebenarnya hanya berlaku secara domestik 
yang notabene ongkos untuk menciptakan koneksi pada masing-masing operator itu sama. 
Kebayang ga? Gw kasih ilustrasi lagi kayak gini: operator B harus mengeluarkan dana Rp 2 untuk 
ongkos kirim 1 sms ke operator A. Operator A juga harus mengeluarkan dana Rp 2 untuk ongkos 

http://m.okezone.com/read/2010/01/04/54/290837/larangan-sms-gratis-desakan-operator-besar
http://m.okezone.com/read/2010/01/04/54/290837/larangan-sms-gratis-desakan-operator-besar
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kirim 1 sms ke operator B. Nah, karena dianggap biaya yang dikeluarkan itu sama, makanya 
dilakukan perjanjian interkoneksi yang gratis. Operator B boleh membebani jaringan Operator 
A, demikian juga Operator A juga boleh membebani Operator B tanpa biaya apapun. 

Diduga operator besar mengajukan keberatannya karena pola sender keep all itu ga 
menghasilkan keuntungan, malah cuma dibebani traffic saja. Padahal sebenarnya mereka bisa 
saja melakukan hal yang sama, membebani jaringan operator lawan melalui traffic sms gratis. 
Kalo dari pemahaman gw mah simbiosis yang terjadi harusnya mutualisme, bukan parasitisme 
seperti yang dibilang itu. 

Kesimpulan gw sementara sih ada yang pengen menjegal langkahnya operator kecil dengan 
pelarangan SMS gratis lintas operator ini. 

 

Happy New Year 2010!  

1 Januari 2010  

Okeh.. Jangka waktu 1 tahun telah blog ini lewati dengan sukses gemilang. Gw pengen ngucapin 
selamat tahun baru buat para pengunjung semua yang baca posting ini. Mari mulai harapan 
baru di tahun yang baru ini :) Bangun lagi harapan untuk berubah yang mungkin udah lama 
terkubur. Jadilah manusia yang lebih baik lagi men. Sukses teruslah pokoknya buat lo semua. 

Nah, perolehan blog ini dalam setaun ini adalah 148.141 pageview dan 33 tulisan telah 
diposting, meningkat hampir 20x lipat dalam jumlah view dari tahun 2007, 7.788 view, dan 
hampir 2x lipat dari tahun 2008, 85.802 view. 4.256 komentar udah dicetak dari awal 
terciptanya blog ini. Dukung terus keberadaan blog ini sebagai sarana untuk berbagi melalui 
tulisan :) 

Semangat tahun baru! Buka lembaran baru dah kea Coca Cola. 

 

 

 

 

 

 

http://yoto.wordpress.com/2010/01/01/happy-new-year-2010/
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Des 09, Opera Mini 5 Beta 2  

13 Desember 2009  

Hari ini ternyata Opera Mini 5 Beta 2 udah dirilis. Kayak biasa, downloadnya di 
http://mini.opera.com/next 

Untungnya, hari ini gw udah sempet update softwarenya 2700 Classic. Biasanya gw buka Mini 5 
beta yang versi pertama mah macet2, sekarang udah kagak macet lagi. 

Dari yang gw test:  

1. Loading halamannya jadi lebih kenceng, tapi tetep aja kemampuan kompresi 
halamannya masih kalah dibandingin Opera Mini 4.2  

2. Masih sama kayak beta yang pertama, tetep ga bisa nampilin alamat tujuan hyperlink 
kalo dipencet angka 1 di hyperlinknya. Ga kayak versi 4.2  

3. Masih ada bugnya, terutama di bagian koneksi yang tau2 ga bisa konek dan tau2 nutup  
4. Sekarang tersedia fungsi long click untuk membuka link di tab baru, edit speed dial, 

serta menampilkan fitur cut, copy, dan paste di dan ke textbox. Sangat berguna buat 
yang memory clipboardnya terbatas kayak Nokia 2700 Classic ini (cuma bisa beberapa 
ratus karakter).  

5. Sekarang tersedia download manager untuk pause dan resume download jika 
diperlukan  

6. Sinkronisasi dengan desktop browser sekarang dimungkinkan  

DOWNLOAD OPERA MINI 5 BETA 2 

 

E-mail Dari Friendster  

11 Desember 2009  

Forwarded message 
From: Friendster 
Date: Tue, 08 Dec 2009 18:13:45 -0800 (PST) 
Subject: Introducing BIG Changes at Friendster! 
To: yotoliberty90@gmail.com 
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Dear yoto suka tidur, 

All of us at Friendster would like to thank you for being such an important part of the thriving 
Friendster community! Along the way, you’ve provided us with great feedback – and we’ve 
been listening! 

A new and improved Friendster.com has arrived. We’ve taken your thoughts, ideas and most 
importantly – YOU – into account when designing the new site. Over the next few weeks, you’ll 
start to see big changes on Friendster. For example: 

 Easier to Find and Share – It’s easier to use, with your favorite content much easier to 
find and share  

 More Fun – The experience is more fun & colorful  
 Faster Photos – It’s faster & easier to upload photos than ever before  
 Better Comments – You can easily comment on Shoutouts & photos  
 New Shoutout Stream – You can see your friends’ recent Shoutout history through the 

Shoutout Stream  
 More Customization – We’ve added more skins for your profile page and given you the 

ability to choose a color theme on your homepage  
 New Gift Shop – We just launched the new Friendster Gift Shop, putting you a click away 

from showing your friends that you care – and showing off the specials gifts you receive 
in return!  

This is only the beginning. Over the coming months, we’ll be launching many new features, like 
games, music and new ways to use Friendster on your mobile. 

You’ve probably noticed our fun, new logo. Crafted from a single line and ending in a Friendster 
smile, it represents what the brand is all about – fun, creativity, friendship and personalized 
experience. 

Come see the new Friendster today. We’d love to hear what you think! Email us at 
feedback@friendster.com. 

See you on the site, 
The Friendster Team 

P.S. When you set up your Friendster Wallet to send your first gift via the Friendster Gift Shop, 
we’ll give you 1,500 free Chips to get you started! 
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Des 09, Friendster Dibeli Oleh Perusahaan Malaysia  

10 Desember 2009  

Baru beberapa hari lalu tersiar kabar jika sebuah perusahaan Asia tertarik untuk berinvestasi di 
Friendster. Kini kabar tersebut benar adanya. MOL Global yang berbasis di Asia telah membeli 
Friendster. 

Dalam keterangan resmi MOL Global, Kamis (10/12/2009), penyedia jasa solusi pembayaran 
online asal Malaysia tersebut telah membeli keseluruhan saham Friendster. 

“Akuisisi ini secara tidak langsung akan mengombinasikan operasional MOL dan Friendster 
untuk menciptakan konten end-to-end yang terbesar di Asia, baik distribusi dan jaringan 
commerce. Juga menggabungkan retail channel partner offline MOL dan platform jasa 
pembayarannya dengan komunitas jaringan sosial Friendster,” ujar Presiden dan CEO MOL 
Ganesh Kumar Bangah. 

Pemilik MOL adalah konglomerat Malaysia bernama Tan Sri Vincent Tan, yang juga merupakan 
CEO dari Berjaya Corporation dengan penghasilan lebih dari USD1,8 miliar. 

MOL saat ini memiliki lebih dari 500.000 channel pembayaran virtual, yang berhubungan 
dengan pembayaran konten dan layanan, di 75 negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia, 
Singapura, Indonesia, Filipina dan Thailand. MOL juga memiliki hubungan dengan 70 publisher 
game online yang memiliki lebih dari 200 judul game. Selain itu, MOL juga memiliki partnership 
dengan publisher musik, film dan video yang didistribusikannya di seluruh negara. 

Analisa TechCrunch menyebutkan, tidak heran jika Friendster kemudian menerima tawaran 
MOL. Pasalnya, pamor Friendster mulai meredup di hampir seluruh negara Eropa dan Amerika, 
kecuali Asia. 

Meski Friendster sendiri pernah menjadi pioneer jejaring sosial pada tahun 2003, pamornya 
telah menurun di Amerika dan Eropa, terkalahkan oleh Facebook, namun Friendster masih 
tetap menjadi pemimpin di pasar Asia dengan 75 juta pengguna terdaftar. Bahkan sekira 90 
persen trafik harian Friendster berasal dari negara-negara di Asia.  

Saat ini secara keseluruhan, Friendster telah digunakan oleh lebih dari 100 juta pengguna 
internet di dunia. 

 
Sumber: http://techno.okezone.com/read/2009/12/10/55/283695/friendster-kini-milik-malaysia 

Kata kunci: friendster dijual, pemilik baru friendster desember 2009, friendster jual diri, 
bangkrutnya Friendster 
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Ultimatum Untuk Para Wakil Daerah  

18 November 2009  

Hoi-hoi. Panggilan tugas buat para wakil N-GAGE Lover Daerah.. 
Setelah gw pantau performa kalian, kok gw kecewa banget yak. Tempat nongkrong yang gw 
buat untuk kalian kesannya ga dipantau sama sekali. Mana nih janji-janjinya? Pada ngemeng 
doang ah lu pada. Memang ada beberapa yang masih agak dipantau, tapi yang lain? Nol besar 
woi. Sekarang gini aja dah. Gw kasih kalian waktu 4 minggu. Yang merasa wakil daerah, kirim 
nomor hape lo ke yotoliberty90@gmail.com dengan subjek: wakil daerah x, tanggapan 
ultimatum. X di situ maksudnya daerah yang kalian wakili. Lewat dari 4 minggu (lewat dari 
tanggal 16 desember 2009), tempat nongkrong para wakil yang ga nyetor nomor hape bakal 
dihapuskan. 

PS: Ini bukan ultimatum main-main. Silahkan ditanggapi seperlunya. 

Salam N-GAGE Lovers. 

 

Sorry, I’ve Been Disappeared  

3 November 2009 

Yak, kayak judulnya, sorry i’ve been disappeared, gw pengen minta maaf ke temen-temen N-
GAGE Lover semua kalo komentar-komentarnya pada ga ditanggepin sama gw akhir-akhir ini.. 
Gw sibuk UTS bro.. hahaha, hectic banget idup gw belakangan ini. Sampe facebook gw 

nonaktifkan, blog jarang gw cek, jarang 
mandi juga (okeh, kayaknya yang ini ga 
nyambung). 

Back to topic, ujiannya kayak upil. Susah 
semua. Ni aja gw kemaren baru selesai 
ujian dan hari ini gw tidur sampe siang 
dengan suksesnya (bwakakakakak.. 
*ketawa puas). Wokeh, sekarang gw cabut 
dulu buat ngider-ngiderin blog ini dan blog 
kedua gw untuk ngecek apa aja yang gw 
lewatin selama ini. 
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Berita duka: Riwayat Game N-GAGE Akan Berakhir Tahun Ini  

1 November 2009  

Nokia bakal menghentikan penerbitan game baru untuk platform N-gage. Rencananya Nokia, 
akan menutup situs N-Gage.com beserta komunitasnya pada akhir tahun depan. Namun Nokia, 
menyatakan tetap akan melakukan penjualan game-game untuk N-Gage hingga September 
2010. Setelah menutup N-gage.com, Nokia tetap akan menjual game-game di luar Plat Form N-
Gage di toko aplikasi Nokia, Ovi Store. Di Toko aplikasi itu Nokia, tak hanya berkonsentrasi pada 
game saja, tapi juga pada musik. “Tak lami lagi kami akan menghentikan penerbitan game baru 
untuk N-gage Platform,” tulis Nokia dalam blognya seperti dilansir AsiaOne, Minggu 
(1/11/2009). Nokia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan perkembangan mobile 
gaming. Produsen ponsel asal Finlandia itu menawarkan satu toko dengan sederet portofolio 
game yang lebih luas. N-gage merupakan ponsel game yang telah dikembangkan Nokia sejak 
tahun 2003. Sejumlah pengembang game seperti Electronics Arts, Gameloft, Glu Mobile dan 
Digital Chocolate telah bekerjasama dengan Nokia untuk membuat game-game N-Gage. 

Disadur dari http://m.okezone.com/read/2009/11/01/326/271102/riwayat-game-n-gage-
bakal-berakhir  

 

Registrasi Komunitasngage  

25 September 2009  

Sebagai perwujudan ide gw di halaman ide, udah dibuat sebuah blog baru dengan konsep 
multiwriter dengan link http://komunitasngage.wordpress.com 

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengajak para N-GAGE Lover yang memiliki 
pengetahuan untuk dibagikan. Sedikit atau banyak pengetahuan yang kita punya sama sekali 
bukan masalah, yang penting bagaimana pengetahuan kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. 
Registrasi calon penulis untuk blog itu udah dibuka dan terus akan dibuka sampai kuota 35 
orang penulis dapat terpenuhi (34 penulis sebenernya, 1 lagi admin+writer). Silahkan kunjungin 
http://komunitasngage.wordpress.com/registrasi-calon-penulis untuk informasi lebih lanjut. 

Salam N-GAGE Lover! 

Yeah! 

 

 

http://yoto.wordpress.com/2009/11/01/berita-duka-riwayat-game-n-gage-akan-berakhir-tahun-ini/
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Copy paste teks ke luar Opera Mini 5 beta, mungkin !  

20 September 2009  

Untuk Anda yang sudah pernah mencoba Opera Mini 5 Beta pasti sudah tau kalau versi terbaru 
browser ponsel ini mempunyai fitur untuk copy paste. Cukup arahkan pointer tangan di bagian 
awal teks yang hendak di copy dan tekan angka 1 untuk menampilkan pilihan select text. 
Kemudian Anda akan disuruh memilih bagian awal teks yang akan di copy, lalu tekan start 
untuk memulai block seluruh text yang hendak di copy. Tapi bagaimana kalau Anda butuh teks 
ini untuk ngerjain tugas? Ada sih fitur copy pastenya, tapi cuma bisa di dalem opera mininya 
aja. Teksnya ga bisa dibawa ke luar opera atau dengan kata lain di paste ke catatan untuk 
dikirim lewat bluetooth dan di edit di komputer. Hal ini juga merupakan salah satu kelemahan 
Opera Mini versi terdahulu, teksnya cuma bisa di baca doang. 

Tapi hasil otak-atik gw bisa memecahkan masalah di atas. Walaupun cuma bisa 5000 karakter 
doang. Ikutin aja langkah-langkah sederhana ini. 

1. Pilih settings, advance, matikan inline editing.  
2. Buka halaman yang hendak di copy teksnya  
3. Tekan angka 1 di awal teks yang hendak di copy. Pilih select text  
4. Tekan start, lalu lanjutkan dengan blocking sampai akhir dari teks yang hendak di copy.  
5. Pilih use, search with. 
6. Nanti Anda akan dihadapkan dengan pilihan search dengan google atau dengan 

wikipedia. Ga usah di pilih. Ke atas aja, ke bagian yang ada teksnya, trus pilih edit. 
Maksudnya, kita pilih buat edit lagi teks yang mau kita search. Nah, di situ entar ada 
teks-teks yang udah kita block tadi 

7. Buat hape Nokia yang ada tombol pensilnya, tinggal teken tombol pensilnya, terus 
gerakin tombol arahnya buat blocking teks yang mau di copy ke clipboard hp. Kalo 
teksnya udah masuk ke memori clipboard, dimungkinkan untuk paste di mana aja di 
handphone. Di notes, di catatan, di agenda, dll. Buat hape yang lain kayak sony ericsson 
juga bisa, soalnya ada fitur salinnya.  

8. Buat hape yang ga disebutin, selama hapenya mendukung fitur salin dan tempel teks, 
gw pikir bakalan bisa juga buat ngikutin trik ini. 

Oh iya, review mengenai Opera Mini 5 beta bisa di baca di 
http://yoto.wordpress.com/2009/09/18/baru-opera-mini-5-beta 
Selamat mencoba. 

 
 
 
 
 

http://yoto.wordpress.com/2009/09/20/copy-paste-teks-ke-luar-opera-mini-5-beta-mungkin/
http://yoto.wordpress.com/2009/09/18/baru-opera-mini-5-beta
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Met Idul Fitri 1430 H  

19 September 2009  

 

 

Wohoho, ga kerasa bulan puasa udah abis yak. Untuk itu, gw selaku owner weblog ini, berserta 
hanny juga, ngucapin maaf lahir batin buat semua kesalahan yang gw buat berupa kata-kata 
yang ga berkenan baik melalui posting maupun komentar-komentar di blog ini. Hehehe. Met 
idul fitri 1430 Hijriah buat yang ngerayain. 

 

Baru! Opera Mini 5 beta  

18 September 2009  

 

Pagi-pagi buka facebook, padahal face masih ngantuk. Beh, saykoji bet gw. Langsung liat 
pemberitahuan. Biasa, pemberitahuannya pada penuh sama komentar fotonya anak-anak 
metalurgi. 
 

http://yoto.wordpress.com/2009/09/19/met-idul-fitri/
http://yoto.wordpress.com/2009/09/18/baru-opera-mini-5-beta/
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Pas baca-baca, eh ketemu celetukan si maneh yang bilang kalo opera mini 5 mantep. 
Langsung aja gw menuju TKP, ketik alamat mini.opera.com di form URL. Blash, dan ternyata, 
memang iya. Ada link kecil dengan tulisan try the new Mini 5 beta!. Langsung aje gw sedot. 

Setelah proses download sekitar 1,5 menit, langsung gw buka aplikasinya. Kagak sabar ngeliat 
gebrakan apa yang udah dibuat sama si opera. Installing sebentar.. Loading.. Yak, langsung 
utak-atik abis-abisan. Dan, tadaah.. Inilah hasil utak-atik gw. 

Opera Mini 5 beta dibandingkan dengan Opera Mini 4.2: 

1. Layar pembukanya, yang ada tulisan opera mini itu pas baru dibuka, backgroundnya 
hitam. Tulisan opera mininya jadi agak gede, warnanya tetep merah. Jadi lebih keren aja 
menurut gw.  

2. Menuju ke halaman awal. Agak bingung juga gw ngeliat halaman awalnya. Beda banget 
dari segi tampilannya. Nampaknya Mini 5 beta ini mengadopsi tampilan dari internet 
browser opera untuk komputer. Terbukti sama tampilan speed dial yang mampang di 
halaman awal.  

3. Biasanya kan form input URL itu ada di atas, dan form pencarian ada di bawahnya. Di 
mini 5 beta ini, cuma ada 1 form tapi dibagi jadi dua. Yang kiri buat form input URL, yang 
kanan buat form pencarian (google).  

4. Lanjut ke menu. Biasanya kan tinggal pencet soft key kiri, tapi pas gw pencet menunya 
malah muncul dari atas. Extend ke bawah dari form input sama form pencarian. 

5. Menu utamanya juga bukan lagi cuma sekedar teks, tapi berupa gambar.  
6. Dari menu utama, ada menu tambahan lagi yang bisa extend lagi ke bawah berupa 

bookmark, save page, dll  
7. Fitur utama di mini 5 beta ini adalah fitur multitab ala internet browser. Sementara kalo 

di opera mini 4 cuma satu tab aja.  
8. Password Manager, kita bisa pilih pengen nyimpen password yang baru kita masukin 

apa gak. Misal, password facebook, dll. Jadi ga repot-repot lagi buat masukin password 
berulang-ulang. Kalo misalnya buat keamanan, bisa dipilih ga nyimpen password.  

Overall, tampilan grafis Mini 5 Beta lebih bagus dibanding Opera Mini 4.2 

Nah, itu tentang kelebihannya di banding versi sebelumnya. 

Tentang kelemahannya: 

1. Tampilan grafisnya yang aje gile itu sekaligus bisa jadi senjata makan tuan. Gw lakuin 
testing muter-muter orientasi halaman Nokia 2700 classic. Dari portait jadi landscape, 
terus jadi portrait lagi. Hasilnya? Langsung memori full. Berarti Mini 5 beta ini makan 
memori RAM yang gede gara-gara tampilan grafisnya itu.  

2. Halamannya ga bisa di scroll, dan shorcut #3 buat pindah ke paling atas dan paling 
bawah halaman udah ga bisa lagi. Walaupun udah pake yang mobile view, tetep aja ga 
bisa di scroll. Tampilannya pake tangan ala nunjuk gitu. Repot ui.  

http://mini.opera.com/next
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3. Input teksnya rada susah kalo pake inline text. Kalo di nokia kan buat masukin simbol itu 
pake * 
Tapi kalo yang di Mini 5 beta ini, ga bisa pake * buat masukin simbol. Ga bisa di enter 
juga. Wadoh, buat gw, ini masal gede. Masa iya entar postingan gw di blog entar lurus-
lurus aja dan kagak ada enternya? Tapi tenang, hasil otak-atik lanjutan gw di setting, 
ternyata inline editing bisa dimatiin. Jadi bisa enter dan input simbol lagi. 

Nah, sekian dulu reviewnya. Entar kalo ketemu yang lain lagi, bakal gw tambahin kolom update 
di bagian bawah tulisan ini. 

DOWNLOAD MINI 5 BETA! 

——————————– 

UPDATE: 

 19 September 2009  
1. Pas gw coba buka Mini 5 beta pake emulator java di laptop, ternyata Mini 5 beta 

ini bisa nampilin keyboard virtual QWERTY buat handphone yang mempunyai 
fitur touch screen. 

 20 September 2009  
1. Ada fitur untuk ngeblock text untuk dicopy, search, dan search with. Review di 

detikinet.com bilang kalo teks hanya bisa di copy-paste di tab yang masih di 
dalam opera. Masih belum ada fitur buat copy paste ke luar opera. Tapi, hasil 
utak atik gw ga gitu tuh. Dari hasil utak atik gw, gw bisa bilang kalo teks yang ada 
di opera memungkinkan untuk di paste ke luar opera. Tunggu aja tips dan triknya 
di blog ini.  

2. Yak, tulisan tentang tips copy paste ke luar opera udah gw kelarin. Silakan baca 
“Copy paste teks ke luar Opera Mini 5 Beta, mungkin !” 

 

N-GAGE Lover Jambi  

15 September 2009  

Yak, ini adalah wadah tempat ngumpul-ngumpul dan cerita-cerita buat para N-GAGE Lover yang 
berdomisili/bertempat tinggal di Jambi. Wakil daerah di Jambi adalah Dwi Maihut. Lebih dari 
sekedar cerita-cerita, rencananya bakal mau diadain kumpul-kumpul buat para anggota, juga 
kegiatan-kegiatan kayak kompetisi multiplayer, gaming on the street, acara amal, dll. Kompetisi 
multiplayer mah udah pada tau lah ya, main game secara multiplayer gitu, terus yang kalah 
misalnya ngebayarin pulsa goceng buat yang menang, atau traktir minum, atau apapunlah.. 
intinya mah buat seneng-seneng sama ngusir penat aja. Gaming on the street itu salah satu ide 

http://mini.opera.com/next
http://www.detikinet.com/read/2009/09/17/115128/1205641/398/opera-mini-5-beta-bak-opera-yang-sesungguhnya
http://wp.me/p3Xzt-bH
http://yoto.wordpress.com/2009/09/15/n-gage-lover-jambi/
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gila gw, wkwk, konsepnya sama kayak kompetisi multiplayer, cuma pelaksanaannya di pinggir 
jalan dan lawan mainnya ada di seberang jalan. Lah? Emang bisa gitu? Buat apaan emangnya 
main di pinggir jalan gitu? Bisalah.. Jangkauan bluetooth kan 10 meter. Buat apaan? Ya buat 
gila-gilaanlah.. Ahaha, kapan lagi lo maen game di pinggir jalan coba? Entar yang kalah disuruh 
ngamen di angkot pake iringan lagu dari N-GAGEnya, atau apa kek gitu hukumannya. Oh iya, 
selain itu juga biar eksis bro.. Pasti orang-orang pada heran, pada ngapain ni orang berderet-
deret kayak ayam potong di pinggir jalan? Ntar kalo ada yang nanya, lo bisa bilang dengan 
bangga kalo kita adalah komunitas N-GAGE.. mana tau entar diliput sama wartawan kan? Eksis 
broo.. Mana tau juga entar NOKIA kalo tau ada komunitas N-GAGE jadi mikir-mikir lagi buat 
ngerilis N-GAGE terbaru. Ya kan? Atau kalo mau amal juga bisa.. Ngamen pake iringan lagu dari 
N-GAGE yang hasil ngamennya entar dikasih ke para pengamen yang nasibnya kurang 
beruntung. Asik kan? 

Yah, di atas mah cuma ide-ide gila gw aja.. Cuma pengen nunjukin kalo banyak kegiatan asik 
yang bisa lo lakuin bersama N-GAGE lo. Buat yang niat gabung, silakan tinggalin nama, e-mail, 
dan alamat facebook di sini biar sesama anggota bisa makin kenal. Untuk tuker-tukeran nomor 
hape, gw pikir terlalu riskan kalo lewat sini, mending lewat facebook aja, takutnya entar ada 
orang tak dikenal yang iseng pula. Oh iya, jangan lupa add official facebooknya 
yoto.wordpress.com di yotowordpress.fb@gmail.com 

Salam N-GAGE men.. 

 

 

1000th komentar di komunitas N-GAGE  

20 Agustus 2009  

Komentar oleh Fajar di komunitas N-GAGE, 18 Agustus 2009, 18:07 WIB 

“alwane man united da OWEN gk? AC milan bro waduw w jg di buat dund bru w gantiin sevcenko pa 

inzhagi ya please.. Hahaha ok! Ok! Gmana carane ngedit nya aduw bguz tu ajarin w dund hehehehe.” 

http://yoto.wordpress.com/2009/08/20/1000th-komentar-di-komunitas-n-gage/
http://yoto.wordpress.com/komunitas-n-gage-lover-2/comment-page-8/#comments
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Buat yang ngerasa fajar, dengan alamat e-mail thelantinkfajar@yahoo.co.id silakan kirim nomor 
handphone lo ke yotoliberty90@gmail.com karena bakal ada bonus pulsa buat lo sebagai 
komentator ke 1000 di komunitas N-GAGE. Nominal pulsanya ga gw sebutin, itu entar urusan 
gw sama Fajar aja. Weheheh. Sengaja ga pernah gw kabar-kabarin sebelumnya ke para N-GAGE 
Lover karena gw emang pengen buat kejutan. Pemberian bonus itu cuma sekedar simbol 
ungkapan terima kasih gw buat semua N-GAGE Lover yang secara tak langsung telah menjalin 
sebuah kekerabatan berbasis N-GAGE di dunia maya. Semoga kekerabatan kita ini ga 
selamanya.. 
 

Bahkan sampai pada saat N-GAGE telah punah pun gw harap kita masih bisa menjalin 
kekerabatan. Mengenang masa-masa bahagia kita dulu saat menggunakannya. 

Salam N-GAGE. 

NOTE: 

Batas pengambilan bonus sampai dengan 28 Agustus 2009. 

 

 

Game FIFA 2o1o Cracked By Alwane For N-gage Lover  

17 Agustus 2009  

Sebelumnya coba perhatikan judul diatas !!. 
Soalnya anda semua pasti berpikir bahwa 
Game ini adalah versi terbaru game FIFA 
2010, padahal yang bener tuh Fifa 
2o1o,wekekeke.. 

Okeh.. Sebenernya gue posting and share 
game ini karena gue terinspirasi oleh gue 
sendiri, Lhah kok gitu? Yups, ntu karena gue 

http://yoto.wordpress.com/komunitas-n-gage-lover-2/
http://yoto.wordpress.com/2009/08/17/game-fifa-2o1o-cracked-by-alwane-for-n-gage-lover/
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kesel banget ma Game FIFA N-Gage, mulai dari yang versi 2004,2005,2006,2007,2008,sampe 
yang terakhir 2009. Kenapa kok kesel ma game tersebut? Yak, karena dari sekian versi game 
tersebut, kagak ada satu versipun yang pemainnya udah di uptodate atau diperbarui. Sehingga 
akhirnya gue berinisiatif buat mengcrack Game tersebut. Nah,, Setelah proses crack udah 
sampe setengah mateng,gue lalu berembug,berunding, dan musyawarah dengan Redz,disini 
redz saya beri tugas untuk mempoles disain atau finishing desain ,Hingga akhirnya kelar juga 
dech nih proyek..Hehehe.. 
Dan buat temen-temen yang merasa dongo ma bahasa inggris (sama kayak gue), game ini udah 
gue translated/terjemahin kedalam bahasa indonesia, tapi hanya dengan metode kira – kira. 
dan Para pemainnya juga udah gua ganti. So,, buat temen-temen yang suka pake AC Milan 
sebagai tim terfavorit di Game FIFA, Pasti akan kaget, ntu karena semua pemain AC Milan udah 
gue ganti ma nama-nama yang mungkin udah kagak asing lagi di situs ini, mulai dari yoto 
(owner Blog ini), alwane (gue sendiri), redz (Redo Veristianz), Erwin Syahputra, Wain, 
Dakedo, Edo, Fyan, Li cool, Ipanx, Jeboy, Bara, Samba,  SausTomat, AndreasGT, dan Masih 
banyak lagi, tentunya nama pemain juga gua ambil dari visit0r di situs http://alwanz.com 
Okeh,,buat temen-temen yang gak sabar mau nyobain game yang sepecial buat N-Gage Lover 
ini ,silahkan download disini. Oya.. Nama klub untuk tim kita gua taruh di team Ngage Fc ( 
Replace AC Milan ),, Oke temen-temen N-Gage Lover..,!! Mari Kita bersatu di team N-Gage Fc 
dan kita kalahkan musuh-musuh kita… Hidup N-Gage Lover. 

Salam N-gage mennn……. 

visit my Blog @ http://alwanz.com 

 

Kaki  

7 Agustus 2009 

 

 

 

 

 

 

 

http://alwanz.com/
http://alwanz.com/
http://www.4shared.com/file/125623920/5048da17/FIFA_2010.html
http://alwanz.com/
http://yoto.wordpress.com/2009/08/07/kaki/
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Hari ini 
Ku simpan semua melodi.. 
Hari ini 
Dalam hati 
Ku semat sebuah kaki 
Kutemukan di sebuah baki 
Di dalam sebuah laci 

Aku mencarinya 
Sang pemilik kaki.. 
Sadarkah dia akan kehilangan? 
Sadarkah? 

Satu helaan nafas panjang menghiasi.. 

Sejak dulu aku tlah lelah mencari 
Terduduk di pojok berdebu ini lagi 
Memandangi kaki merah yang telah bau. 
Usang.. 

Sial. 
Belatungnya berkerut 

BANTING! 

Matipun bikin susah! 
Kulempar kakinya ke jalan 
Berharap benda itu dilindas apapun 
Tak butuh kaki lagi. 

Gila. 
Apa itu memori? 
Akuh menghajarkan diri ke tembok. 
Sudahkah aku mirip orang mati? 

Darah bercucuran.. 
 
Aku berjalan terhuyung 

Menenggak racun kupu pada sebuah puisi 

Hitam.. 

Pekat.. 

Begitu siang. 

Atau ini malam? 

Entahlah.. 
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Nitip  

5 Agustus 2009  

Organel-organel sel 

a. Membran Plasma 
Tersusun atas lemak (lipid) dan protein (lipoprotein). 
Fungsi: melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat dan sebagai penerima rangsang dari luar 
sel. 

b. Sitoplasma 
Tersusun atas: 
- cairan: sitosol 
- padatan: berupa organela-organela 
Fungsi: tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. 

c. Nukleus 
Merupakan organel terbesar, berbentuk bulat, membran rangkap. Di dalam nukleus terdapat 
nukleoplasma, yang terdiri atas benang2 kromatin yang tersusun atas DNA, RNA dan protein. 
Selain itu terkadang terbentuk nukleolus 
Fungsi: pengendali seluruh aktivitas sel, pengatur pembelahan sel dan pembawa informasi 
genetik. 

d. Sentriol 
Hanya dimiliki sel hewan. 
Fungsi: menarik kromosom menuju ke kutub. 

e. Retikulum Endoplasma (RE) 
Berbentuk benang-benang jala meliputi: 
- RE kasar: terdapat ribosom, bfungsi utk transpor & sintesis protein. – RE halus: tdk tdpt 
ribosom, bfungsi utk transpor & sintesis lemak & steroid. 

f. Ribosom 
Tersusun dr protein & RNA, berbentuk bulat & tdk bermembran. Fungsi: tempat 
berlangsungnya sintesis protein. 

g. Kompleks Golgi 
Terdiri atas membran berbentuk kantong pipih. Pd sel tumbuhan, kompleks golgi disebut 
diktiosom. Fungsi: sekresi polisakarida, protein & lendir (musin). 

h. Lisosom 
Merupakan membran berbentuk kantong kecil berisi enzim hidrolitik yg berfungsi dlm 
pencernaan intrasel. Fungsi lain: 

http://yoto.wordpress.com/2009/08/05/nitip/
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- mencerna materi yg diambil secara endositosis. 
- menghancurkan organela sel lain yg sudah tdk berfungsi (autofage). – menghancurkan selnya 
sendiri (autolisis). 

i. Mitokondria 
Pengahasil energi dalam sel 

j. Mikrotubulus 
Tersusun atas protein tubulin 
Fungsi: penyusun spindel, sentriol, silia & flagela. 

k. Mikrofilamen 
Tersusun atas protein aktin. 
Fungsi: dlm gerakan sel, sitoplasma, kontraksi otot & pembelahan sel. 

l. Dinding Sel 
Tersusun atas protein selulose, hemiselulose, pektin & lignin. 
Fungsi: memberi bentuk sel, melindungi bagian sebelah dlm, & mengatur transportasi zat. 

m. Badan mikro 
Terdiri: 
- Peroksisom: mengandung enzim katalase. 
- Glioksisom: mengandung enzim katalase & oksidase. 

n. Plastida: menghasilkan energi pada sel tumbuhan 

o. Vakuola 
Vakuola sel tumbuhan bersifat menetap. 
Fungsi: tmpt menyimpan cadangan mkanan, pigmen, minyak atsiri & sisa metabolisme. 

Perbedaan sel hewan dan tumbuhan 

Sel hewan 
1. tidak memiliki dinding sel 
2. tidak memiliki plastida 
3. memiliki lisosom 
4. memiliki sentrosom 
5. timbunan zat berupa lemak dan glikogen 
6. bentuk tidak tetap 
7. pada hewan tertentu memiliki vakuola, ukuran kecil, sedikit 

Sel Tumbuhan 
1. memiliki dinding sel dan membran sel 
2. umumnya memiliki plastida 
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3. tidak memiliki lisosom 
4. tidak memiliki sentrosom 
5. timbunan zat berupa pati 
6. bentuk tetap 
7. memiliki vakuola ukuran besar, banyak 

Transpor lewat membran dibedakan atas: 
1. Transpor pasif, tanpa bantuan energi dari sel (difusi dan osmosis) 

 Difusi: pergerakan atau perpindahan partikel atau molekul suatu zat dari tempat 
berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran 
atau tidak. Contoh: difusi oksigen dari paru-paru (konsentrasi oksigen tinggi) ke darah 
(konsentrasi oksigen rendah) 

 Osmosis: proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut (air) dari tempat yang 
berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati membran semi 
permeabel. Contoh: masuknya air ke dalam sel-sel akar. 

2. Transpor aktif, dengan menggunakan energi dari sel (endositosis, eksositosis dan pompa 
natrium kalium). 

DOWNLOAD DALAM BENTUK WORD 

 

Aplikasi N-Gage Lover  

4 Agustus 2009  

Berhubung semalam gue kagak bisa bobok.. Terus bingung mau ngapain. Yaudah… Gue 
langsung ambil N-Gage Classic kesayangan gue, lalu gue tancepin ke PC gue yang udah Karatan, 
Lalu gue utak-atik dech N-Gage gue.. 
Wuiih,,nggak sengaja atau gimana,gue malah nemu dua aplikasi hasil Crack gue. Makanya 
langsung gue share disini. Inisiatif gue sih mengatakan kalau bisa dibilang gak afdzol jika semua 
N-Gage Lover enggak nyobain kedua aplikasi ini. Lalu kedua aplikasi itu gue kasih Nama ” 
Aplikasi N-Gage Lover dan Facebook For N-Gage “. Lhoh kok gitu? yups,,niih rinciannya… 

Aplikasi N-Gage Lover. 
Pada dasarnya, Aplikasi ini termasuk aplikasi buat Browsing [opera] ,tapi berhubung tangan gue 
waktu semalam guatel banget, gue acak-acak deh, mulai dari menu tampilan hingga menu 
default (Homepage).. Oya tentunya aplikasi ini  sudah terpampang juga Shortcut Blognya 
yoto,Redz,dan tentunya Blog gue Sendiri. oya,,, didalam juga ada aplikasi facebook lho…Hehehe 
… oya.. maksud gue ngecrack aplikasi ii ntu supaya kita sesama N-Gage Lover tetep Bisa 
Terhubung dan berbagi. 
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Okeh,,yang mau download aplikasi N-Gage Lover,silahkan Click disini. 
Berikut ScreenShotnya.. 

 

 

Komentarnya kalau sampean udah nginstal aja ya… Tapi Komentarnya Jangan yang macem 
macem. Takutnya entar gue malah di putusin ma om yoto… Hehehe 

Salam N-Gage Men… 

kunjungi Juga Blog Gw di http://alwanz.com 
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Detail tarif AXIS, Juli 2009, Rp 7206=24 jam telepon  

23 Juli 2009  

Udin: Ini teh seriusan? 
Gw: Ho oh.. 
Udin: Operator mana pula yang ngasih tarif segini? 
Gw: Tau AXIS? Bukan promo.. Cuma mau bagi-bagi pengalaman doang. 
Udin: Emang pengalaman bisa dibagiin? 
Gw: Bisalah dodol.. Pengalaman itu dibaginya dengan cara diceritain.. Baik melalui cerita lisan, 
maupun tertulis. 
Udin: Emang diceritain itu ditulis yak? 
Gw: Anak sape sih luw ah =_=  

Moga-moga yang baca ga kayak Udin dah. Amiin.. xPv 

Gw mau cerita pengalaman gw neh. Kesentil salah satu komentar yang nanyain gw sekarang 
pake kartu apa. 

Gw sekarang pake AXIS. Kata cewe gw sih, AXIS itu kartunya orang pacaran.. Wkwkw, tapi 
emang iya sih. Udah liat judulnya? Nah, belakangan entar gw bakal jelasin gimana cara biar bisa 
telponan semurah itu. Sekarang gw mau ngejelasin dulu skema-skema tarifnya. Bahasanya agak 
resmi gapapalah ya. Soalnya gw ngebuat draft di notebook pake bahasa resmi. Wekeke. Iseng-
iseng doang.. 

Untuk AXIS, ada dua skema tarif yang bisa dipilih:  

1. Paket AKRAB 
2. Paket reguler 

Tarif-tarif pada paket AKRAB  

1. Tarif berlangganan: Rp 5000/bulan, tapi yang saya alami malah menguntungkan. Saya 
hanya membayar sebesar Rp 5000 pada saat registrasi saja. Bulan-bulan berikutnya, 
saya tidak dikenai biaya apapun. 

2. Biaya penambahan nomor teman ke daftar AKRAB Anda:  
o 2 nomor pertama: GRATIS 
o Nomor-nomor berikutnya akan dikenai biaya Rp 500/nomor, Anda dapat 

mendaftarkan hingga 8 nomor AKRAB. Operator lain juga bisa didaftarkan ke 
daftar AKRAB Anda. 

3. Tarif telepon:  
a. Ke sesama AXIS yang ada di daftar AKRAB Anda:  

 23.00-16.59 = Rp 100/jam atau sama saja Rp 100/telepon 
 17.00-22.59 = Rp 100/menit 

http://yoto.wordpress.com/2009/07/23/rp-7206-24-jam-teleponan/
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b. Ke operator lain: tarif flat Rp 900/3 menit 
4. Tarif SMS:  

 . Ke sesama AXIS yang ada di daftar AKRAB Anda: Rp 1/SMS sepanjang hari 
a. Ke sesama AXIS yang tidak ada di daftar AKRAB Anda: Rp 80/SMS 
b. Ke operator lain yang ada di daftar AKRAB Anda: Rp 40/SMS 
c. Ke operator lain yang tidak ada di daftar AKRAB Anda: Rp 80/SMS 

5. Tarif GPRS: Rp 10/10 KB 
6. Tarif MMS: Rp 900/100 KB 

Tarif-tarif pada paket reguler:  

1. Tarif telepon:  
a. Ke sesama AXIS (tarif berlaku 24 jam):  

 Menit ke 0 – menit ke 1: Rp 200 
 Menit ke 1 – menit ke 2: Rp 200 
 Menit ke 2 – menit ke 3: Rp 150 
 Menit ke 3 – menit ke 4: Rp 150 
 Menit ke 4 – menit ke 5: Rp 100 
 Menit ke 5 – menit ke 6: Rp 100 
 Menit ke 6 – menit seterusnya: Rp 1 

b. Ke operator lain: Rp 900/3 menit 
2. Tarif SMS: Rp 80 ke semua operator 
3. Tarif GPRS: Rp 10/10 KB 
4. Tarif MMS: Rp 900/100 KB 

Catatan:  

 Sambungan telepon akan ptutus secara otomatis tiap 59 menit 54 detik 

KELEBIHAN:  

 Setau gw, Rp 100/jam itu tarif GSM termurah untuk nelpon ke sesama operator untuk 
jam 23.00-16.59  

 Untuk yang langganan AKRAB, tarif telepon untuk jam 17 ke atas memang mahal (Rp 
100/menit atau sama dengan Rp 6000/jam), namun hal ini bisa diakali dengan sedikit 
trik kombinasi. Biasanya yang sudah memiliki pasangan akan memakai operator seluler 
yang sama dengan operator seluler yang digunakan pasangannya sehingga bisa 
dilakukan kombinasi. Kombinasi yang dimaksud adalah kombinasi paket AKRAB dan 
paket reguler. Mari saya jelaskan apa yang saya maksud. Tarif telepon untuk paket 
reguler adalah tarif flat atau tetap sama selama 24 jam, yang artinya, tarif telepon untuk 
jam 17 ke atas adalah sesuai dengan tarif yang telah dijelaskan di atas. Kalau 
dijumlahkan, besar biaya yang perlu dikeluarkan untuk menelepon sesama AXIS per jam 
adalah Rp 901/jam. See? 
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 Ambil contoh ekstrim, dengan melakukan kombinasi di atas dan dengan asumsi tidak 
terjadi drop call, Anda ingin terhubung lewat telepon dengan pasangan Anda selama 24 
jam. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Mari kita hitung. 23.00-16.59 adalah setara 
dengan 18 jam dan 17.00-22.59 adalah setara dengan 6 jam. 18 jam x Rp 100/jam = Rp 
1800, 6 jam x Rp 901/jam = Rp 5406. Sehingga tarif telepon selama 24 jam adalah 
hanya sebesar Rp 7206. 

 Tarif SMS ke nomor AXIS yang ada di daftar AKRAB hanya Rp 1/SMS. 
 Jarang sekali terjadi drop call. Saya sering harus kecewa saat melakukan panggilan 

dengan operator lain karena Rp 1800 harus hilang begitu saja saat terjadi drop call. 
 Koneksi GPRS yang sangat lancar. Untuk akses internet di daerah saya, Bandung, saya 

berani bilang kalau kecepatan koneksinya setara dengan kecepatan koneksi GPRS XLnya 
Luna Maya (yang notabene Rp 10/KB) serta jauh mengungguli kecepatan koneksi 
IM3nya Saykoji. Kecepatan koneksi sudah teruji karena saya setiap hari melakukan cek 
e-mail, facebook, blog, browsing, serta sedikit upload dan download menggunakan AXIS. 
Kalau dirata-ratakan, waktu online saya mencapai 1 jam per hari. Sejauh ini, tidak ada 
satupun file yang gagal saya download maupun upload. 

 Kalau di daerah saya sih SMSnya ga pernah tertunda cukup lama (sekitar 2-3 menit udah 
nyampe). 

KEKURANGAN:  

 Jangkauan jaringan belum terlalu luas, tapi kayaknya semangat si Togar bakal terus 
meluas. Ehehe..  

 Agak susah sinyal kalo di dalam ruangan yang tertutup rapat/berlangit-langit rendah. 
Kalo di tempat biasa sih sinyalnya stabil 

 

Nokia Tutup Studio Pengembangan N-Gage  

18 Juli 2009  

Sumber: http://techno.okezone.com/read/2009/07/16/57/239154/57/nokia-tutup-studio-
pengembangan-n-gage 

Nokia menutup studio pengembangan desain ponsel game, N-Gage di Vancouver, Kanada. 
Studio pengembangan game dan desain N-Gage itu resmi ditutup pada akhir Juni lalu. Demikian 
dilansir Geek, Kamis (15/7/2009). Penutupan itu, diperkirakan akan memangkas sekitar 100 
pekerja di studio tersebut. Studio Nokia N-Gage di Kanada merupakan pengembang desain dan 
sistem ponsel N-Gage untuk generasi pertama dan kedua. Game-game yang telah 
dikembangkan untuk versi N-Gage di studio itu diantaranya Call of Duty, Tiger Woods, dan Tony 
Hawks. Pembuatan game tersebut bekerja sama dengan sejumlah pengembang game. Nokia 
sendiri masih belum mau berkomentar mengenai penutupan studio pengembangan tersebut. 
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Produsen ponsel asal Finlandia itu berencana untuk mengencangkan ikat pinggang dan akan 
memangkas sekitar lebih dari 1700 karyawannya di seluruh dunia. Pemangkasan itu untuk 
menghemat keuangan perusahaan sekitar 647 juta poundsterling. 

 

N-GAGE Lover Yogyakarta  

16 Juli 2009  

Yak, ini adalah wadah tempat ngumpul-ngumpul dan cerita-cerita buat para N-GAGE Lover yang 
berdomisili/bertempat tinggal di Yogyakarta. Wakil daerah di Yogyakarta adalah Alwane. Lebih 
dari sekedar cerita-cerita, rencananya bakal mau diadain kumpul-kumpul buat para anggota, 
juga kegiatan-kegiatan kayak kompetisi multiplayer, gaming on the street, acara amal, dll. 
Kompetisi multiplayer mah udah pada tau lah ya, main game secara multiplayer gitu, terus yang 
kalah misalnya ngebayarin pulsa goceng buat yang menang, atau traktir minum, atau 
apapunlah.. intinya mah buat seneng-seneng sama ngusir penat aja. Gaming on the street itu 
salah satu ide orisinal, wkwk, konsepnya sama kayak kompetisi multiplayer, cuma 
pelaksanaannya di pinggir jalan dan lawan mainnya ada di seberang jalan. Lah? Emang bisa 
gitu? Buat apaan emangnya main di pinggir jalan gitu? Bisalah.. Jangkauan bluetooth kan 10 
meter. Buat apaan? Ya buat gila-gilaanlah.. Ahaha, kapan lagi lo maeng game di pinggir jalan 
coba? Entar yang kalah disuruh ngamen di angkot pake iringan lagu dari N-GAGEnya, atau apa 
kek gitu hukumannya. Oh iya, selain itu juga biar eksis bro.. Pasti orang-orang pada heran, pada 
ngapain ni orang berderet-deret kayak ayam potong di pinggir jalan? Ntar kalo ada yang nanya, 
lo bisa bilang dengan bangga kalo kita adalah komunitas N-GAGE.. mana tau entar diliput sama 
wartawan kan? Eksis broo.. Mana tau juga entar NOKIA kalo tau ada komunitas N-GAGE jadi 
mikir-mikir lagi buat ngerilis N-GAGE terbaru. Ya kan? 
Atau kalo mau amal juga bisa.. Ngamen pake iringan lagu dari N-GAGE yang hasil ngamennya 
entar dikasih ke para pengamen yang nasibnya kurang beruntung. Asik kan? 

Yah, di atas mah cuma ide-ide gila aja.. Cuma pengen nunjukin kalo banyak kegiatan asik yang 
bisa lo lakuin bersama N-GAGE lo. Buat yang niat gabung, silakan tinggalin nama, e-mail, dan 
alamat facebook di sini biar sesama anggota bisa makin kenal. Untuk tuker-tukeran nomor 
hape, gw pikir terlalu riskan kalo lewat sini, mending lewat facebook aja, takutnya entar ada 
orang tak dikenal yang iseng pula. Oh iya, jangan lupa add official facebooknya 
yoto.wordpress.com di yotowordpress.fb@gmail.com 

Salam N-GAGE men.. 
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N-GAGE Lover Mataram  

16 Juli 2009  

 

 

Yak, ini adalah wadah tempat ngumpul-ngumpul dan cerita-cerita buat para N-GAGE Lover yang 
berdomisili/bertempat tinggal di Mataram, Lombok. Wakil daerah di Mataram adalah 
Dakedo_master. Lebih dari sekedar cerita-cerita, rencananya bakal mau diadain kumpul-
kumpul buat para anggota, juga kegiatan-kegiatan kayak kompetisi multiplayer, gaming on the 
street, acara amal, dll. Kompetisi multiplayer mah udah pada tau lah ya, main game secara 
multiplayer gitu, terus yang kalah misalnya ngebayarin pulsa goceng buat yang menang, atau 
traktir minum, atau apapunlah.. intinya mah buat seneng-seneng sama ngusir penat aja. 
Gaming on the street itu salah satu ide orisinal, wkwk, konsepnya sama kayak kompetisi 
multiplayer, cuma pelaksanaannya di pinggir jalan dan lawan mainnya ada di seberang jalan. 
Lah? Emang bisa gitu? Buat apaan emangnya main di pinggir jalan gitu? Bisalah.. Jangkauan 
bluetooth kan 10 meter. Buat apaan? Ya buat gila-gilaanlah.. Ahaha, kapan lagi lo maeng game 
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di pinggir jalan coba? Entar yang kalah disuruh ngamen di angkot pake iringan lagu dari N-
GAGEnya, atau apa kek gitu hukumannya. Oh iya, selain itu juga biar eksis bro.. Pasti orang-
orang pada heran, pada ngapain ni orang berderet-deret kayak ayam potong di pinggir jalan? 
Ntar kalo ada yang nanya, lo bisa bilang dengan bangga kalo kita adalah komunitas N-GAGE.. 
mana tau entar diliput sama wartawan kan? Eksis broo.. Mana tau juga entar NOKIA kalo tau 
ada komunitas N-GAGE jadi mikir-mikir lagi buat ngerilis N-GAGE terbaru. Ya kan? 
Atau kalo mau amal juga bisa.. Ngamen pake iringan lagu dari N-GAGE yang hasil ngamennya 
entar dikasih ke para pengamen yang nasibnya kurang beruntung. Asik kan? 

Yah, di atas mah cuma ide-ide gila aja.. Cuma pengen nunjukin kalo banyak kegiatan asik yang 
bisa lo lakuin bersama N-GAGE lo. Buat yang niat gabung, silakan tinggalin nama, e-mail, dan 
alamat facebook di sini biar sesama anggota bisa makin kenal. Untuk tuker-tukeran nomor 
hape, gw pikir terlalu riskan kalo lewat sini, mending lewat facebook aja, takutnya entar ada 
orang tak dikenal yang iseng pula. Oh iya, jangan lupa add official facebooknya 
yoto.wordpress.com di yotowordpress.fb@gmail.com 

Salam N-GAGE men.. 

Pengumuman dari Dakedo: 
Pembuatan baju anggota dan sticker tanggal 10 agustus, pengumpulan uang baju paling lambat 
tanggal 2 agustus, n tanggal 17agustus kita konvoi pertama.. 
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N-GAGE Lover Bandung  

16 Juli 2009  

 

Yak, ini adalah wadah tempat ngumpul-ngumpul dan cerita-cerita buat para N-GAGE Lover yang 
berdomisili/bertempat tinggal di Bandung. Wakil daerah di Bandung adalah gw sendiri, Yoto. 
Lebih dari sekedar cerita-cerita, rencananya bakal mau diadain kumpul-kumpul buat para 
anggota, juga kegiatan-kegiatan kayak kompetisi multiplayer, gaming on the street, acara amal, 
dll. Kompetisi multiplayer mah udah pada tau lah ya, main game secara multiplayer gitu, terus 
yang kalah misalnya ngebayarin pulsa goceng buat yang menang, atau traktir minum, atau 
apapunlah.. intinya mah buat seneng-seneng sama ngusir penat aja. Gaming on the street itu 
salah satu ide gila gw, wkwk, konsepnya sama kayak kompetisi multiplayer, cuma 
pelaksanaannya di pinggir jalan dan lawan mainnya ada di seberang jalan. Lah? Emang bisa 
gitu? Buat apaan emangnya main di pinggir jalan gitu? Bisalah.. Jangkauan bluetooth kan 10 
meter. Buat apaan? Ya buat gila-gilaanlah.. Ahaha, kapan lagi lo maeng game di pinggir jalan 
coba? Entar yang kalah disuruh ngamen di angkot pake iringan lagu dari N-GAGEnya, atau apa 
kek gitu hukumannya. Oh iya, selain itu juga biar eksis bro.. Pasti orang-orang pada heran, pada 
ngapain ni orang berderet-deret kayak ayam potong di pinggir jalan? Ntar kalo ada yang nanya, 
lo bisa bilang dengan bangga kalo kita adalah komunitas N-GAGE.. mana tau entar diliput sama 
wartawan kan? Eksis broo.. Mana tau juga entar NOKIA kalo tau ada komunitas N-GAGE jadi 
mikir-mikir lagi buat ngerilis N-GAGE terbaru. Ya kan? 
Atau kalo mau amal juga bisa.. Ngamen pake iringan lagu dari N-GAGE yang hasil ngamennya 
entar dikasih ke para pengamen yang nasibnya kurang beruntung. Asik kan? 

http://yoto.wordpress.com/2009/07/16/n-gage-lover-bandung/
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Yah, di atas mah cuma ide-ide gila gw aja.. Cuma pengen nunjukin kalo banyak kegiatan asik 
yang bisa lo lakuin bersama N-GAGE lo. Buat yang niat gabung, silakan tinggalin nama, e-mail, 
dan alamat facebook di sini biar sesama anggota bisa makin kenal. Untuk tuker-tukeran nomor 
hape, gw pikir terlalu riskan kalo lewat sini, mending lewat facebook aja, takutnya entar ada 
orang tak dikenal yang iseng pula. Oh iya, jangan lupa add official facebooknya 
yoto.wordpress.com di yotowordpress.fb@gmail.com 

Salam N-GAGE men.. 

 

Blackberry Terancam Kena Razia  

14 Juli 2009  

Tadi gw lagi nonton Economic Challenges di MetroTV, trus gw ngeliat berita marquee (berita 
yang jalan-jalan di bagian bawah itu), tulisannya tentang Depdag yang bakal merazia Blackberry 
jika per 15 Juli 2009 RIM (Research In Motion) Blackberry tidak menyediakan layanan purnajual 
dan buku manual berbahasa Indonesia. Lumayan kaget juga pas gw baca beritanya.. Terus gw 
coba browsing info pendukung tentang berita itu via Opera Mini 4.2 . Jawabannya gw temuin di 
http://m.sripoku.com/view/14923/Depdag-Siap-Razia-Blackberry/ (Sriwijaya Post, 14 Juli 2009) 
silakan dibaca sendiri buat info lebih lengkapnya.. Setelah gw baca berita itu, gw menyorot hal 
yang menurut gw paling penting. 

Ga main-main, mulai besok (15 Juli 2009) Blackberry bakal dinyatakan ilegal kalau Departemen 
Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) ga memperpanjang batas kesempatan RIM untuk 
merealisasikan komitmennya. 
Langkah tegas ini harus dilakukan karena RIM sebelumnya udah nandatanganin surat 
pernyataan bakal ngediriin service center saat mengajukan permohonan sertifikat ke 
Depkominfo tapi sampai sekarang belum juga ada realisasinya. 

Wkwkw.. Kacau juga neh perdagangan barang elektronik kita. Padahal kalo dari sripoku.com 
mah katanya pengguna Blackberry nasional udah mencapai 300.000 pengguna. Nah lo.. 

Kosakata: 

1. Purnajual : pelayanan penjualan lebih lanjut setelah transaksi, termasuk pemberian 
garansi; pascajual. Sumber: KBBI online, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/  

2. RIM (Research In Motion) : Perusahaan yang mendesain, membuat, dan memasarkan 
Blackberry. Sumber: http://www.rim.net/company/index.shtml/ 
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Pernahkah Anda Melakukan Hubungan Seks 
Sebelum Menikah?  

8 Juli 2009  

Gw ngadain polling via blog ini dimulai dari 28 Oktober 2008. Pertanyaan yang gw ajuin sama 
dengan judul tulisan ini, “Pernahkah Anda melakukan hubungan seks sebelum menikah?” 
Waktu itu gw ngadain polling kayak gituan buat dijadiin bahan tugas agama tentang perilaku 
seks masyarakat Indonesia. Waktu itu sih jumlah responden yang ngisi pollingnya baru sekitar 
70an orang.. Sampel yang dikit memang, tapi gw harap sih hasilnya valid. Gw make beberapa 
asumsi: 

1. Orang yang dateng ke blog ini berada pada rentang umur 15-30 tahun, secara blog ini 
berisi tentang hape. Yang udah tua-tua biasanya kagak peduli sama masalah hape doang 
mah, apalagi sampe browsing-browsing terus nyasar ke sini. Perkiraan rentang umur gw 
dapet dari quantcast.com, situs yang ngurusin tentang statistik, human visitor/month, 
demography, dsb. Memang ga semua situs bisa ditampilin data-datanya secara lengkap. 
Kebetulan waktu itu situs gw sempet masuk urutan 300 ribu besar, jadinya gw bisa 
ngintip semua data yang udah dikumpulin sama situs itu tentang para pengunjung blog 
gw.  

2. Gw asumsikan kalo sampel yang gw ambil adalah sampel acak sehingga gw bisa prediksi 
kenyataan sesungguhnya di seluruh masyarakat Indonesia.  

Memang baru metode penelitian yang asal-asalan sih.. Apalagi sampelnya masih kecil, sampai 
saat ini (setelah sekitar 8 bulan dipasang) baru mencapai 1.925 responden, tapi gw harap cukup 
bisa ngasih gambaran tentang situasi moral masyarakat kita. 

Hasil sampai saat tulisan ini dibuat: 
56% (1036 responden) menyatakan pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah 
44% (889 responden) menyatakan tidak pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah. 

Rencananya polling ini pengen gw lanjutin sampe umurnya 1 tahun (365 hari) terus baru 
hasilnya gw bahas. 

Pantau terus hasilnya di sini 
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Smart Launcher for nokia s60  

1 Juli 2009  

Salam n-gage lover,, ,,!!!! 
wahhh,,,kesan gw wktu mo pertama kali nulis di blognya yoto cuma deg-degan….hohohoho 

oiyaa,,,sebelumnya gw mw memperkenalkan diri gw dulu,gw adalah owner dari portal 
http://alwanz.com.Mungkin temen-temen udah ada yang kenal ma gw,,tapi yang belum kenal 
ma gw,, 

yaudah,langsung ketopik aZ… 

______________________________________________________________________________
______________ 

a.SMARTLAUNCHER… 
 
Hemmm…Sudah bisa gw tebak neeh,,pasti sebagian dari temen-temen di blog ini menilai 
bahwa postingan ini mungkin udah basi.. 
Tp g’ apalah…Soalnya gw punya komitmen  bahwa sebenernya gw nulis artikel ini karena gw 
sering menjumpai banyaknya request tentang aplikasi launcher..Termasuk di dalam 
KOMUNITAS N-GAGE ini sendiri… 
Yaudah,,Daripada ntar gw cuman dibilang banyak ngemeng…,,silahkan sedot aZ bro 
launchernya dengan click DISINI (udah crack lho)… 

nih screenshootnya…:D 

 

______________________________________________________________________________
______________ 

b.SKIN EDITOR  
nahh… setelah memasang launcher.. gak seru juga kan kalau temen-temen cuma punya 1 

http://yoto.wordpress.com/2009/07/01/launcher-buat-nokia-n-gage/
http://yoto.wordpress.com/
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skin..Yakni Xp( skin default aplikasi launcher).,nah saatnya temen-temen menciptakan skin 
sendiri dengan aplikasi skin editor,,untuk download,,silahkan klik DISINI...(cara 
menggunakannya juga gampang kok bro)… 
nih screenshotnya :D 

 

______________________________________________________________________________
______________ 

c.SYSICONZ 
wewewew…Ciapa seeh yang gak kenal sysICONZ ??Yuuups…Tepat sekali,,sysICONZ Adalah 
aplikasi pengubah menu-menu utama di hape yang pernah di bahas di blog’nya Reds… 
Hem,..Kayaknya juga kurang lengkap jika icon menu di n-gage masih setandar…Nah,,sysICONZ 
ini cuma aplikasinya,tp udah ada 4 pack…click  DISINI buat download SYSICONZ… 

Untuk download lebih lengkap tentang paket icon sysiconz,silahkan kunjungi rumahnya si Reds 
dengan click DISINI.. 

 

______________________________________________________________________________
______________ 

d.Icon game N-GAGE ORIGINAL 

http://www.ziddu.com/download/3531723/SkinEditorv1.05.zip.html
http://www.ziddu.com/downloadlink/5368191/SysIcoNZbywww.ngagearena.co..cc.zip
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kalau aplikasi ini hukumnya gak wajib sob,,coalnya ini selera,,lagian aplikasi ini juga udah 
pernah gw bahas di PORTAL gw,, 
dan bagi anda yang tertarik buat memasang icon-icon game n-gage ini,,gw saranin buat di instal 
di hape (cma 5kb per icon). Itu bertujuan apabila icon ini diremove,,maka folder game juga gak 
ikut hilang…Nah,,bagi anda yang tertarik,silahkan download DISINI atau kunjungi 
http://alwanz.com untuk informasi lebih lanjut… 
screen shoot… :D 

 

sekian dulu buat postingan dari gw,,oiza,,salam gw special banget buat yoto,Redz,and Erwin.. 

Salam n-gage lover 

 

Python For S60 (PyS60) dan Aplikasinya  

7 Mei 2009  

Sebelumnya gue minta maap nih kepada bro & sis semua, berhubung pada saat nulis postingan 
ini mulut gue kena sariawan jadi gue rada susah buat cuap-cuap ngejelasin apa-apa yang gue 
tulis. Ya temen-temen tau sendiri kan betapa susah dan menyedihkannya buat ngomong kalo 
lagi sariawan. Jadi kalo ntar penjelasannya membingungkan, rada ngaco dan menimbulkan 
banyak pertanyaan, tanya aja ama om Google atau langsung curhat aja ama Yoto…hehehe.. 

Bagian I 
Python dan Modules yang tertera di bagian ini wajib terinstal di hape kalo temen-temen berniat 
menginstal aplikasi-aplikasi yang ada di bagian kedua. Karena kalo ga’ jangan salahkan bunda 
yang mengandung kalo aplikasi tersebut bakalan error sewaktu dijalankan. 
1. Python 1.4.5 for QD 

http://www.ziddu.com/downloadlink/5281193/N-GageIcon_ngagearena.blogspot.com.rar
http://alwanz.com/
http://alwanz.com/
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Karena udah jelas tertulis For QD, jadi gue harap temen-temen jangan nanya lagi nih aplikasi 
buat hape apaan, kecuali lu mau dicium ma Yoto.hehe.. 
Tapi walaupun begitu pasti tetep bakal ada pertanyaan gini, “Cuma buat QD doank ya??”, 
sementara ini gue cuma bisa ngangkat bahu karena aplikasi ini cuma gue tes di QD. 

2. Python Modules Pack 1.33 

Bagian II 
1. PyPhoneTools 

 

PyPhoneTools ini berisi beberapa aplikasi yang kemudian dibikin jadi satu. Nah bingung kan.. 
Aplikasi-aplikasi tersebut adalah: 
- Compress Ram 
Fungsinya jelas meminimalkan penggunaan RAM dan bukan untuk menurunkan panas :D . 
- Bt_Terror 
Intinya aplikasi ini akan mengirimkan file yang telah ditentukan oleh si peneror ke hape korban 
secara terus-menerus dan konstan sampe hape tu korban ngambek alias hang. 
Sampai saat gue nulis postingan ini, gue belum pernah nyoba Bt_Terror, abisnya setiap ngeliat 
muka temen-temen gue yang bakal dijadiin korban, gue udah keburu kasian duluan. 
- MissCall 
MissCall yang atu ini beda ama Miss Universe atau Miss-miss lainnya. Miss yang satu ini cocok 

http://yoto.wordpress.com/
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banget buat orang yang hobi ngedaftarin nomor hapenya ke daftar panggilan tak terjawab hape 
orang lain. 
-BinPDA EXE Maker 
Pasti pernah kan nginstal aplikasi hasil cr@ck BinPDA? nah pada saat penginstalan atau 
setelahnya bakal muncul tampilan kayak gini. 

 

Fungsi dari aplikasi ini untuk membuat tampilan tersebut. 
-Snaping Screen 
Fungsinya buat nangkep tampilan yang muncul di layar ponsel dan menyimpannya dalam 
format image. 
-HTML Page Maker 
Sesuai namanya aplikasi ini berfungsi untuk membuat suatu halaman web tapi halaman web 
yang sederhana, sesuai dengan cara penggunaannya yang simpel. 

2. PyCleaner 

 

Fungsinya buat ngebersihin memori hape baik internal maupun external dari file-file dan folder-
folder sampah. 

 

http://www.4shared.com/file/103874923/87896f53/PyCleaner_fix_from_3rd_to_Qd_by_VKYen.html
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3. Sis Boom 4.2 

 

Fungsinya buat unpack dan pack file sis. 

4. Save Menu 

 

Fungsi utama dari aplikasi ini adalah menyimpan dan mengembalikan struktur menu. Jadi kita 
ga’ perlu repot-repot mengatur ulang susunan atau struktur menu setelah memformat hape. 

5. Easy Edit 
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Aplikasi ini buat ngedit atau membuat file teks. Mirip-mirip lah kayak notepad kalo di windows. 

Oke, gue rasa segitu aja dulu. Tar kalo ada lagi aplikasi Python yang masuk kriteria wajib 
dibagiin, bakal gue tambahin di komentar. Ga’ lupa juga buat temen-temen yang mau 
nyumbangin koleksi atau temuannya tentang segala hal yang berbau Python For S60 (PyS60) 
tuliskan aja di kotak komentar. 

 

Minifriday ditutup! Dalam hubungan dengan etika dan mental 
masyarakat kita.  

30 April 2009  

Pagi ini, pas gw cek e-mail, ternyata ada e-mail dari minifriday. Isinya kayak gini: 

From: Mini Friday 
Date: Wed, 29 Apr 2009 16:55:34 +0200 
Subject: Farewell Mini Friday – Welcome to Bobba! 
To: yotoliberty90@gmail.com 

We would like to announce that after a successful run, Mini Friday will be closed later this year. 
The exact date is to be determined, but we’ll let you know soon. 

But hey, don’t despair! We are now beta testing a great new virtual world for mobile phones 
even more advanced than Mini Friday, called Bobba! It’s a virtual world that works on your 
Nokia S60 phone and is completely free to play (data charges apply)! In Bobba, you can create 
your own personal spaces and hang out with friends. There’s even an iPhone version coming 
soon! 

Check it out at http://www.bobba.com/mf  

Bobba – from the maker of Mini Friday and Habbo. 
A Mini Friday user has registered to our service with this email address. If you do not want to 
receive these emails in the future please send a blank email to optout@bobba.com. 

Wew.. 
Gw kebanyang aja nasib ratusan orang bego yang udah beli baju sama aksesoris biar avatarnya 
di minifriday jadi beda.. Dan, tadaa.. Minifriday mau ditutup, diganti sama Bobba. 

Btw, gw mau cerita pengalaman gw pake mf ah.. 
Ahaha. 
Gw masih inget aja debat gw sama seseorang di minifriday. Gw bilang dia bego karena beli 
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anting+baju+dll seharga pulsa 25 ribu. Super baka! Dia balik ngatain gw bego, katanya avatar 
standar kayak gw mah banyak ditemuin dimana-mana. Fyi, avatar gw pake rambut helm, mata 
peeker, kulit putih, celana pendek, baju tangan panjang (kadang-kadang tangan pendek). 
Emang kenape kalo avatar gw standard? Yang penting kan gw chatting buat have fun, bukan 
buat pamer.. 
Heran dah gw. 
Apa emang orang kita pada suka pamer ya? 
Buktinya BlackBerry laris manis, walaupun gw yakin hampir semua yang beli BlackBerry ga bisa 
make gadget itu secara optimal. Mentok-mentok telponan sama smsan doang. Ckckck.. Pola 
pikir konsumtif ternyata udah terlalu mengakar.. 
Dengan adanya blog ini pun gw sendiri udah ngebuktiin kalo masyarakat kita pada males, 
maunya serba instan n praktis, ga berani ngambil resiko buat ngotak-ngatik sesuatu, misal 
handphone. Maunya gampang doang, bahkan jawaban pertanyaanpun minta dikirim ke e-mail. 
Mending nanyanya sopan.. 
Kayak gini nih contohnya, 
“bales cpt y ke e-mail gw!” 
Jah, die pake tanda seru.. 
Yang gw pikirin mah ntar bakal begini, “Emang lo siapa gw? Ngapain juga gw harus ngejawab 
pertanyaan lo? Kayak lo bos gw ajeh.” 

Bandingin sama yang satu ini, 
“punten mas, numpang nanya.. Kalo hape jadi lemot tu karena apa y? 
Hp saya 6600 
Mm.. 
Kalo bisa, tolong kirim jawabannya ke e-mail saya yah.. abc@xxx.com 
Makasi sebelumnya..” 
Nah, enak dibaca kan? 
Kalo gitu juga gw kan enak buat nanggepinnya.. 

Komentar-komentar manja nan kasar ga sekali atau dua kali gw dapetin, tapi banyak kali. 
Silakan cek tulisan-tulisan gw kalo ga percaya. 
Bahkan banyak juga yang males liat posting yang udah gw buat padahal jawaban pertanyaan 
mereka jelas-jelas udah ada di sana. Misal, gw nulis tentang cara menginstall aplikasi 
handphone Anda, ujug-ujug dateng seseorang, dengan tanpa berdosa dia nanya “gimana ya 
cara nginstall aplikasi di hp? Kirimin ke e-mail gw y.” 
Beeh.. 
Minta dibelai tu orang. 
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Wildskinz 1.30 dan Cara Membuat Skinnya  

13 April 2009  

Thanks buat Yoto, owner blog ini yang sudah mengizinkan gue buat menyumbangkan posting 
untuk blog ini. Hmm..mudah-mudahan sebelum memutuskan hal ini Yoto telah 
mempertimbangkannya matang-matang karena sueerr gue bukan seorang penulis yang baik 
dan tulisan gue masih belepotan sana sini pokoknya ancur deh. 

Buat temen-temen yang belum pernah berkunjung ke blog gue di ngagelover.blogspot.com dan 
bisa dipastikan belum pernah sekalipun membaca tulisan gue, gue saranin untuk menyiapkan 
setidaknya 2 butir obat sakit kepala. Terserah mau merek apa. Sekedar untuk berjaga-jaga kalo-
kalo ntar kepalanya sakit. Karena dengan membaca tulisan ini sampai selesai berarti anda telah 
merelakan kepala anda untuk dibuat pusing sepusingnya. Maka dari 
itu..WASPADALAH..WASPADALAH… 

Sekarang kita mulai membicarakan inti pokok dari tulisan ini yaitu Wildskinz 1.30 dan cara 
membuat skinnya. 

Kayaknya kalo soal Wildskinz, semua n-gage lovers pasti udah pada tau aplikasi ini buat apaan. 
Jadi gue mutusin ga’ akan menjelaskannya panjang lebar lagi. Buat yang belum tau, kamu bisa 
liat screenshot di bawah ini yang gue rasa udah cukup mewakilkan penjelasan tentang 
Wildskinz. 

 

Gimana keren ga’?(Awas kalo ada yang bilang ga’..!). Itu skin yang gue buat sendiri. Nah 
sekarang gue mau ngasih petunjuk (walah kok kayak dukun) gimana cara buatnya. 

Pertama siapin dulu alat-alatnya: 
1. Kalo lu ngerokok siapin dulu rokoknya 
2. Kalo suka ngemil siapin dulu cemilannya..hehe mulai yang ketiga serius.. 
3. Photoshop (yang gue pake Photoshop cs) 
4. bmconv.exe 

http://yoto.wordpress.com/2009/04/13/wildskinz-130-dan-cara-membuat-skinnya/
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Biar ntar gampang ngejelasinnya gue asumsikan bahwa temen-temen udah ga’ asing lagi sama 
yang namanya Photoshop. Ga’ perlu yang berat-berat yang diperlukan cuma-cuma beberapa 
kemampuan dasar mengolah gambar di Photoshop. 

Selanjutnya ikuti langkah-langkah di bawah ini dan kerjakan dengan menggunakan Photoshop : 
1. Buat gambar dengan ukuran 176×20 kemudian simpan dengan nama “cba” (tanpa kutip) 
dengan format bitmap (bmp). Contohnya seperti di bawah ini: 

 

Gambar ini nantinya akan menjadi background dari softkey kiri dan kanan. 

2. Buat gambar dengan ukuran 165×20 seperti contoh di bawah ini. 

 

Perhatikan gambar tersebut pada bagian yang gue tandai dengan huruf A dan B. Ukuran A dan 
B sama-sama 1 px. Untuk bagian A kamu buat sama persis seperti gambar di atas, baik warna 
maupun penempatannya. Untuk bagian B juga sama seperi itu tapi warnanya boleh kamu ganti 
(tapi setelah gue coba penggantian warna tersebut ga’ ada pengaruhnya sama sekali). Setelah 
selesai save dengan nama “menubarx” dan format bitmap. Gambar ini nantinya akan menjadi 
highlight menu pada saat kamu mengakses option. 

3. Buka kembali “menubarx” yang tadi kamu simpan kemudian offset dengan nilai 4 untuk 
horizontal dan 4 untuk vertikal. Sehingga hasilnya akan seperti ini 

 

Sekedar untuk mengingatkan, menu offset berada di “filter–>other–>offset…”. Setelah selesai 
simpan dengan nama “menubar” dan lagi-lagi pake format bitmap. Pokoknya sampai langkah 
terakhir semua gambar di simpan dengan format bitmap.  

4. Sekarang buat gambar yang akan menjadi background dari options. Ukuran maksimalnya 
170×134. Contohnya seperti gambar dibawah ini.  

http://s705.photobucket.com/albums/ww52/redzvn/?action=view&current=ss4.jpg
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Save dengan nama “menu”. Pada saat options yang ukurannya melebihi 170×134 di-scroll ampe 
ke opsi paling bawah, gambar pada background akan terlihat seperti terpotong-potong. So..tar 
jangan kaget yah pas ngeliatnya di hape. 

5. Setelah tadi kita membuat Highlight menu sekarang giliran sub menunya. Buat dengan 
ukuran 149×18 dan seperti gambar di bawah ini. Simpan dengan nama “menubar2x” 

 

Sub menu ber-align kiri. Jadi apapun yang kamu ingin munculkan di gambar yang kamu buat 
tadi letakkan di sebelah kiri karena kalo di kanan bisa-bisa tar malah ga’ muncul. 

6. Buka kembali gambar yang tadi kita buat pada langkah ke 5 yaitu “menubar2x” kemudian 
offset dengan nilai 3 pada vertikalnya. Maka hasilnya akan seperti ini: 

 

Simpan dengan nama “menubar2″. 

7. Untuk gambar terakhir, buat dengan ukuran 168×67 dan simpan dengan nama “note”. 
Contohnya: 

 

Gambar ini nantinya akan menjadi background popup konfirmasi. Misalnya konfirmasi exit 
waktu kita meng-close program. 

Huh..gimana? capek? Kepalanya udah mulai pusing? Kalo ya buruan deh telen obat sakit kepala 
yang udah kamu siapin tadi. Satu butir aja dulu coz ini baru setengah jalan..hehehe 

http://s705.photobucket.com/albums/ww52/redzvn/?action=view&current=ss5.jpg
http://s705.photobucket.com/albums/ww52/redzvn/?action=view&current=ss7.jpg
http://s705.photobucket.com/albums/ww52/redzvn/?action=view&current=ss8.jpg
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Yuk lanjut… 

Setelah mengerjakan 7 langkah tadi berarti sekarang kita memiliki 7 buah gambar dengan 
format bitmap. Yaitu “cba”, “menubar”, “menu”, “menubar2″, “note”, dan dua buah bitmap 
lagi yaitu “menubarx” dan “menubar2x” yang tidak akan kita gunakan lagi karena tugasnya 
hanya untuk mempermudah proses peng-offset-an. 

Oke mulai dari sekarang Photoshop udah boleh ditutup karena memang ga’ digunain lagi. 
Selanjutnya kita akan main-main dengan Command Prompt. 

Buat folder baru dan pastikan folder tersebut tidak berada dalam folder apapun agar lebih 
mudah diakses lewat Command Prompt.Kasih nama folder tersebut dengan nama “bmconv”. 
Contohnya : “C:\bmconv” jika mau meletakkan folder tersebut di partisi C. Isi folder tersebut 
dengan “bmconv.exe” dan file “cba”, “menubar”, “menu”, “menubar2″, “note” yang kamu buat 
tadi. 

 

Selanjutnya buka command prompt. Mudahnya tekan aja “tombol windows+r” kemudian 
setelah jendela “RUN” kebuka ketikkan “CMD”.  

 

Setelah jendela comand prompt kebuka ketikkan perintah seperti gambar di bawah ini. 
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Sekarang tutup Command Prompt dan browse folder tempat “bmconv” tadi. 

 

Transfer file yang ditandai pada gambar diatas ke hape letakkan di folder tempat Wildskinz 
bersarang. Persisnya di “e:\system\apps\wildskin\”. Kalo semuanya udah dijalankan dengan 
baik, benar dan sabar maka akan muncul pilihan skin baru di wildskin yaitu skin yang di buat 
tadi. 

Fuh..Akhirnya selesai juga. Jangan lupa kasih komen ya dibawah. Komennya yang bagus-bagus 
aja!hehehe… Karena kalo ga’ gue bisa dipecat sama Yoto. Lu lu semua pasti pada ga’ rela kan 
kalo gue harus cabut dari blog ini???Wkwkwkwk… 

Download Wildskinz 1.30 + bmconv 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.4shared.com/file/98073108/d2d646c2/WildSkinz130.html
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FS dan FB yoto.wordpress.com  

31 Maret 2009  

Sekarang, 15.22 WIB waktu leptop temen gw, gw baru aja selesai ngebuat akun facebook dan 
friendster untuk weblog ini, yoto.wordpress.com 
Kedua akun tersebut gw buat dalam rangka mempermudah kita untuk saling berinteraksi satu 
sama lain. Seperti yang kita tahu, untuk beberapa tulisan dan halaman yang lumayan sering 
dikunjungi (seperti halaman komunitas n-gage), jumlah komentar yang ada mencapai angka 
ratusan. Jumlah komentar yang banyak otomatis menambah jumlah kb halaman yang harus di 
load untuk membalas komentar di halaman tersebut padahal ,untuk alasan tertentu, saya saat 
ini masih menggunakan salah satu provider selular yang tarif GPRSnya Rp 10/kb (hayo tebak, 
kartu apa xP). Oleh karena itu saya berpikir, alangkah mudahnya kalau saya bisa mendiskusikan 
komentar-komentar yang masuk ke yoto.wordpress.com lewat friendster atau facebook. Selain 
itu kita bisa lebih menjalin silahturahmi lebih erat lagi. 
Oleh karena itu, silakan add official facebook dan friendster di 

yotowordpress.fb@gmail.com (facebook) 
yotowordpres@gmail.com (friendster) 

Mari jadikan komunitas kita lebih hidup! 

 

Tips Mengumpulkan Data Situs Anda  

29 Januari 2009  

Langsung saja, pada tulisan ini, saya akan membahas mengenai beberapa situs yang berfungsi 
untuk mengukur eksistensi situs web Anda di dunia maya. 

1. 
Google PageRank Checker. 

Kata “google” dan “checker” saya pikir sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Yang mungkin masih 
asing adalah PageRank. Apa itu PageRank? 
Berikut sepenggal teks yang saya sadur dari http://id.wikipedia.org/wiki/PageRank, 
PageRank adalah algoritma yang telah dipatenkan yang berfungsi menentukan situs web 
mana yang lebih penting/populer. PageRank merupakan salah satu fitur utama dari mesin 
pencari Google. 

Google PageRank dilambangkan dengan bilangan pecahan n/10, n= 0, 1, 2,… ,10 
Singkat kata, semakin besar nilai n, bisa dikatakan situs Anda semakin populer. 

http://yoto.wordpress.com/2009/03/31/fs-dan-fb-yotowordpresscom/
http://yoto.wordpress.com/2009/01/29/tips-mengumpulkan-data-situs-anda/
http://id.wikipedia.org/wiki/PageRank
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PageRank ditentukan berdasarkan jumlah link yang masuk dan keluar dari sebuah situs web. 
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca di wikipedia. 

Situs Google PageRank Checker bisa Anda kunjungi melalui 
http://www.prchecker.info/check_page_rank.php 

Berikut daftar beberapa URL yang saya uji coba menggunakan Google PageRank Checker, 

A. http://yoto.wordpress.com, pagerank 2/10 
(Paiah, turun ne dari 3/10)  
B. http://yoto.wordpress.com 
http://yoto.wordpress.com/2007/09/04/cara-menginstall-aplikasi-pada-handphone-
nokia-anda, pagerank 1/10.  
C. halaman komunitas n-gage dengan URL http://yoto.wordpress.com/n-gage-lover-2, 
pagerank 1/10  
D. http://yoto.wordpress.com/2008/02/01/situs-buat-donlot-aplikasi-s60, pagerank 
1/10  
E. friendster.com, pagerank 7/10  
F. google.com, pagerank 10/10  

2. 
Alexa Traffic Rangkings 
A listing of all sites on the Web, sorted by traffic.. 

http://www.alexa.com/site/help/traffic_learn_more- 

Dengan alexa, Anda dapat mengukur rangking blog Anda terhadap semua situs web yang Ada. 
Rangking diurutkan berdasarkan “traffic”/lalu-lintas pengunjung di situs tersebut. 

Rangking http://yoto.wordpress.com pada tanggal 29 januari 2009 berdasarkan alexa traffic 
rangkings adalah 1.434.937 dan 26.302 untuk traffic rank di Indonesia. Untuk cek traffic rank 
situs web Anda, silakan kunjungi http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/xxx dengan 
xxx adalah URL/alamat situs web Anda. 

3. 
Quantqast 

Hal yang menarik dari Quantcast adalah ia dapat menghitung jumlah pengunjung/jumlah 
individu alih-alih jumlah hits total yang diperoleh sebuah situs web, jumlah unique, analisis 
pengunjung berdasarkan jaringan yang digunakan (“home” dan “work”), demography, dsb. Jika 
Google PageRank menitikberatkan jumlah link dan Alexa menitikberatkan pada traffic, 
Quantcast berfokus pada audience/pembaca. Hasil pengukuran dinyatakan dengan rank 
equivalent. Fitur utama yang digunakan adalah direct meassured data yang diperoleh dari 
pengumpulan informasi oleh block kecil quanta mengandung java-script yang diletakkan pada 

http://www.prchecker.info/check_page_rank.php
http://yoto.wordpress.com/
http://yoto.wordpress.com/
http://yoto.wordpress.com/2007/09/04/cara-menginstall-aplikasi-pada-handphone-nokia-anda
http://yoto.wordpress.com/2007/09/04/cara-menginstall-aplikasi-pada-handphone-nokia-anda
http://yoto.wordpress.com/n-gage-lover-2
http://yoto.wordpress.com/n-gage-lover-2
http://yoto.wordpress.com/2008/02/01/situs-buat-donlot-aplikasi-s60
http://www.alexa.com/site/help/traffic_learn_more
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situs yang akan diukur. Direct meassured data berlaku untuk semua pengguna dari partner 
kerja quantcast, seperti wordpress, dll. Itu berarti semua blog wordpress dapat langsung 
menikmati fitur direct meassured data dari quantcast. Diluar itu, Anda dapat mendaftarkan 
situs web Anda dalam Quantified Publisher Program untuk dapat menikmati fitur direct 
meassured data. Selain menggunakan direct meassured data, quantcast juga dapat 
menggunakan rough analysis bagi situs-situs yang telah ter-index oleh quantcast namun belum 
bergabung dengan Quantified Publisher Program. 
 
Rank equivalent blog ini adalah 562.176 (http 
://www.quantcast.com/yoto.wordpress.com) 
Info lebih lanjut, kunjungi http://www.quantcast.com/docs/display/info/About+Quantcast 

Demikianlah 3 buah situs yang saya gunakan untuk meninjau aktifitas blog ini. Semoga 
informasi yang saya berikan dapat membantu Anda. 

 

Nasib Kan Terus Bersemi  

28 Januari 2009  

Saat ini 
Ketika malam-malammu tlah tenang.. 
Ktika sepatu tak lagi sedih karena terinjak 
Dan bulir air di pelupukmu tlah kering 
Kuingin selalu ada di sisimu 
Mendekapmu dalam kehangatan 
Dalam kerinduan yang lama 
Dalam derai air mata 
Meluapkan segala isak tangis 
Yang selama ini terpendam 
Di bawah bantal.. 

Indah 
Anugrah 
Tercipta.. 
Mengisi ruangan penuh debu di pojok itu 
Menghangatinya 
Memberinya kehidupan penuh rona 
Penuh semu kemerahan 
Penuh detak jantung dan getaran di tiap pertemuan.. 

 

http://www.quantcast.com/yoto.wordpress.com
http://www.quantcast.com/yoto.wordpress.com
http://www.quantcast.com/docs/display/info/About+Quantcast
http://yoto.wordpress.com/2009/01/28/nasib-kan-terus-bersemi/
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Waktu.. 
Tetaplah di sini 
Bekukan saat ini 
Agar selamanya menjadi nyata 
Agar indahnya tak lagi terkira 
Bagai melodi malam yang selama ini dinyanyikan.. 
Dibisikkan 
Dicurahkan melalui hujan malam-malam 
Dihembuskan oleh burung senja 
Ditangisi oleh hati.. 
Dimengerti.. 

Namun 
Waktu tidak berhenti 
Terus melaju.. 

Malam berkata 

Takkan ada.. 
Takkan ada waktu 
Takkan ada waktu di dunia jika ia sekalipun mengiba pada nasib manusia 

Dan nasib akan terus bersemi.. 

 

Operator Seluler Paling Bagus?  

12 Januari 2009  

Okeh, jujur, saya sedang berpikir untuk berganti provider karena provider seluler yang 
sebelumnya saya pakai terasa kurang memuaskan. Saya meminta bantuan para pembaca untuk 
memberikan tanggapan yang objektif (mempunyai dasar) dalam menentukan operator 
manakah yang terbaik. Dalam hal ini, pembicaraan disempitkan menjadi operator GSM, 
meliputi IM3, 3, Mentari, AS, simPATI, AXIS, XL bebas dan jempol. Kategori penilaian adalah 
sebagai berikut (tidak urut prioritas): 

1. Tarif telepon ke lain operator dan tarif telepon sesama opertor, jika ada perbedaan 
harga pada jam-jam tertentu, mohon dicantumkan juga.  

2. Tarif SMS  
3. Tarif GPRS  
4. Program-program layanan yang ditawarkan  
5. Bonus-bonus yang ditawarkan  
6. Keuntungan menggunakan operator tersebut  

http://yoto.wordpress.com/2009/01/12/operator-seluler-paling-bagus/
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7. Keluhan selama menggunakan operator tersebut  

Komentar Anda akan sangat membantu orang lain yang juga sedang mempertimbangkan untuk 
mengganti kartu juga. 
Terima kasih sebelumnya =) 

 

Happy New Year 2009!  

1 Januari 2009  

Yo! Happy New Year 2009 dude. From now, let’s start a new hope for our future life. Keep 
rockin on! \m/ 

-yoto.wordpress.com- 

 

Kata yang Masih Ada  

31 Desember 2008 by Fadilla 

Kata yang lama masih ada 
Menyelap di rongga bisu 
Masih terdengar, tawa… 
Antara kita, dulu… 

Tak ada bedanya antara dua musim 
Jika hanya menyalakan lilin yang sama 
Tapi itulah cahaya, itulah cahaya… 
Aku yakin, dia itu yang terpantul sinarnya 
Masuk dalam rongga hati 
Dan teranglah di dalam sana 

Kapan senja terakhir kau lihat? 
Mungkin kini kau sibuk sendiri 
Mungkin kisah kita tak lagi bersurat 
Tapi pasti, kisah itu belum kau tinggal mati 

Simpan saja kejujuran yang dulu 
Biar kau tahu betapa mungkinnya 
Bila aku tunduk di teduh wajahmu 
Menatapmu pias… tanpa kata… 

—seperti ekspresi yang tak lekang oleh pergantian tahun— 

http://yoto.wordpress.com/2009/01/01/happy-new-year-2009/
http://yoto.wordpress.com/2008/12/31/kata-yang-masih-ada/
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Baru! Mig33 4.03  

28 Desember 2008  

Baru hari ini saya diberi tau teman saya, dita a.k.a diita_miryoku, bahwa mig33 telah 
meluncurkan versi final dari aplikasinya, mig33 4.03. 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan menggunakan Sony Ericsson w350i, saya menyoroti 
terdapat dua hal yang diperbaiki secara signifikan: tampilan grafis serta kualitas koneksi. 
Dengan demikian dua hal yang mungkin menjadi permasalah utama sudah teratasi dengan 
cukup baik. 

Perbaikan di sisi grafis: 

1. Hadirnya maskot mig33  
2. Penambahan fitur tema  
3. Otomatis menampilkan foto pengguna pada saat kita menyorot salah satu user id pada 

daftar kontak. 

Selain meninjau hal-hal tersebut, saya juga melakukan serangkain uji coba untuk menguji 
kualitas koneksi, yaitu melakukan hal-hal ini secara serempak: 

1. Membuka dan melakukan chatting dengan sekitar 3 tab obrolan privat  
2. Membuka sebuah ruangan chat  
3. Membuka instant messenger lain yang terintegrasi dalam mig33, dalam hal ini saya 

menggunakan akun gmail serta yahoo saya untuk log in ke gtalk dan yahoo messenger 
serta melakukan chat dengan 2 teman di YM.  

4. Membuka sebuah halaman profil. 

Hasil peninjauan berdasarkan uji coba: 

1. Ketika membuka ruangan, mungkin akan sedikit macet jika ruangan yang Anda masuki 
ramai akan obrolan  

2. Mig33 4.03 dapat memuat profil dengan lebih cepat dan tidak menimbulkan macet.  
3. Chatting menggunakan IM(Instant Messenger) lain tidak menyebabkan sambungan 

sering terputus seperti pada versi beta.  
4. Pengembangan lebih lanjut telah dilakukan pada fungsi tab, satu tab kini dapat mewakili 

satu obrolan/satu halaman ruangan chat/satu halaman daftar ruangan chat/satu 
halaman profil. Anda dapat membuka banyak tab sekaligus dalam satu aplikasi mig33. 

http://yoto.wordpress.com/2008/12/28/baru-mig33-403/
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Kesimpulan, mig33 4.03 merupakan aplikasi chatting berbasis java yang sangat patut dicoba 
bagi Anda yang mendambakan kemudahan mengobrol dengan teman cyber di mana saja dan 
kapan saja dengan tampilan yang telah disempurnakan dan kualitas koneksi yang bagus. 

Unduh sekarang dari handphone kamu! 
http://wap.mig33.com 

Catatan: 
Kualitas koneksi akan bervariasi sesuai dengan kuat atau tidaknya sinyal GPRS yang handphone 
Anda terima. Namun, kualitas koneksi dapat saya katakan telah berubah secara signifikan ke 
arah yang lebih baik pada versi 4.03 ini. 

 

Berbagi Melalui Tulisan  

26 Desember 2008 

Menjelang akhir tahun ini, saya tergerak untuk menulis review tentang perkembangan blog ini 
selama tahun 2008. 

Jauh sebelum blog ini dibuat, saya merasa kesulitan untuk menemukan situs yang menyediakan 
banyak informasi mengenai cara utak-atik sistem handphone. Mungkin teknik mencari 
informasi saya saat itu masih kurang. Namun hal itulah yang mendorong saya untuk mengotak-
atik sendiri handphone saya, N-GAGE QD. Dari hasil utak-atik dan sedikit eskperimen 
menggunakan aplikasi system explorer berbasiskan symbian 60 1st gen. seperti SeleQ, 
Smartfileman, FExplorer, dan Systemexplorer v.1.80 itulah saya menulis sebagian besar konten 
blog ini. Semua yang saya tulis adalah hal-hal yang bisa dengan mudah Anda lakukan hanya 
dengan menggunakan beberapa aplikasi sederhana tersebut dari handphone Anda sendiri, 
tanpa menggunakan komputer sama sekali. Hari ke hari, saya melihat perkembangan yang luar 
biasa pada blog ini. Berdasarkan semangat berbagi, blog ini telah berjalan selama hampir 1 
tahun 9 bulan untuk Anda. 

Para penulis yang mungkin merasa jumlah pengunjung yang datang tidak berkembang, 
tulisannya tidak laku dibaca, dan lain sebagainya, saya tidak berusaha mengajari apa yang harus 
Anda tulis, tapi mari lihat statistik blog ini tiap bulan. 

1. April 07 = 37  
2. Mei 07 = 24  
3. Juni 07 = 14  
4. Juli 07 = 140  
5. Agustus 07 = 406  
6. September 07 = 839  
7. Oktober 07 = 1463  

http://wap.mig33.com/
http://yoto.wordpress.com/2008/12/26/berbagi-melalui-tulisan/
http://yoto.wordpress.com/2007/04
http://yoto.wordpress.com/2007/06
http://yoto.wordpress.com/2007/07
http://yoto.wordpress.com/2007/08
http://yoto.wordpress.com/2007/09
http://yoto.wordpress.com/2007/10
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8. November 07 = 2127  
9. Desember 07 = 2738 *total 2007 = 7788  
10. Januari 08 = 3411  
11. Februari 08 = 5293  
12. Maret08 = 5151  
13. April 08 = 6117  
14. Mei 08 = 6447  
15. Juni 08 = 6206  
16. Juli 08 = 8124 
17. Agustus 08 = 8532  
18. September 08 = 8010  
19. Oktober 08 = 8091  
20. November 08 = 9005  
21. Desember 08 (sampai hari ini, 26 Des) = 9119 *total tahun 2008 s.d. 26 des = 83.506 

See? Orang-orang datang karena saya berbagi sesuatu di sini. Hukum timbal balik juga berlaku 
di sini. Saya mendapatkan pengetahuan tambahan dari para pengunjung, informasi terbaru 
mengenai aplikasi, termasuk juga di antaranya bahwa saya tidak boleh mudah putus asa ketika 
menghadapi masalah. Bisa Anda bayangkan kalau saya menyerah untuk menulis pada 3 bulan 
awal yang terkesan suram dan menghapus blog ini? Tentu saya akan melewati kesempatan 
untuk berbagi dengan lebih banyak orang melalui tulisan-tulisan saya kan? Tentu juga saya 
tidak akan pernah tahu kalau angka 14 di bulan Juni akan berubah jadi 140 di bulan Juli dan jadi 
400an di bulan Agustus. Semua angka-angka itu.. 37, 24, 14.. Sampai akhirnya 8 ribu sekian, 9 
ribu sekian orang per bulan.. Datang,pergi, beberapa dari mereka mungkin merupakan 
pengunjung tetap, mungkin juga beberapa dari mereka tidak, sebagian meminta tolong dengan 
sopan, ada juga yang meminta tolong dengan menggunakan banyak tanda seru seolah 
memarahi.. 
Semuanya.. 
Terangkai jadi satu di sini, di blog ini.. 
Selamat menikmati sajian berbagi dari saya. 

 

Review about friendster in 2008  

25 Desember 2008  

Yeah, in my opinion, friendster’s team work wasn’t so good over this year. Let’s have a review 
about it. 

Friendster launched the mobile site on Mei, 30th 2008. (See what i wrote about it). Honestly, at 
first, i was really surprised. “what site is this? Friendster mobile? Cih, premature.” Already a 
hate at the first time. Several days later the desktop version was coming back, but it was going 
mobile again at June, 6th. Then i sent a complaint to friendster’s team. (Read my complaint and 
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their reply here). Their reply made me calm down a lil bit and wait what would they do with it. 
Well, gently i said, the mobile view on mobile phone wasn’t that bad anymore, at least until the 
annoying maintenance come. At the first maintenance, we can’t access the mobile version at 
all. Okay, at the time i waited for several days until finally it was accessible again. But, what i 
get? All my friend was lost! Again, the premature and embarassing work of friendster’s team. 
Although my friendlist have been recovered and i don’t know how complicated is their job was 
but for me they’re not doing it very well. 

 

 

 

Mati Saja  

19 Desember 2008 by kritkusx 

Kurasa lebur sudah semangatku 
Kurasa lebur sudah keinginanku 
Kurasa lesap sudah hasratku 
Kurasa terkubur sudah niatku 

Kurasa tak merasa mentari 
Kurasa tak merasa hangat surya 
Kurasa tak merasa sepoi angin 
Kurasa tak merasa sejuk fajar 

Kurasa 

Tak ada lagi yang bisa kurasa 
Mati sudah sel-sel tanpa inti 
Rusak sudah otot tanpa reaktor 
Tinggal raga utuh berongga 

Mati saja 
Kurasa itu tepat 

-kritikusxtakberakal- 
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OperaMini 4.2  

7 Desember 2008  

[indonesian] 

Baru aja, gw tau dari salah satu pembaca kalo opera baru aja ngeluncurin versi terbaru dari 
OperaMini, OperaMini 4.2. Buat kamu para pembaca yang ga tau apa itu OperaMini dan 
fungsinya, gw akan ngejelasinnya secara singkat. 
OperaMini adalah browser internet yang berbasiskan bahasa pemrograman java yang dibuat 
untuk telepon genggam yang mendukung java. Versi terbaru dari OperaMini berbeda sedikit 
daripada versi yang sebelumnya. Fitur-fitur baru ditambahkan pada 4.2: 

1. Perkembangan lebih lanjut dalam sinkronisasi dengan komputer dan semua perangkat 
yang menggunakan opera. 

2. Kamu sekarang dapat memilih 1 dari 5 skin untuk OperaMini kamu (merah, merah 
muda, perak, hitam, dan kuning). Gw suka bgt sama skin yang warna item. Keren! Makin 
demen dah gw sama OperaMini 

Unduh sekarang! 

[english] 

Just this moment, i know from one of my reader that opera had already launch the new version 
of OperaMini, OperaMini 4.2. 
For you readers who don’t know what is operamini and the function of it, i’ll explain it shortly. 
OperaMini is a java-based internet browser made for java-supported cellphones. The latest 
version is a little bit different from the previous version, OperaMini 4.1. New features is added 
at 4.2: 

1. Advanced development in synchronisation with computer and all devices that use opera 
2. You now can choose 1 from 5 skins for your OperaMini (red, pink, silver, black, and 

yellow). My favourite is black skin. Awesome! It’s just make me love OperaMini more 
and more again. 

Download now! 
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Kamu bisa dapetin ulasannya di sini  

1 Desember 2008  

Berikut adalah kata kunci pencarian yang mengantarkan pengunjung ke blog ini: 

skin ultra mp3 524 
 

seleq 469 
 

skin mp3 433 
 

aplikasi s60 409 
 

ultra mp3 skin 251 
 

aplikasi nokia 248 
 

skin ultramp3 220 
 

ultramp3 202 
 

kelebihan bluetooth 181 
 

warna 161 
 

ultra mp3 148 
 

mp3 skin 122 
 

pusat pesan im3 114 
 

pusat pesan mentari 96 
 

aplikasi ultra mp3 95 
 

bus 91 
 

lupa password mmc 85 
 

download aplikasi s60 84 
 

ultramp3 skin 82 
 

kelebihan dan kekurangan bluetooth 71 
 

cry 68 
 

skin hp 66 
 

aplikasi symbian s60 62 
 

warna warni 62 
 

komunitas n-gage 57 
 

www.mobilepretty.com 56 
 

kekurangan bluetooth 56 
 

aplikasi symbian 60 56 
 

n gage 55 
 

puisi-puisi 54 
 

virus hp 50 
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download skin ultra mp3 43 
 

mp3skin 43 
 

www.operamini.com 42 
 

skins ultra mp3 42 
 

skin mp3 hp 42 
 

flood mig33 41 
 

aplikasi n-gage qd 41 
 

pusat pesan simpati 41 
 

makna sahabat 40 
 

free download skin ultra mp3 38 
 

ultra mp3 skins 38 
 

aplikasi seleq 38 
 

download aplikasi symbian s60 37 
 

puisi 37 
 

cara transfer pulsa mentari 36 
 

cara format hp nokia 36 
 

tentang puisi 36 
 

cara format nokia 6600 35 
 

warna-warni 35 
 

Kamu bisa nemuin semuanya ulasannya di sini, di blog ini. Jadi jangan lupa gunakan fitur kotak 
pencarian untuk mencari archive tulisan (tulsian yang telah ditulis) di blog ini. 

 

Sebuah sejarah penting blog ini  

29 November 2008  

Pagi ini, setelah guling-gulingan cukup lama di kasur kamar kosan yang acak-acak, akhirnya gw 
bangun juga. Trus dilanjutin ke acara ngelap iler, terus.. Ah ya, skip dah. Langsung ke intinya aja. 

Kayak biasanya, gw ngecek statistik blog gw lewat hp. Jreeng.. Hari tersibuk ternyata udah 
berubah jadi 28 November 2008 dengan total hit 425. Uwew banget dah. Sebelumnya, lusa 
kemaren juga tercatet sebagai hari tersibuk dengan total hit 370an *gw lupa persisnya. Tentu 
aje gw seneng dong, makin rame ni blog.. Oh iya, satu hal yang gw sorot juga, kayaknya 
kemaren ada seseorang yang baca hampir semua puisi gw, terbukti dengan statistik tulisan 
kemaren. Tapi yang aneh, dari sekian banyak yang mampir, kenapa ga ada yang ngasih komen 
yak? Dari dua hari yang lalu total komentarnya masih 1054. Atau gara-gara gw ganti theme 
blog, trus orang-orang pada bingung secara di theme yang satu ini semua komentar 
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disembunyiin dalam satu tombol bernama “comment”, kalo pengen liat komentarnya atau 
pengen nambahin komentar, cukup klik tombol itu, semua komentar dan kotak input 
komentarnya bakalan muncul. Soalnya kasian juga kalo kebetulan mampirnya ke tulisan gw 
yang komentarnya nyampe ratusan. Bukanya pasti berat trus juga lama. Mending yang 
ditampilin tulisannya dulu, trus baru kalo mau baca komentarnya, tu tombol “comment” baru 
di klik. Lebih enak begitu sih kalo kata gw.. 

Btw, intinya adalah, akhirnya ni blog bisa juga statistik nyampe 400 dalam satu hari. Wehehe, 
next target : gope a.k.a 500 dalam satu hari. Bisakah? Let see then.. =) 

*** tema blognya udah gw ganti lagi karena kayaknya pada bingung buat ngasih komen di 
mana. 

 

Wanna know me more?  

18 November 2008  

About the INFP Expert Quotes & Links 
“To understand Healers, we must understand 
their idealism as almost boundless and 
selfless, inspiring them to make extraordinary 
sacrifices for someone or something they 
believe in. The Healer is the Prince or Princess 
of fairytale, the King’s Champion or Defender 
of the Faith…”  
- The Portrait of a Healer Idealist (Keirsey) 

“INFPs are highly intuitive about people. They 
rely heavily on their intuitions to guide them, 
and use their discoveries to constantly search 
for value in life. They are on a continuous 
mission to find the truth and meaning 
underlying things. Every encounter and every 
piece of knowledge gained gets sifted through 
the INFP’s value system, and is evaluated to 
see if it has any potential to help the INFP 
define or refine their own path in life.” 

- Portrait of an INFP (The Personality Page) 

“creative, smart, idealist, loner, attracted to 
sad things, disorganized, avoidant, can be 

 

“Highly creative, artistic and spiritual, they can 
produce wonderful works of art, music and 
literature. INFPs are natural artists. They will 
find great satisfaction if they encourage and 
develop their artistic abilities. That doesn’t 
mean that an INFP has to be a famous writer 
or painter in order to be content. Simply the 
act of “creating” will be a fulfilling source of 
renewal and refreshment to the INFP. An INFP 
should allow himself or herself some artistic 
outlet, because it will add enrichment and 
positive energy to their life.”  
- INFP Personal Growth (The Personality Page) 

“INFPs never seem to lose their sense of 
wonder. One might say they see life through 
rose-colored glasses. It’s as though they live at 
the edge of a looking-glassworld where 
mundane objects come to life, where flora and 
fauna take on near-human qualities.” 

- INFP Profile (TypeLogic) 

“Their job must be fun, although not racous, 
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overwhelmed by unpleasant feelings…” 

- INFP Jung Type Descriptions 
(similarminds.com) 

“An INFP’s feelings form the foundations of 
the individual. They are sacred and binding, in 
the sense that their emergence requires no 
further justification. An INFP’s feelings are 
often guarded, kept safe from attack and 
ridicule. Only a few, close confidants are 
permitted entrance into this domain.” 

- INFP Profile (INFP Mailing List) 

and it must be meaningful to them. They need 
a strong purpose in their work. They want to 
be recognized and valued, without undue 
attention given to them. They may become 
embarrassed when make the center of 
attention. As a result, they may undersell their 
strengths in order to avoid being singled out 
and made to feel conspicuous. They would 
rather have their worth be noticed gradually 
over time.” 

- INFP – The Dreamer (Lifexplore) 

 
Copied from yoto.mypersonality.info 

 

Santuari  

17 November 2008  
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Menari 
Menggelap di balik selimut 
Menunggu mangsa 
Dibalik malam dan birahi 
Menerkam.. 
Tak terasa mematikan 
Nikmat malah. 

Aku tidak bodoh. 
Menunggukah? 
Kutimpa selimut topengmu dengan meja. 
Masih ingin tinggalkah di dalam sini? 
Keluar! 
Jangan pura-pura tak mendengar! 
Kusulut api dengan sesumbar 

“Atau ruangan ini takkan lagi bertepi” 

Takkan ada pojok untuk tikus 
Hanya kupu. 
Ya, 
Kupu bertelur emas.. 

Tapi semua pagi telah mati 
Ia keluar 
Pelan 
Menunjukkan sayap 
Hingga jadi kupu sepenuhnya 
Kupu-kupu. 
Namun tak seindah yang mampu hidup di sini. 
Menyamar 
Dengan topeng kupu murahan yang ia baca dari sebuah buku 

“Ke mana lampuku dulu? 
Mana warna merah muda! 
Sial” 

Ke pasar aku mencari 
Obat pembasmi kupu bersayap hitam 
Nampaknya tak ada 

Cepat-cepat kumakan kapur barus 
Tak mengapa karena harus 
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Cepatlah mati aku.. 
Aku ingin kupu bertelur emas hidup lagi 
Karena sebentar lagi 
Kita pergi ke santuari 

 

Friendster mobile is not a suck site anymore  

31 Oktober 2008  

Since june, friendster.com officially have the mobile version of it, located at 
http://m.friendster.com. All mobile user who try to access www.friendster.com are auto-
directed to the mobile site. I was so upset when i saw the mobile site at the very first time. It’s 
about 10 a.m. west indonesian time region *fyi, indonesia have three time region, west 
(gmt+7), middle (gmt+8), and east (gmt+9). I already sent protests to the friendster team, and 
this is their response (click to view). At the time, the mobile version of friendster was really a 
very bad one. We even couldn’t post a comment! Imagine how jerk it was =D Lol. But now, after 
5 months work of the friendster team, beside the main function of giving testimonial, viewing 
profiles, and so on, i even can upload photos and get a text alert sent directly to my phone. 
Awesome! The most interesting part is, the mobile version can understand some html code 
used at my shoutout. You can see my customized profile at 
http://m.friendster.com/profile/user/42414323. Beside that, you can access the mobile version 
with desktop browser (such as mozzila, internet explorer, etc) if you aren’t patient enough to 
wait the desktop view of friendster. 

Yeah, after all, friendster mobile is getting better by the time. Now, i think it’s already 
comfortable to use =] 

 

Mengenang Sebuah Blog Cerdas  

29 Oktober 2008  

Beberapa hari yang lalu, karena sudah lumayan lama tidak berkunjung, saya iseng-iseng 
berkunjung ke sebuah blog yang menurut saya berisi tulisan-tulisan bermutu, ditulis dalam 
bahasa yang cerdas dan tidak bertele-tele. 

Sebuah blog pendidikan yang mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Sungguh 
sebuah kombinasi yang unik. http://deking.wordpress.com telah mengajarkan saya banyak hal, 
termasuk arti filosofi Ad Majorem dei Gloriam (all glory to God/segala pujian untuk Tuhan). 
Namun entah kenapa pemilik blog itu tidak menulis lagi. Tidak ada tulisan baru lagi terhitung 
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sejak bulan februari hingga sekarang yang berarti blog tersebut sudah vakum selama hampir 8 
bulan. Saya tidak tahu alasan pastinya, namun saya merasa agak kecewa dan menyayangkan hal 
tersebut. Harusnya blog-blog seperti inilah yang harus diperbanyak agar pengguna internet dari 
Indonesia memperoleh pembelajaran dengan cara yang asik (sambil menyelam, minum air, 
dapet ikan, kenyang pula), bukannya malah situs-situs pornografi dan sejenisnya yang kian hari 
kian marak saja. Sungguh sangat disayangkan.  

Saya sempat memeriksa page rank deking, dan ternyata turun satu peringkat (dari pagerank 5 
ke 4), sekedar pembanding, pagerank www.friendster.com adalah 7. Traffic details dari alexa 
untuk deking.wordpresscom juga tidak begitu memuaskan. Semua data tersebut menunjukkan 
penurunan (berdasarkan perbandingan data pada bulan-bulan sebelum februari) yang 
diakibatkan blog tersebut sudah lama tidak diperbaharui. Semoga empunya blog membaca 
tulisan ini dan kembali menulis lagi.. Kontribusi Bapak untuk Indonesia yang lebih baik sangat 
diharapkan.. 

 

Sebagian Tanya  

25 September 2008  

 

Hei kamu 
Kenapa jadi kelu? 
Tersekapkah dirimu? 
Atau kau menunggu dikutuk? 
Dihisap dan dihipnotis oleh kutu telah membuatmu gila barangkali? 

Kamu.. 
Kenapa jadi kaku? 

http://www.prchecker.info/check_page_rank.php
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Sudah matikah? 
Kenapa membisu? 
Kenapa jadi biru? 

Inikah inti langit? 
Mengapa masih terlihat bukit 
Bukankah tidak ada sakit ? 
Tapi kenapa perih ? 
Kenapa aku yang merintih ? 
Kenapa tidak dia ? 
Kenapa tidak mereka ? 
Atau 
Kenapa tidak dia! 
Bukankah katanya kita adalah satu kata ? 
Tapi mengapa aku merasa kita adalah empat huruf ? 
K-I-T-A 
Tak pernah jadi satu kata untukku 

Mungkin kita takkan pernah satu rasa 
Kau stoberi dan aku coklat.. 
Mengapa tertawa? 
Bukankah ini hanya kata? 
Kata yang bukan kita 
Kita yang bukan kata 
Apa bedanya hidup dan mati 
Bahkan saat hidup pun aku sudah harus mati 
Agar kupu-kupu dapat hidup di dalamku 
Karena kupu-kupu tahu madu terbaik 
Bawa aku dengan merdu 
Tak mengapa walau lewati salju 
Yang penting 
Bawa aku ke ladang keju dan madu 
Karena aku tikus dengan kupu-kupu di dalamku.. 
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Metafora Dalam Kata  

25 September 2008  

 

Pelan.. 
Diam 
Bercahaya.. 

Bersinar bagai sebuah lilin kecil 
Berlaku selayaknya tanah 
Padahal bernama pelangi yang dipuja 
Yang memberikan tetesan air kesejukan.. 
Menenangkan tiap hati yang terluka 
Juga ikut meresap! 
Tak hanya lewat di permukaan 
Ikut masuk dan larut dalam derita 
Seakan itu milikmu juga 

Sungguh indah percikan embun pagi yang kusangka nista 
Merangkaikan sebuah kata 
Aku cinta.. 
Dengan hati, dengan telinga, tanpa mata 
Dengan perbuatan, sedikit kata.. 
Hanya hangat kurasa.. 

Dalam sebuah metafora 

 
 
 

Sebuah Kunjungan  
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15 September 2008  

 

Sehat? 
Sakit.. 
Kurasa tidak 
Maaf 

Aku berharap pada matahari 
Senyuman itu akan kembali 
Sperti malam tadi 
Sebuah diam yang bermakna menyeruak kembali 
Berteriak.. 
Pelan 
Pelan.. 
Senyap 

Ku ketuk kepalanya 
Tak ada jawaban 
Ia kini bermuka tua 
Bagai batu yang menjadi debu 
Mati termakan usia 
Keriput.. 
Terlihat benar-benar lemah 

 

Perlahan 
Sebuah rasa mengintip di pintu 
Menyapa malu-malu 
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Enyahlah! 
Apapun itu 
Ku mohon.. 
Aku pun tlah lelah untuk berairmata lagi 

Sehat? 
Sakit? 
Kurasa tidak 

Papa 
Aku harus pergi 

Kutinggalkan secarik kertas 
Temui aku sembilan bulan sepuluh hari lagi 
Saat representasi derita menyatakan tangisnya ke dunia 
Saat malu dan kegelapan bercampur menjadi dosa manusia 
Bangunlah pada saat itu.. 

 

Demi Indonesia  

21 Juli 2008 by Fadilla 

Lihatlah aku tunas yang baru berkembang 
Aku generasi pilihan untuk tanah tumpah darah 
Kusongsong hari demi hari 
Demi bangkitnya pertiwi 

Aku bukan pembangkang yang tak tahu diri 
Inilah Indonesiaku 
Inilah macan yang belum terbangun 

Garuda itu menatapku 
Aku dan gedung pencakar langitku 
Bagi jiwa yang baru saja mengerti 
Aku telah menyaksikan jutaan kelaparan 
Aku tak menutup mata atas kesengsaraan 

Bagimu dengan semangat baru 
Aku ini kecil sekecil kutu 
Suaraku hilang ditelan para hartawan 
Tapi hatiku setangguh raja siang 
Kutangguhkan hatiku untuk menjunjung namamu 

http://yoto.wordpress.com/2008/07/21/demi-indonesia/
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Kutanamkan hatiku dengan rasa persatuan 
Demi pagi takkan ada kelaparan 
Demi siang takkan ada kesenjangan 
Demi malam takkan ada keresahan 
Demi Indonesia yang sejahtera 

 

Sedikit Renungan Tentang Puisi  

19 Juli 2008  

Setelah saya memublikasikan Jangan Ada Malam Semu, saya menyempatkan diri untuk blog 
walking. Saya menemukan tulisan yang menarik di blog ini. Membahas mengenai puisi. Sebuah 
tulisan yang sangat bagus. Tulisan tersebut menyertakan butir-butir yang layak untuk 
direnungkan sebagai introspeksi diri: 

1. Perjalanan perpuisian Indonesia sejak abad ke-20, sejak ia mencoba lepas dari tradisi 
lisan, sesungguhnya tak pernah benar-benar bergerak sebagai sebuah disiplin yang 
membina dasar-dasarnya sendiri secara kukuh. 

2. Hukum tertinggi yang dipeluk erat-erat dan tak dapat diganggu-gugat adalah licentia 
poetica: hak mutlak penyair untuk menggunakan bahasa sebebas-bebasnya, termasuk 
menyimpang dari tata pembentukan kata atau kalimat yang lazim bila perlu. 

3. Bergantung pada gairah dan bakat (maupun kenaifan) masing-masing penyair, puisi 
menjadi semacam lahan bebas (bahkan liar) yang tak menyediakan perangkat khusus 
yang jelas dan memadai menyangkut penciptaannya. 

4. Puisi Indonesia berjalan hampir tanpa mengenal prosodi, misalnya disiplin yang 
mendalami anatomi puisi menurut metrum, ritme, rima itu. 

5. Ketiadaan pendalaman atas anatomi puisi, bisa dilihat sebagai hikmah yang mungkin 
menyelamatkan penyair dari kesibukan berlebih terhadap tetek-bengek yang terlalu 
teknis dalam merangkai karya. 

6. Semenjak sajak bebas muncul pada abad ke-19, metrum menjadi sesuatu yang tampak 
kian mengekang dan merepotkan dan karenanya disingkiri jauh-jauh. 

7. Tanpa metrum, sajak bebas seharusnya melahirkan musiknya sendiri-sendiri. Sajak-sajak 
bebas yang unggul telah membuktikan hal itu. 

8. Tapi tanpa metrum, sajak bebas juga kemungkinan bisa celaka akibat miskinnya latar 
pemahaman dan penguasaan akan kompleksitas puisi, dan yang lahir adalah sajak yang 
tak mempertimbangkan kekuatan setiap unsurnya sebagai pembangun sebuah 
komposisi yang mantap. 

9. Puisi yang tak memiliki kesadaran bentuk yang memadai, dan hanya meluncur ringan 
tanpa beban (selain beban pesan), tapi juga tanpa kekokohan, hanya gairah yang 
menggebu-gebu tapi bisa tanpa arah. 
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Ya, saya setuju dengan semua butir tersebut. Sekadar menambahkan opini, puisi bukanlah 
sebuah bentuk terikat yang bersandat pada teknis. Siapapun bebas menciptanya. Ia bebas, liar, 
bertumbuh, makan dari apapun, takkan berteduh walau hujan, akan tetap berlari walau panas. 
Jangan kurung ia dengan kotak. Jangan paksa letakkan di atas tatak. Ia kini tertidur di 
Indonesia.. Kamukah orang yang akan membangunkannya? 

 

Jangan Ada Malam Semu  

19 Juli 2008 by Yoto 

 

 

Pagi hari 
Embun menguap 
Bulu mata basah 
Bertebaran di tanah 
Siluet-siluet mulut jadi nyata 
Bertebaran di meja 

Ah.. 
Sungguh bulu mata dan mulut yang tlah lelah 
Bahkan untuk sekadar ingat bagaimana bahasa 
Betapa aku masih kecil untuk dunia 
Aku masih rapuh tuk bertanya 

http://yoto.wordpress.com/2008/07/19/jangan-ada-malam-semu/
http://yoto.files.wordpress.com/2008/08/lips.jpg


Disclaimer: 
Hanya untuk penggunaan pribadi, tidak untuk di copy paste ke situs manapun. Harap hargai karya saya dan niat saya untuk berbagi. 

Property of http://yoto.wordpress.com , do not edit 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1649255512 

http://twitter.com/komunitasngage  

Aku masih lemah tuk meraba 
Tapi sungguh malam berkata 

“ 
Hei, tahukah kamu akan Indonesia? 
Ya, betapa suatu hari aku akan pergi 
Membawa serta kemuraman dan tikus yang keji 
Sungguh matahari akan terbit 
Tak ada malam yang abadi 
Memang bukan sebentar lagi 
Lihatlah mata hati generasi kini 
Sungguh tertutupi.. 
Bagaimanakah kalian akan melihat terang walau aku pergi 
Bukalah kain hitam di matamu dulu 
Indonesia sungguh kaya untuk miskin dan terhina 
Tak cukup kata untuk terucap 
Berdoalah 
Maka akan mengerti 
“ 

Dan malam pun menyendiri lagi 
Sperti biasa 
Masih saja ada teka-teki 
Tapi tekadku kini menjadi 
Takkan behenti kutulis puisi 
Inil caraku 
Akan ku kabarkan siaran malam agar saling memahami 
Berharap jadi melodi 

 

Dunia Tanda Tanya  

12 Juli 2008 by Fadilla 

Getir-getir hati 
Diam-diam aku menyukaimu 
Hati berbisik pelan-pelan 
Tapi tetap aku acuhkan 

Sepi menjadi ramai 
Ramai menjadi sepi 
Aku berada dimana? 

http://yoto.wordpress.com/2008/07/12/dunia-tanda-tanya/
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Dunia tanda tanya 
Aku terlalu banyak bertanya 

”apa itu cinta?” 
”bagaimana itu cinta?” 
”benarkah itu cinta?” 

Pertanyaan itu sibuk sendiri 
Berputar-putar… 
Berlarian… 
Saling berebut jawaban 

Kau tersenyum 
Aku ingin benturkan kepalaku 
Mengapa aku tak bergeming? 
Akiu hanya bertanya hal yang sama 
Berulang-ulang… 
Dan aku pusing sendiri 

Dengarkan selagi aku merasa tenang 
Ada gejolak… 
Menangis… 
Teriak… 
Berlompatan… 
Tak karuan… 
Mengharapkanmu… 
Mengharapkanmu… 

Pertanyaan itu kembali berputar-putar 
Aku ingin mengasingkan diri 
Pertanyaan itu… 

”apa itu cinta?” 
”bagaimana itu cinta?” 
”benarkah itu cinta?” 

”Aargghh…!!!” 

n.e. (someone who lives in this poem) 

 

Kanvas  
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7 Juli 2008 by Fadilla 

Kanvas itu tergeletak begitu saja 
Ada seulas warna indah 
Hijau, biru, merah 
Berbaur dengan ceria 
Seolah ada kesempurnaan yang ditemukan 
Seperti mimpi yang ditemui di kenyataan 
Ada guratan hitam berhamburan 
Bercak merah dan kelabu tak beraturan 
Ada luka yang berusaha tersenyum 
Goresan yang ingin merobek warna itu 
Namun goresan itu tak ada yang menyentuh satupun warna 
Hanya sedikit sebagai penegas tanda suatu kebencian 
Tapi tak pernah berani mengutarakan 

Kanvas itu tergeletak sendiri 
Hanya aku yang menatapnya sedih 
Apa yang aku lakukan dengan kanvas itu? 
Padahal dulu ia begitu putih dan hanya ada warna cerah 
Apa yang aku lakukan pada kanvas itu? 
Seolah tak percaya kanvas itu adalah gambaran hatiku 
Dan tak ada yang percaya siapa warna indah itu 

Suara hati terdengar begitu parau 
Memanggil namamu sebagai warna indah itu 
Apa yang harus kuperbuat pada hatiku? 
Aku hanya menatap kembali kanvas itu 
Inikah kenyataan saat kumendambakanmu? 
Tak pernah kukira sejauh ini jadinya 
Sesungguhnya aku tak pantas lagi menaruhmu 
Namun aku enggan mengganti warnamu yang tertuang di kanvasku 
Tak ada yang mampu menandingi perasaan itu 

Jika kau terpanggil lewat mimpimu malam ini 
Jika aku hadir di sana dan memberimu ruang di hati 
Kumohon kau hadir kembali 
Jadilah warna cerah di kanvasku 
Biarkan hitam itu pudar sendiri 
Kumohon jadilah kau sebagai kekasih 
Dan kanvas itu takkan ternilai lagi 
Dan sakit hatiku tak akan kuingat lagi 
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Makna Sahabat  

5 Juli 2008 by Fadilla 

Kita tak pernah diajarkan bagaimana memberikan kasih 
Kita terlahir dan mendekap saling terpisah 
Kita tak mengerti apa itu suatu suratan 
Kita hanya membiarkan semuanya mengalir 

Kau adalah sosok yang tidak sempurna 
Dan aku pun tak pernah sempurna 
Kita saling mengisi celah ketidaksempurnaan 
Saling menjaga tiap-tiap kekurangan 

Kita saling menguatkan 
Kau coba mengerti aku 
Begitu pun aku padamu 
Kita sahabat di dalam satu rasa 
Kita hidup bersama menghadapi dunia 

Genggamlah tanganku untuk melangkah lebih maju 
Bersama dalam makna sahabat yang seutuhnya 
Ku butuh dirimu lebih dari sekedar bicara 
Kita kan bersama menggenggam dunia 

 

 

 

 

 

 

 

Anomali  

2 Juli 2008 by Yoto 
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Dan sampai senja ini aku bermimpi 
Mimpi akan datangnya semburat jingga 
Menghiasi ruangan kecil di pojok gudang 

 

Kebisingan waktu membuatku sengsara 
Pitaku berontak 
Ingin melengking tinggi 
Berteriak tanpa menjerit 
Tersenyum tanpa ekspresi 
Melebur dalam kehangatan 
Membeku dalam kesunyian 
Akan kukejar bayangan itu sampai nanti 
Kuharap siluet itu takkan pergi 
Kumohon, tetaplah di sini.. 
Aku tak berani.. 
Karena ku tak berani melukis mimpi 
Ku takut takkan jadi indah 
Imajiku mungkin masih dini tuk dilahirkan 

Kau adalah tiga huruf 
Ketika aku merasa 
Andai aku ksatria 
Ucapan ini tentu takkan cuma sekedar kata mati 
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Sungguh ku berharap 
Keberanianku merah sperti planet mars 
Secuek pluto 
Sedingin sambaran petir 

Kata kunang-kunang 
Aku adalah anomali 
Yang aneh namun tetap indah 
Aku anomali 
Yang ketika ku redup 
Terangku akan muncul 
Aku anomali 
Yang hanya bisa mereguk sunyi dalam bising 
Hanya berani merangkai kata di balik hutan 

Aku menepis 
Bukankah segala sesuatu diciptakan berpasangan? 
Karena ada benci maka ada cinta 
Ada buruk maka ada baik 
Apa itu anomali? 
Apa itu aneh? 
Apa itu benar dan apa itu salah? 
Semuanya relatif! 
Semuanya saling melengkapi 
Demikian juga keganjilan 
Melengkapi hal yang ganjil menjadi genap 
Jadi bukan salahku jika aku menjadi potongan yang tak lengkap 
Bukan salahku juga jika aku tak bisa seberani ksatria 
Karena memang harus begitu.. 
Paling tidak, aku rela jadi sperti itu 
Sampai nanti 
Saat para pemberani menjadi pengecut 
Maka akan ada pengecut yang akan jadi pemberani 
Mungkin itu yang kan terjadi 

PS: For a faithful secret admirer around the world 

 

Bosan  

29 Juni 2008 by Yoto 
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Entah kenapa 
Mendung ini terasa menggangu 
Kali ini tak buatku termangu 
Sedetik abu-abu 
Kemudian jadi biru 
Bagai perpaduan kelu dan semu 
Menari tak jemu 
Menari untuk satu 
Satu rasa 
Satu jiwa 
Satu kata 

Lalu aku berdiri 
Mengamati 
Memahami 
Mengagumi 
Dan beranjak pergi 
Bukankah hidup lebih dari puisi? 
Lebih dari arti 
Jadi mengapa kita harus bernyanyi? 
Cih, menghibur diri 
Tak ada yang tau pasti 
Hanya satu hal yang ku mengerti 
Nada minor adalah variasi mayor 

 

Fur Buni  

25 Juni 2008 by Yoto 
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Di hari yang tua dan kelabu nanti 
Mungkin akan juga kau sadari 
Derik tak pernah sepi.. 
Hanya perlu menanti 
Namun tak juga hanya mengamati 

Pasti.. 
Tidakkah kau dengar? 
Perlu ku ulangi? 
Pasti.. 
Resapi dan sadari 
Bahkan elektron pun berpasangan bukan? 
Jadi mengapa harus tertekan? 
Mengapa harus ditahan? 
Luapkan! 
Jangan pernah takut akan kenangan! 
Jangan takut dihempas! 
Karena inilah hidup 
Tiap kulit pasti terkelupas.. 

Sepi 
Sepi 
Sepi 

Ah, hanya itu? 
Mungkin.. 

PS: 
buni met ultah.. :) 
Maaf cuma bisa buat yang beginian untuk buni. Just wanna cheer you up bun.. 
Hope you like it 
^_^ 

“ 
 Yototol, bru x ini nh gw dbkinin puisi.tharu nh gw. Makasi bgt y! 

Yg plg bkesan itU di kata2 
“bahkan elektron itu bpasangan bukan?” 

huff..gw g tw ni mw ngmg ap lg slain makasi bgt en makasi2 bgt2.. 
Hoho 

 ” 

Seakan Semua Ada  

17 Juni 2008 by Yoto 
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Kemarin 
Saat awan-awan terbingkai bersama 
Tahukah kamu? 
Lekuk wajahmu ada di sana 
Semilir angin berbau aroma rambutmu 
Gemerisik daun seperti bisikanmu 

Baru ku mengerti 
Ada ruang kosong yang tak kuharap tak ada 
Absensi dirimu 
Buat ku menyukai batu 

Aku terdiam 
Membiarkan malam 
Bersenandung dalam keheningan 
Mendengar tiap tetes air malam 
Menutup mata 
Memberi tempat untuk imaji 
Lukisan terindah yang pernah aku miliki 

Kamu 
Warna pastel untuk hariku 
Senyumanmu 
Mentari indah yang rela terspesialisasi dalam gelapku 
Dekapanmu 
Mendengar teriakanku yang terpaksa bisu 
Cintamu 
Ajarku mengerti arti penting ketidaksempurnaan 
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Biarkan aku menghapus air matamu.. 
Mendekapmu dalam keterbatasan 
Dan ijinkan aku berbisik di telingamu 

Aku sayang kamu tanpa harga 

Beritahu aku saat lelah dan udara tak lagi bersahabat 
Aku akan datang membawa sekotak nafasku tuk jadi nafasmu 
Tenagaku untuk mengisi isakmu 
Menopangmu.. 
Dengarlah 
Yang ku ingin hanya satu 
Untaian nadamu sampai senja dan aku terlelap 

staccato 

-jeda- 

 

Sedang Berhayal  

16 Juni 2008 by Fadilla 

Rona merah muda manis kupandang 
Berikan esensi dalam arti hidupku 
Berbinar memantulkan bias keindahan 
Menyapa hati yang kalud dalam diri sendiri 

Masihkan aku bermimpi di siang hari? 
Kau nampak penuhi hatiku dengan sinarmu 
Membawa cahaya ke dalam lubuk jiwa 
Tak berteman dan hanya kenal kesunyian 
Tanpa kata yang terlintas akan keindahan 
Dan kini kau menyentuhku dengan lembutnya 

Belailah aku jika aku sendiri 
Kau akan resapi jantungku yang terhenti 
Rasakan asmara yang sedang kuisyaratkan 
Tanpa kata aku hanya dapat memandangmu 
Tanpa permisi kubawa kau dalam imaji 

Terbang menembus kenyataan 
Terbuai dipeluk angan-angan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Staccato
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Aku ini sedang berhayal tentang sesosok juwita 
Kan kutambatkan ia di hati yang terdalam 
Membawa jiwa jelajahi dunia baru 
Yang akan tersesak dengan semua tentangmu 

 

Waspadalah, Apakah Anda Terkena Sindrom UN?  

14 Juni 2008  

Lo deg degan, cemas, ga nafsu makan, mules, ngupil sembarangan, ngigo-ngigo tentang kelulusan, ampe 
eneg ngeliat muka pacar sendiri, jadi sensitif, suka ngebanting-banting pintu, ketawa-ketawa sendiri, jadi 
sering pegang-pegang tali tambang ama pisau, ngejambak-jambakin orang tanpa sebab, pas bawa motor 
atau mobil pengen nubrukin semua orang yang lo liat, ngidam pengen berenang tengah malem, makan 
nasi goreng 5x sehari, kentut dijadiin hadiah (kentut di plastik, trus plastiknya dikasih pita n dibungkus 
jadi kado), jadi napsu gara-gara ngeliat nenek-nenek pake konde atau gara-gara ngeliat kambing 
tetangga yang dilipstikin (buat co) atau kambing yang terlihat macho (buat ce), ketiduran pas boker, 
saking keselnya sama orang lo kentutin dia di depan idungnya, berikrar kalo lulus UN bakal goyang 
ngebor nonstop 4 hari 4 malem, dll. 

Kalo itu semua terjadi sama lo..  

SUMPAH! LO UDAH GILA!  

Hhehe.. Peace ah ^^v 

Friendster’s Automatic Response for My Complaint About 
Mobile Site on Mobile Phone  

11 Juni 2008  

Yeah, this is what will Friendster team said. I copied it from my inbox at 
yotoliberty@yahoo.com 

Please pay attention [Incident: 080529-007100] 

Friday, May 30, 2008 7:52 PM 

From: 

“Friendster Customer Support” 

Add sender to Contacts 
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To: 

yotoliberty@yahoo.com 

Recently you requested personal assistance from our on-line support center. Below is a 
summary of your request and our response. 

Thank you for allowing us to be of service to you. 

Subject 

Please pay attention 

Discussion Thread 

Response (John) 05/30/2008 05:52 PM 

Hello Yohanes, 

—————————————————————————————————— 

ATTENTION: 

——————————————————————————————————- 

This is an automated response. 

If you are trying to reach Customer Support or want to give us more feedback, just reply to this 
email. 

——————————————————————————————————- 

Thank you for your feedback regarding our new mobile phone site. Due to the overwhelming 
number of responses, we will be unable to respond to every message, however rest assured 
that we are reading your messages. 

We have heard your feedback and we are working as quickly as possible to add more features 
to our mobile site. Viewing and posting comments are not supported yet but we will be adding 
it very soon so please stay tuned. Also, as you have noticed, the option to access the desktop 
version (www.friendster.com) from your mobile phone was removed. We understand that 
some users would like it however we are focused on making the mobile site a great mobile 
Friendster experience through adding more features, making them easy to access on a phone, 
and of course listening to our users. For those of you who have a more advanced mobile phone, 
we will work on making the experience better for you as well’ 
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If you would like to provide specific feedback on additional features you think we should add to 
the mobile site, please reply to this email. Change can be difficult, but with it often times comes 
better experiences given the opportunity. We really appreciate your patience as we work on 
improving Friendster’s mobile site. Please check the site regularly to see the changes! 

Thank you, 

Friendster Mobile Team 

Customer (Yohanes Lieberto = Yoto) 05/29/2008 02:27 PM 

Message-Id: <20080529193650.779AF18080@phpadmin5.gbxsc.friendster.com> 

I am really dissapointed. Every time i type www.friendster.com, i just get m.friendster.com ! My 
friend said that there is a link named desktop view below the login form. I didn’t find it! How 
could this happened? I am friendster user from Indonesia, i use Opera Mini 4.1 and my phone is 
Sony Ericsson w550i. I really upset with this problem. Something wron with my phone or what? 
I already delete and download Opera Mini again and again until more than 10 times. I also try 
the other language, it didn’t work. I try to open it with my deafult internet browser, it didn’t 
work. I try to open it with Opera Mini 3.1.2, it also didn’t work. I already try to access 
www.friendster.com for more than 50 times ! Can you imagine how important it to me? 
Please.. pay attention on this. I never have an experience this before during all the time i use 
friendster until yesterday. Poor me if i must rent a computer to open my friendster page. I’d 
better NOT USING FRIENDSTER 

ANYMORE. 

Please fix this problem soon. 

Regards, 

Yohanes Lieberto 

===================================== 

Category: Friendster Mobile Feedback 

Received: Wed, 28 May 2008 01:28:00 -0700 

UserID: 42414323 

Email: yotoliberty@yahoo.com 

MemberSince: 2007-04-30 
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Country: ID 

Auto-Response 05/29/2008 02:27 PM 

This is an automatic response. Your question has been received. 

Hhaha, i was so upset until i wrote like that at the time. A good automatic reply i guess. It 
answer all my questions. Hope this letter can also answer your questions. Ok, keep rock on 
Frienster guys! 

Keywords : what does friendster say about mobile view, friendster’s mobile site progress, e-
mail reply for complaints about mobile view, when will mobile view disappear forever 

 

Saat Saling Melepas Kepergian  

9 Juni 2008 BY Fadilla 

Aku tak pernah mengira telah menyayangi kalian 
Awal aku menginjak ruang ini dan menatap kalian 
Aku tak pernah terpikir jika kalian sahabat yang paling berharga 
Tak terbesit sedikit pun untuk meneteskan air mata 
Hanya karena tak rela menatap kepergian kalian 

Begitu banyak rintangan yang kita taklukan bersama 
Saat-saat indah yang tak kuduga sebelumnya 
Seperti bibit kecil yang selalu disiram 
Hanya berawal dari sebuah senyuman 
Hingga benar-benar menjadi bagian yang saling melengkapi 
Benar-benar sulit untuk menahan air mata 
Saat jabat tangan dan saling melepas kepergian 

Sahabatku yang akan hidup di jalan masing-masing 
Aku tak pernah mengharap banyak jika kalian telah berhasil 
Hanya satu saja yang aku pinta 
Jangan lupakan aku seperti dedaun kering 
Jangan menengadahkan kepalamu dengan pongah 
Sisipkanlah aku di ruang kecil hatimu 
Biarkanlah aku hidup di sana 
Biar persahabatan ini selalu abadi selamanya 

 

http://yoto.wordpress.com/2008/06/09/saat-saling-melepas-kepergian/
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Setelan GPRS untuk AXIS, Mentari, IM3, XL, dan Telkomsel  

7 Juni 2008  

Navigation: 

1. Biodata 
2. Buku Tamu 
3. Komat-kamit 
4. Komunitas N-GAGE di blog ini 
5. Puisi-puisi Karya Saya 
6. Puisi-puisi Karya Qavad 
7. Tulisan Mengenai Ulang Tahun Pertama Blog 
8. Tips s60 1st and 2nd generation 

Setelan ini adalah setelan GPRS yang saya gunakan pada NOKIA N-GAGE QD dan telah terbukti 
kebenarannya. Melalui menu settings, connection, access points, options, new access point, use 
deafult settings, isikan hal berikut pada kolom yang diminta 

1. Untuk pengguna AXIS = 
~Connection name: AXIS , 
~Data Bearer: GPRS , 
~Access point name: AXIS , 
~User name: AXIS , 
~Prompt password: No , 
~Homepage: http://wap.axisworld.co.id , 
~Tekan options, advanced settings, lalu masukkan proxy serv. address: 010.008.003.008 
, 
~Proxy port number: 8080 

2. Untuk pengguna Mentari = 
~Connection name: INDOSATGPRS , 
~Data Bearer: GPRS , 
~Access point name: indosatgprs , 
~User name: indosat , 
~Prompt password: No , 
~Homepage: http://www.klub-mentari.com , 
~Gateway IP address: 010.019.019.019 

3. Untuk pengguna IM3 = 
~Connection name: M3-GPRS , 
~Data Bearer: GPRS , 
~Access point name: www.indosat-m3.net , 
~User name: gprs , 
~Prompt password: No , 
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~Homepage: http://wap.indosat-m3.net , 
~Gateway IP address: 010.019.019.019 

4. Untuk pengguna Telkomsel (simPATI, AS, dan HALO) = 
~Connection name: TSEL-GPRS , 
~Data Bearer: GPRS , 
~Access point name: telkomsel , 
~User name: wap , 
~Prompt password: No , 
~Homepage: http://wap.telkomsel.com , 
~Gateway IP address: 010.001.089.130 

5. Untuk pengguna XL(Bebas dan Jempol) = 
~Connection name: XL-GPRS , 
~Data Bearer: GPRS , 
~Access point name: www.xlgprs.net , 
~User name: xlgprs , 
~Prompt password: No , 
~Homepage: http://wap.lifeinhand.com , 
~Gateway IP address: 202.152.240.050 

Bagi Anda yang menggunakan telepon genggam Sony Ericsson (saya menggunakan w550i 
sebagai referensi), untuk membuat profil internet baru, Anda harus masuk ke setting, 
konektivitas, setelan internet, profil internet, profil baru. Kemudian pada bagian koneksi 
dengan, pilih account baru. Setelah selesai, sorot profil yang telah Anda buat kemudian tekan 
opsi, tingkat lanjut, ubah homepage, kemudian masukkan homepage yang sesuai. 

 

Berita Terbaru, 6 Juni 2008, Autodirection ke Friendster 
Mobile Kembali Menggila  

6 Juni 2008  

Arggh… ni Friendster kenapa lagi seh. Padahal kemaren-kemaren gw udah buat tulisan selebrasi. Masa 
kumat lagi. Beberapa jam ini gua coba akses www.friendster.com, terjadi autodirection lagi ke versi 
mobilenya. Sekitar jam sepuluh udah mulai error gitu sih. Gw coba akses malah autodirect ke versi 
mobile, gw pencet back terus gw coba www.friendster.com lagi tetep aja ga bisa. Sampe 4x nyoba baru 
bisa. Trus sekarang malah dah ga bisa akses sama sekali. Aneh banget dah Friendster. Padahal gw 
pengen baca komen. Katanya, Friendster lagi ngadain pengembangan di wilayah Asia. Pengembangan 
apaan kalo jadinya malah tambah jelek kayak gini. Masa kumat-kumatan, beberapa hari bisa, trus 
sekarang ga bisa. Ah bodo lah ntah apa maunya. 
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Friendster Desktop Version on Mobile Phone is Back  

2 Juni 2008  

Yiha.. it’s been like a year since Friendster auto direct all mobile browser to m.friendster.com. 
Just now, i got a short message from my friend. He told that FRIENDSTER WITH DESKTOP 
VERSION IS ALREADY ACCESSIBLE NOW! Yea yea yea, Friendster must already know the 
cosequenses of what they do. Thanks to everyone that already send feedback to Friendster 
mobile. I’ve tried it, mobile version still appear if we click some links like submit and send 
message. But don’t worry.. Just go back then click the link again. I hope Friendster mobile is 
gone FOREVER! hush hush.. 
Yeah, this is must be celebrated :D C’mon, access the desktop version now! 

Kata kunci : Friendster mobile is a history now, finally friendster mobile has disappear, gone 
forever, Friendster mobile will never come back again, let’s celebrate the return of desktop 
version, Friendster mobile, the worst page ever, has gone 

———————————————— 
Latest news, 6 June 2008 : 
Autodirection to mobile version has come back again. But, don’t worry. You don’t have to login 
to the mobile site. Click help below the login form, then find and click Friendster Classic link at 
the help page. 

 

Cukup Tersenyum  

1 Juni 2008 by Fadilla 

Renungkan tentang apa yang kurasakan 
Merasa jauh dari kenyataan 
Tersingkir di kehidupan 
Tanpa kata… 
Tanpa suara… 
Menjadi hampa begitu saja 

Kuharap kau datang 
Walaupun takkan mengubah segalanya 
Setidaknya ada pelipur lara 
Secercah harapan untuk tersenyum 
Sedikit air untuk kuteguk 
Atau segenggam bara yang hangat 
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Lirik lirih terdengar menyakitkan 
Tapi begitulah yang kurasakan 
Tanpa banyak berkata 

Aku lelah membicarakan hari 
Berganti dan berganti 
Kapan aku diberikan luang? 
Setidaknya untuk sekedar merebahkan badan 
Atau terlalu mustahil untuk beristirahat? 

Lelah sekali… letih sekali… 
Dum… di… dam… di… du… 
Memainkan nada datar 
Dan aku harus lebih semangat 

Dum… di… dam… di… du… 
Semua terasa sama 
Hanya nada datar kudendangkan 
Bergumam… 
” Kapan ya, kehidupan kembali waras? 
atau dunia seterusnya menggila?” 

Dum… di… dam… di… du… 
Aku menutup pembicaraan ini 
Dengan nada yang datar 
Mungkinkah hati masih bertanya? 
Cukup tersenyum… 
Mungkin itu jawabnya 

 

Huwaa.. Libur tlah tiba. Hore3x :D  

31 Mei 2008  

Cihuy, akhirnya liburan juga cui. Sebenernya uda liburan dari hari jumat. Tapi gw baru sempet posting 
sekarang. Caileh, baru sempet. Hheu, malem ini gw balik ke Lampung. Naek DAMRI. Hulaa LAMPUUNG.. 
I’m coming !! Hheu, ngapain ye enaknya libur 2 bulan lebih.. Cari cewe kali ya. Hha, ngaco abis. Oh iya, 
anak-anak SMA sama universitas lain lagi pada ujian yah minggu-minggu ini. Met ujian aja. CAYO CAYO 
:D 

 

What’s wrong with Friendster desktop view on mobile phone?  
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30 Mei 2008  

Ah, damn it. Why i can’t open friendster with desktop version again? My phone is Sony Ericsson 
w550i and i try to access www.friendster.com with Opera Mini 4.1. What i get is just the mobile 
view. Everytime i type www.friendster.com with Opera Mini, i just auto directed to 
m.friendster.com bla2. It make me frustated. At first, i thought there’s something wrong with 
my Opera Mini, so i choose to delete it and download it again at mini.opera.com. It happened 
several times. I go online at mig33 to ask my friends about it. My friends said that there is a 
small link named view the desktop version below the login form. I try to open 
www.friendster.com again, as before, i was auto directed to m.friendster.com. Then i try to find 
the link named “view the desktop version” or something with desktop. I didn’t find it 
everywhere. What i can do was just try and try to access www.friendster.com. It was about my 
50th try when the www.friendster.com appear at my Opera Mini. Happily, i enter my e-mail 
and password to log in. When i press login. The mobile version appear. But there is a link to 
desktop version. I didn’t wanna miss this chance. I sent testimonial to my friend, then view 
several friendster page of my friend. Then i overslept that night. When i woke up, i tried to 
access Friendster-Home again but it didn’t appear. Just auto direction like before. The question 
is, why friendster do this? It can cause many people get seldom to access their page because of 
time efficiency reason. Or this is about ads? As you know, there is no ads viewed if we open 
friendster via mobile phone when we go online without image. Ah, i don’t want to know. What i 
want is just friendster with desktop version can be viewed again.One more problem, i also have 
difficulty to login to Yahoo. I don’t know what’s wrong with this. Can somebody tell me what’s 
happened?  

Key words : how to view friendster in desktop version, mobile view of Friendster is shit, bring 
back desktop view of friendster, why friendster mobile view, whats wrong with friendster, 
protests 

 

Hingga Malam Ini  

21 Mei 2008 by Fadilla 

Semilir angin menggesekkan dedaunan 
Masih sepi yang menemaniku hingga malam ini 
Tak… tik… tuk… dan waktu terus berlalu 
Masih saja aku merasa sendiri dan sepi 

Rasi bintang begitu indah di atas sana 
Ingin sekali kugambar wajahmu di kerlipan itu 
Agar malam ini aku bisa melihat senyummu 
Biarpun aku sadari tetap saja sendiri 

http://yoto.wordpress.com/2008/05/21/hingga-malam-ini/
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Penghuni alam nampak marak di kegelapan 
Mengapa mereka tak menanyakan aku? 
Apa aku terlihat seperti sebuah benda mati? 
Atau aku seperti bangkai yang mereka jauhi? 
Aku tak tahu… 
yang jelas aku merasa sepi 
Tanpa hadirmu lagi 
Terus memikirkanmu 
Hingga malam ini… 

 

 

 

Kedua Kalinya  

20 Mei 2008 by Yoto 

 

Indonesia.. 
Ku menghirup kabutmu 
Ku menangis di telapakmu 
Kaulah menara dadaku 
Sayap bagiku tuk terbang tinggi 
Menggapai kemustahilan.. 
Merenda keindahan.. 

http://yoto.wordpress.com/2008/05/20/kedua-kalinya/
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Ku gapai tetesan air matamu 
Ku genggam dengan erat 
Aku merinding syahdu 
Terduduk.. 
Kristal-kristal meleleh di pelupuk 
Indonesia.. 
Indonesia.. 
Akankah kau bangun dari kursi goyangmu 
Kursi goyang kenistaan dan cibir maki.. 
Sudah cukup kau bersabar 
Kurasa sudah lelah kau merintih tiap malam 
Isakanmu membuatku ingin bergumam lirih 
Akankah ku bisa hapuskan kelammu 
Munculkan tawamu Indonesia.. 
Kerut matamu membuatku iba 
Kadang juga tertawa sinis 

Tapi, satu hal di atas semua 
Satu hal yang bisa ku lakukan untukmu Indonesia.. 
Berdoa untuk kehadiran kobaran adrenalinmu 
Tuk kedua kalinya.. 

 

Opera Mini 4.1 final release  

20 Mei 2008  

Hhoho.. akhirnya opera ngeluncurin juga versi final dari OperaMini 4.1. Secara keseluruhan sih gue liat 
ga ada perubahan. Kecuali pada fitur save page ditambahkan fungsi untuk membuat folder baru saat 
akan menyimpan halaman. Tampilan dan fitur yang ditawarkan masih sama dengan OperaMini 4.1 beta. 
Setelah beberapa lama nyobain yang beta, gue mesti download ulang beberapa kali download ulang 
versi beta tersebut. Kenapa? ERROR MAN! Suatu saat, aplikasinya ngehang, trus gw matiin hapenya dan 
gw idupin lagi. Pas gw coba buka Opera lagi, bisa sih bisa dibuka, tapi ga bisa diapa-apain.. ga bisa 
digerakin. Weleh, musti cabut baterai HP deh biar ga ngehang gitu. Ujung-ujungnya gw apus aplikasinya, 
gw download lagi. Dih, setelah beberapa lama gw pake kok kayak gitu lagi. Mungkin gara-gara gw 
kebanyakan nyimpen halaman kali ya. Moga-moga aja yang versi final ini ga ngehe kayak versi betanya. 
Sejauh ini sih gw cobain yang versi final, gw harus beberapa kali reload halaman buat posting tulisan di 
blog ini karena cuma nampilin halaman kosong. Setelah beberapa kali reload ga bisa-bisa, terpaksa gw 
tutup dulu baru gw buka lagi. Baru deh bisa.. Bagi yang mau download, silakan buka 
http://mini.opera.com dari browser internet handphone Anda. 
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Berita : Penulis Baru  

18 Mei 2008  

Hhe.. setelah ngobrol-ngobrol sama Javad via chat, gw sepakat buat nambahin javad sebagai penulis 
baru di blog ini. Hm.. rencananya sih Javad bakal nulis puisi di sini. Gw cuma sebagai fasilitator aja. 
Soalnya daripada puisinya yang banyak itu dipendem, mendingan coba dipublikasiin. Ya ga? Supaya bisa 
dapet feedback dari orang-orang yang baca. Okeh, enjoy his poem. 

 

Proyek Link Cinta Mei 2008  

6 Mei 2008  

Wow, tadi baru aja mampir ke blog Jed. Wah, ternyata lagi ada program “Link Cinta”. Apaan sih 
tuh? Intinya, buat naikin pagerank kita di google dengan cara membuat backlink di tulisan 
(bukan di sidebar atau widget). Makin banyak orang yang ngebuat link ke halaman lo, makin 
tinggi pageranknya. Yang udah ikutan: 

1. As Long As I Can Dream  
2. Paint Your Life  
3. Inspirasi Blog  
4. Anda Cantik Apa Adanya  
5. Hey It’s Me 
6. My Life, “Blessed To Blessing Other”  
7. Numero Uno 
8. Write Whatever Like Water  
9. A Women After God Own Heart 
10. A Special Gift for Everyone  
11. GraticiaNulis 13 @ Big Kampoeng Jakarta 
12. My life My Story  
13. A 15 minute 
14. In Christ Alone  
15. Davlin’s room  
16. Gift of Gab 

Pengen di link juga? Baca tulisan ini. Okeh, met berjuang. 

 

Dialog dengan malam  

5 Mei 2008 by Yoto 
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Sepi.. 
Tak ada bayangan apapun di sini 
Tak ada bayangannya, bayangan mereka, dan bayangan kita 
Aku mencari bayangan namun tak menemukan 

Malam semakin membuatku hanyut dalam simfoninya 
Sayup-sayup terdengar dentingan nada minor yang dimainkan secara pianissimo 
Aku mencoba membuka obrolan dengan malam 

Malam.. Dengarkanlah melodi hatiku 

Ia pun berbisik.. 
Merangkai kata melalui desikan daun dan desiran angin 

“   Tahukah mengapa kau tak menemukan bayangan? 

Takkan ada bayangan kalau tak ada sinar.. 
Tak kan ada yang lebih putih kalau tak ada yang lebih hitam 
Tak kan ada gunanya keindahan bintang tanpa kemuramanku 
Tak kan ada artinya semilir angin sejuk tanpa ada panas yang membutuhkannya 

Apa yang kau inginkan? 
Biar ku tebak.. 
Mencintai? 
Dicintai? 
Jangan sungkan 
Katakan saja padaku.. 
Aku mengerti 
Ya, bahkan sangat mengerti 
Denyut jantungmu mengatakan, kau kembali terjebak dalam fatamorgana itu 
Desiran darahmu berkata 
Kau terpikat dalam idealisme keindahan 

Izinkan aku berkata ini kawan 
Indahnya sesuatu tak akan kau rasakan sepenuhnya bila kau tak berkorban untuk itu.. 

Pengorbanan memang membawa warna kelam 
Sekelam awan mendung yang membawa sejuta kerinduan 

Namun 
Lihatlah yang terbentuk setelah hujan badai 
Pelangi akan muncul di sudut awan 
Menebar keanggunan.. 
Menghapus kebimbangan.. 
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Percayalah 
Ada keindahan yang disembunyikan setiap kemuraman 
Akan ada lagi sinar dan pelangi di sudut gelap ruangan yang mulai berdebu itu 
Tunggulah hujan itu 
Tunggulah pelangi itu kawan 
Seperti aku yang setia menanti purnama untuk menerangi kemuramanku  

  “ 

Lalu ia kembali seperti biasa 
Membisu 
Seakan memang tak bisa berbisik 
Akupun terdiam.. 
Kurasa dialogku dengan malam sudah usai untuk hari ini 

 

Akhirnya ganti gambar header juga  

29 April 2008  

Hhe, gue gak jago make photoshop atau yang lainnya sih.. Satu-satunya yang bisa gue pake 
dengan baik itu cuma paint. Mungkin ada yang berniat ngebuatin saya header ? Hhe.. Gak jelas 
bisikan mahluk mana, tau-tau gw ngegambar kucig gak jelas itu. Udah lumayan lama sih, mau 
ngebuat header sendiri. Pertamanya gue ngeliat dulu ukuran gambar header gw sebelumya, 
trus gw menyesuaikan bidang gambar gw di paint menjadi seukuran dengan ukuran header. 
Trus mulailah gw mikir-mikir. Tadinya mau ngebuat gambar kepala dengan rambut gimbal-
gimbal dan mata ala “Power Puff Girl”. Tapi, setelah gue liat-liat, kok matanya malah kayak 
kena t** burung yang biasa nongkrong di deket kampus ITB ? Okeh, ganti konsep.. Gue apus 
tuh gambar gimbal-gimbal. Gue berusaha lagi ngebuat gambar kepala, masih dengan bentuk 
dasar bunder. Konsepnya gak jelas juga.. tau-tau gue dah ngegambar aja tuh mata sipit si miaw, 
trus dilanjutin sama ngegambar mulutnya. Gambar kepalanya gw pindahin dulu ke lembar paint 
yang baru. Bidang gambar yang lama gw coret ngasal pake pensil, trus gw kasih beberapa 
warna yang menurut gw cocok dan bisa nyampur kayak ungu, abu-abu, sama biru sebagai 
warna di bagian-bagian minor (bentuk-bentuk kecil di bagian pinggir gambar). Trus gambar 
kepalanya gw pindahin ke lembar yang udah gw coret-coret tadi. Tadinya garisnya itu masih 
tipis banget (ukuran 1), gw lapisin gambar kepalanya dengan ukuran garis 3 trus barulah gw 
nambahin tulisan yoto.wordpress.com dengan ukuran yang disesuaikan. Dapetlah font Comic 
Sans MS, 36 pt. Garis-garis coret-coret yang gw buat juga semuanya gw lapisin dengan ukuran 
garis 3. Trus tinggal mainin warna yang kira-kira sesuai. Tadaaaah.. jadi deh tuh gambar kayak 
gambar anak-anak*. Hhe, yang penting headernya bikinan gw sendiri. Ntar kapan-kapan buat 
gambar header yang lain ah.. 

http://yoto.wordpress.com/2008/04/29/akhirnya-ganti-gambar-header-juga/
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*note: gambar headernya sekarang udah ganti, gak gambar kepala kucing lagi. Udah berubah 
jadi lambang kebebasan. Do not limit me, limit me to infinite 

 

Satu lagi, surganya aplikasi s60  

16 April 2008 

 

Waktu itu, gw lupa hari dan tanggalnya, ada yang ngeadd gw di YM. Katanya sih dia tau alamat 
e-mail gw dari blog gw ini. Gw waktu itu lagi iseng-iseng buka YM sambil browsing-browsing 
internet di kosan temen gw. Nungguin temen-temen yang lain dateng buat ngerjain tugas 
konsep teknologi. Nah, dari dari chatting dengan pengunjung blog, gw dapet alamat ini, 
http://www.dotsis.com. Baru beberapa menit gw browsing di sana, di bagian e-book reader 
and creator, gw udah ngiler abis ngeliat aplikasi-aplikasinya. Widiih.. bakalan seru neh, buat 
ngedownload aplikasinya, just simply register aja di forum itu. Then, nikmatin berbagai macam 
aplikasi yang tentunya sebagian besar udah di crack. Jago-jago tuh orang-orang di sana mah 
kayaknya.. Ga cemen kayak gw. Sayangnya sekarang gw udah ngantuk banget, jadi ga sempet 
ngacak-ngacak lebih jauh. Lagi ga enak badan euy.. Musti tidur nih sekarang =_= zZzZzZzZ…. 

Kata kunci : aplikasi symbian 60 gratis, free s60 cracked, rar, forum 

 

Operamini meluncurkan Operamini 4.1 beta (the best internet 
browser on mobile phone i ever have)  

16 April, 2008 

Tadi siang pas gw lagi iseng-iseng browsing, gw dikagetkan dengan satu hal, yaitu saat gw 
ngebaca tulisan ini. Ternyata Operamini udah ngeluncurin Operamini 4.1 beta !! Sekarang udah 
ada fitur find in page sama save page. Dari dulu gw selalu mikir, ni browser udah keren banget. 
The best browser lah bisa dibilang. Tapi, kurangnya cuma satu, ga ada fitur save pagenya. Kalo 
sampe ada fitur itu, wiih..the best best best browser deh (kayak N-GAGE ga jadi super keren 
karena ga ada kamera). Sekarang ternyata akhirnya TERWUJUD JUGA. Format halaman yang 
disimpan adalah obml. Udah bisa nyimpen halaman aja udah kejutan banget buat gw.. ni 
ditambah lagi fitur find in page yang memungkinkan kita bisa mencari kata atau kata-kata 
tertentu pada halaman web yang sedang kita tampilkan di Operamini 4.1 beta ini. Edaan.. Tapi 
cuma untuk ponsel yang mendukung JSR-75. Apaan sih JSR-75 itu? 

http://yoto.wordpress.com/2008/04/16/satu-lagi-surganya-aplikasi-s60/
http://www.dotsis.com/
http://yoto.wordpress.com/2008/04/16/operamini-meluncurkan-operamini-41-beta-the-best-mobile-phone-internet-browser-i-ever-have/
http://yoto.wordpress.com/2008/04/16/operamini-meluncurkan-operamini-41-beta-the-best-mobile-phone-internet-browser-i-ever-have/
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JSR-75 is a specification for Java applications such as Opera Mini to access device internal 
storage and functionality within the phone. Some of Opera Mini features like “save pages” and 
“download/upload files” vary on how much JSR-75 that is supported by the phone” 

www.operamini.com/help/faq 

Terdapat beberapa perbedaan dengan versi sebelumnya, Operamini 4 : 

1. Kita bisa mengetik langsung halaman web yang hendak kita buka, tanpa masuk ke 
jendela khusus untuk mengetikkan alamat web 

2. Saat mengetik alamat web, otomatis satu atau beberapa alamat web serupa yang sudah 
pernah diketik sebelumnya akan muncul, seperti kita mengetik alamat web di browser 
internet pada komputer 

3. Ada fitur find in page, save page, dan fitur untuk membuka halaman yang telah Anda 
simpan di menu saved page 

4. Mendukung attachment untuk e-mail, upload, maupun download file tanpa harus 
dialihkan ke browser asli ponsel (untuk ponsel dengan JSR-75) 

Ok, tunggu apa lagi? Buruan download langsung dari hape lo di http://mini.opera.com/beta 
atau http://www.operamini.com/beta dari browser internet komputer Anda. 

*NB: 
Opera mini udah ngeluncurin versi terbarunya, OperaMini 4.2. Kalo ponsel lo ngedukung 4.2, 
pas lo buka http://mini.opera.com dari browser internet ponsel, bakalan muncul link buat 
download opera mini 4.2 

Kata kunci : aplikasi java yang wajib dimiliki gratis, aplikasi java terbaru, the best browser on 
mobile phone, the greatest browser, java application internet free, aplikasi java paling keren, 
aplikasi untuk browsing surfing internet di handphone, browsing internet murah dari HP 

 

 

 

Penasaran dengan Asal Nomor Handphone yang Meneror 
Anda? (Ulasan berdasarkan hipotesis saya mengenai 
HLR Lookup)  

10 April 2008  

http://mini.opera.com/beta
http://www.operamini.com/beta
http://mini.opera.com/
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Hari ini saya iseng-iseng mengunjungi salah satu tulisan teratas di WordPress. Karena judulnya 
sangat menggugah menggoda iman, akhirnya saya klik link tulisan tersebut, dan muncullah 
tulisan itu. Wah, kreatif banget! Yuk ah.. kita bahas mengenai aplikasi ini. Mungkin saja dibuat 
dengan beberapa dasar pokok: 

1. Pengambilan kesimpulan secara deduktif (dari hal umum ke hal khusus) dan generalisasi 
(membuat sebuah pernyataan umum dari berbagai fakta yang ada) 

2. Deduksi : Pengamatan akan adanya kesamaan nomor awal pada setiap nomor atau dari 
informasi yang didapat dari mulut ke mulut. 

Berdasarkan pada hasil deduksi, didapat pengetahuan bahwa setiap operator seluler memiliki 
kode tertentu untuk suatu daerah, misal kartu simPATI dan AS untuk daerah Bandarlampung 
selalu memiliki nomor khusus, misal, 69 setelah nomor pokok (0852 untuk AS dan 0813 untuk 
simPATI), kita dapat membuat generalisasi: 

1. Nomor 08136976xxx diketahui secara pasti berasal dari Lampung 
2. Nomor 08136926xxx diketahui secara pasti berasal dari Lampung 
3. Nomor 08136998xxx diketahui secara pasti berasal dari Lampung 
4. Kesimpulan : Semua nomor yang berawalan 081369 pasti berasal dari Lampung 

Yak, sederhana kan? Jadi intinya, untuk tau dari daerah mana nomor tersebut dibuat, Anda 
harus cari tau terlebih dahulu nomor khusus tersebut merupakan kode unik dari daerah 
mana.  Hal ini juga berlaku untuk semua kartu GSM dan CDMA, ga cuma simPATI aja. Tapi udah 
ada yang ngebuatin aplikasinya, walaupun masih terbatas untuk simPATI dan AS. Hhe.. ngapain 
susah-susah cari tau nomor khusus itu dari daerah mana? Tinggal klik ini. 

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN: 

1. Saya bukan pembuat aplikasi tersebut. Saya hanya seorang anak bau ketek yang mau 
sotoy berhipotesis (melakukan dugaan sementara) 

2. Saya ga ada hubungan apa-apa dengan empunya 
3. Saya ga tau menau mengenai keakuratan program tersebut, Anda boleh untuk percaya 

atau tidak percaya dengan hasil yang diberikan 
4. Sementara hanya untuk simPATI dan AS 

Oke, sekian dulu ah tulisan iseng-iseng ini. 

Kata kunci: teror lewat telepon genggam, petunjuk mengetahui siapa yang meneror Anda, 
lokasi, daerah 

 

Setting GPRS AXIS untuk Nokia Symbian 60 (Edisi Pertama)  

http://unitedcoders.wordpress.com/2008/04/10/cara-mengetahui-lokasi-nomor-selular-dengan-hlr-lookup
http://pulsa.web.id/hlrlookup
http://pulsa.web.id/hlrlookup
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9 April 2008 

Berikut ini adalah setting GPRS AXIS bagi yang mau menyetelnya secara manual. 

Berdasarkan setting yang saya buat pada N-GAGE QD, 

1. Data bearer : GPRS 
2. Access Point Name (APN) : AXIS 
3. Username : AXIS 
4. Prompt password : No 
5. Homepage : http://wap.axisworld.co.id/  
6. Kemudian tekan options, Advanced settings 
7. Proxy serv. address : 010.008.003.008 
8. Proxy port number : 8080  
9. Pergi ke web, options, settings, deafult access point = AXIS 

  
Jika Anda malas untuk melakukan setting secara manual, silakan hubungi layanan pelanggan 
AXIS, 838 dari nomor AXIS Anda. Kemudian pilih untuk berbicara dengan layanan pelanggan 
AXIS. Minta untuk mengirimkan setelan GPRS, dan MMS sekalian ke handphone Anda. 

 

Too Many Plan, No Action  

1 April 2008  

Ah.. dah lama juga nih gak nulis di sini.. gak kerasa udah banyak hal yang gue lewatin.. mulai 
dari frustasi karena nilai UTS 1 Kalkulus II gue ancur lebur, banyak ge er sana ge er sini karena 
ngerasa banyak digosipin (apa iya? entahlah..), gue ngebuat keputusan untuk ngurangin 
frekuensi online, netapin resolusi buat dapet IP 3,5 semester ini, dll.. 

Terlalu banyak rencana, no action. That’s me for general. Gue gak berharap banyak sama 
kalkulus en fisika.. please God, target gue cuma B koq buat dua kuliah ini (well, gue sadar kalo 
buat dapet nilai B, usaha gue harus usaha orang yang mau dapet nilai A). Parah.. gue ngalamin 
kemunduran di segala aspek !! Semua yang terjadi, ngebuat gue berhadapan dengan fakta 
bahwa gue belum mandiri. Kalo menurut buku Konsep Teknologi sih perngertiannya mandiri itu 
mampu mengaktualisasikan dirinya untuk membantu lingkungan sekitarnya mencapai 
kesempurnaan. Apaan sih neh? Ugh! My yellow is getting darker. Yang gue butuhin sekarang 
tuh sebuah perubahan besar.. rencana-rencana gak ada arti kalau tanpa realisasi.. gue sadar 
itu.. Gue selalu bilang, melakukan atau tidak sama sekali adalah sebuah pilihan. Memang gak 
segampang itu buat memilih.. gue sendiri yang ngerencanain, gue sendiri yang milih buat gak 
ngelaksanain. Sound’s like foolish huh? Gue cuma berharap, gue bisa berubah jadi pribadi yang 
lebih baik dari ini. Mohon doa dari semua yang baca tulisan ini. Thanks befor. GBU. 

http://yoto.wordpress.com/2008/04/01/too-many-plan-no-action/
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IP pertama gw  

27 Februari 2008  

Aah.. kehidupan kuliah.. rupanya seperti inilah rasanya. Penuh ngantug ria XD *ditimpuk* Sumpah, gw 
pas masi sekolah kagak pernah separah ini ngantuknya. Mungkin karena perubahan cuaca jadi lebih 
dingin kali ya, dari Lampung ke Bandung gituh.. Semester I pun tlah lewat, IP gw cuman 2,89. Ahaha.. 
lumayanlah buat ukuran belajar beberapa jam sebelum UTS dan tentunya ga pake nyontek. Papa gw 
nelpon pas udah dapet surat kiriman dari ITB yang isinya nilai-nilai gw. “Puji Tuhan nak.. papa sama 
mama udah seneng kamu dapet IP segitu.. yang penting kamu udah berusaha. Jangan lupa berdoa terus 
ya.” Gw sangka, gw bakal diamuk-amuk gimana gitu coz IP gw cuma segitu. Tapi ternyata.. Hikz hikz.. gw 
jadi ngerasa bersalah banget. Gw belajarnya ga bener-bener jadi cuma bisa ngasih IP segitu sama mama 
papa. Uh, kalkulus gw C. 4 SKS pula. Yaudahlah remuk. Salah gw sendiri memang. Gw terlalu nyantai, ga 
ngerti pun tetep nyantai, ngerti juga nyantai, setengah ngerti setengah enggak juga nyantai. Ketuleran 
Yoh Asakura nieh gw. “Aku ingin hidup santai setiap hari. Weheheh” gile.. kug kayak gw banget gituh. 
Saking nyantainya gw baru gupek jam 7 pagi, padahal ujiannya jam 3 sore. PARAH. I must fix this. God, 
help me to change my habit please.. Jangan sampe nyantainya kebablasan lagi. Tanggal 14 Maret dah 
UTS 1 Kalkulus nih.. Doain gw ya semuanya. Biar ga nyantai lagi+bisa dapet A bwt kalkulus semester II 
(mungkin ga ya? Harus mungkin!). Buat Bacan de miauw… saling mendoakan iah! Mana resolusi kita 
yang tenggelam di laut mati itu? :D Ayo ayo! Jangan cuma ngomong doang.. dilakukan juga. Pokoknya 
harus tiada ampun buat semester II ini. 

 

TP (Transfer Pulsa) makin laris berkat mig33.  

8 Februari 2008  

Sebagai seseorang yang sangat sering online di mig33 (mungkin sekitar satu jam sekali kalo lagi 
weekend) untuk sekadar melihat-lihat apakah ada temen chatting di daftar kontak mig33 yang 
asik diajak ngobrol, saya akhir-akhir ini saya cukup sering menangkap sebuah fenomena baru 
via chatting mig33 yaitu transfer pulsa atau sering disingkat TP. 
Sekadar info, TP adalah layanan yang disediakan oleh INDOSAT untuk memudahkan Anda 
mengirim pulsa ke pacar Anda atau orang-orang terdekat Anda agar komunikasi tetap lancar. 
Akan tetapi, hanya berlaku ke sesama Mentari atau sesama IM3 (kalau matrix saya tidak tahu). 
Langkah-langkah transfer pulsa saya rasa tidak perlu saya bahas pada kesempatan ini. Saya 
pertama kali menemukan fenomena ini ketika memasuki sebuah chat room. Dengan 
menggunakan emote command /greet, saya memulai chat saya di room itu. Ga jarang saya 
dicuekin. No problem.. mungkin karena saya tidak mengucapkan Ass (singkatan dari 
Assalamualaikum) atau singkatan-singkatan lainnya yang biasanya akan ditanggapi oleh hampir 
semua orang di room dengan Ws. Saya saat itu hanya memperhatikan kata demi kata orang lain 
yang bergulir di layar handphone. Kira-kira seperti ini.. 

http://yoto.wordpress.com/2008/02/27/ip-pertama-gw-289/
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A: B, transper pulsa dunk… dah sekarat neeh.. 

B: Ga bisa TP nih.. plsaku juga udah meripit bgt.. Tinggal 2rb aja. 

A: Yah, B mah gitu loh.. Jahad ah. :@ 

C: < pulsa mripit jg. Tinggal 1rb an. 

D: hahags, aku ja smlm ampe ngis drh mnta TP ga dikasih 

A: Ayo donk B.. TP atuwh.. :@ 

E: YANG MW DIKASIH PULSA HARAP PV SAIA. 

F: Pda puna mxit ga? Minta dunkz numz hape ma nick’a. 

F: Ntar aq TP. 

yoto: Buset? 

Sekadar informasi, :@ merupakan emoticon marah di mig33. Jadi seakan-akan ada paksaan 
kepada si B untuk melakukan Transfer Pulsa kepada si A. Gimana gak tambah laris aja TP.. 
Banyak yang maksa-maksa… Dan ga hanya si A aja (yang biasanya perempuan atau mengaku 
perempuan) yang pernah saya lihat melakukan hal serupa. Masih banyak lagi contoh yang 
lainnya. Apa karena , di dunia maya, kita tidak bertemu secara langsung jadi ga punya malu 
buat minta TP atau gimana saya juga ga ngerti. Saya pernah menjelaskan kepada seseorang 
yang meminta saya untuk melakukan TP bahwa meminta-minta, apalagi memaksa, sesorang 
untuk melakukan TP itu kesannya matre bgt.. Tau apa yang dia jawab? Dia bilang, “Ya udah, aku 
cuma minta aja kog.. Dikasih sukur.. ga dikasih gpp”. Moga-moga aja begitu deh ya. Asal jangan 
ini jadi indikator meningkatnya materialisme aja :) 

 

 

Puisi pertamaku untuknya  

4 Februari 2008 by Yoto 

Kala ku melihat hujan… 
Ku seolah merasakan dan mengerti tiap getarnya 
Getaran-getaran aneh yang tak dipedulikan oleh sebagian orang.. 
Getaran-getaran aneh yang ditangisi 
Tapi hampir semua orang memberinya senyum 
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Sungguh.. 
Mulanya kukira itu hanya sebuah fatamorgana 
Ku kira tak ada.. 
Tapi itu ada 

Dulu, ia datang saat malam hari 
Menggedor mimpi.. 
Lalu tiba-tiba ia bercahaya di tengah gelap 
Menerangi sebuah ruangan sempit yang berdebu di tempat itu.. 

Aku melihat sinar itu menangis 
Ku beranikan diri tuk bertanya padanya 

“Mengapa kau menangis?” 

Ia tak menjawab.. 
Terus saja menangis 

Tetesan air matanya bening sperti berlian 
Ketika kusentuh air mata itu 
Benda itu langsung menyala indah.. 
Memancarkan aura kesetiaan yang murni dan cinta yang tulus.. 
Menyayangi apa adanya.. 

Sekarang.. 
Kulihat sinar itu tersenyum bahagia.. 
Ia memancarkan cahaya merah muda bercampur kuning yang sangat lembut.. 

Aku merasa 
Aku telah memberikan berlian itu pada orang yang sangat tepat.. 
Aku telah memberikannya kepadamu.. 

Kaulah niji yang datang setelah hujan reda.. 
Kaulah bintang terindah yang kulihat saat malam.. 
Ijinkan aku berucap padamu 

Slamat datang di hidupku.. 

 

Situs terbagus buat upload file dimana ya?  

2 Februari 2008  
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Minta pendapatnya dong.. Gw punya banyak file yang ngantri mau gw upload. Ekstensinya (akhirannya) 
.jar, .sis, .gbc, .mp3, .mid, .wav, dll.. Pokoknya yang berhubungan dengan hape dah.. Gw bingung nih 
mau upload di mana.. Pokoknya yang gampang digunain, yang gampang dipelajarin, dll. Yang ga blibet 
lah.. Ada ide? Gw tungguin loh situsnya.. Oh iya, tolong kasih tau kelebihan dan kekurangannya juga. 
Makasih sebelumnya. 

 

 

CRY  

1 Februari 2008 by Yoto 

 

Ketika kesetiaan dipertanyakan 
Apa dayaku? 
Aku hanya bisa bicara 
Aku cuma bisa janji setulus hati 
Terserah mau kau apakan kristalku 
Buanglah ke laut jika itu maumu 
Tinjaklah jika itu bisa membuatmu senang 
Aku masih bisa tertawa jika kau tertawa 
Walaupun kristalku remuk… 
Hancur berkeping-keping.. 
Toh aku tertawa dengan mulut dan menangis dengan mata 
Itu berarti aku bisa senang sambil sedih kan? 
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Torehkanlah cat merah itu ke kanvasku 
Teruslah torehkan.. 
Walaupun akan sulit kuhapus nanti 
Tapi aku bahagia kau pernah mau menangis di kanvasku 
Aku tetap bahagia kau pernah menorehkan warna kuning bercampur merah muda yang lembut 
itu 
Akan kusimpan selamanya.. 

Inilah pendaranku 
Inilah kristalku 
Aku tidak menuntut apapun darimu 
Aku menerangimu tanpa berharap apapun 
Ketika matamu mulai jemu memandangku 
Mulai kuredupkan sinarku 

Oh, begitu… 
Aku tak lagi diijinkan tuk bersinar di ruangan yang indah ini 
Dengan sebuah transfer data singkat melalui jaringan GSM 
Kumpulan bit-bit kecil terkirim ke seberang sana 

“Kita putus, makasih atas semuanya. Aku ga mau ngeliat kamu tersiksa. Carilah yang lebih baik 
untukmu” 

Aku menangis dalam hati 
Hanya inilah yang terbaik yang bisa kuberikan untukmu 
Pendaran cahaya yang mungkin tidak indah 
Tapi hanya itulah yang aku punya 
Hanya itulah yang aku bisa 
Semua yang terbaik yang ada padaku.. 
Maafkan aku yang kini tak lagi bisa hadir sebagai hujan 
Maafkan aku kalau aku tak bisa menepati janji tuk melihat pelangi bersama 
Satu hal yang kuingin kau tahu.. 
Kau kan slalu ada di hatiku.. 
Menjadi bagian dari mozaik kehidupanku.. 

 

Situs-situs buat donlot game N-GAGE dan aplikasi s60 update: 
10 Oktober 2010  

1 Februari 2008 
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Kumpulan situs-situs penyedia aplikasi dan game terbaik untuk Symbian ada di sini . Just for you 
guys, para pengunjung blog ini :) Check it out. Tanda (direct download enable!) menyatakan 
bahwa aplikasi maupun game yang ada di situs tersebut 100% dapat didownload secara 
langsung melalui handphone Anda. 

1. www.alwanz.com/2010/04/kumpulan-game-n-gage-update.html(direct download enable!), di 
sini tersedia 39 game N-GAGE ukuran besar yang siap disedot 

2. http://rapidwap.net/games/gboy/rom/index.php(direct download enable!) , tersedia 77 ROM 
untuk Gameboy color. 

3. http://dedomil.net/index745.php(direct download enable!), tersedia puluhan ROM Gameboy 
Advance (GBA) 

4. http://www.dotsis.com 
5. http://www.getjar.com(direct download enable!) 
6. http://shal.wen.ru 
7. http://pitiq.wen.ru (direct download enable!) 
8. http://edyzone-fullgame.blogspot.com 
9. http://dedomil.net/index739.php (direct download enable!). Lagi, tersedia puluhan ROM 

GameBoy Color yang bisa Anda mainkan melalui emulator Gameboy (seperti vBoy dan Goboy) 
10. http://wapgalaxy.net/mobile 
11. http://www.sausngage.co.cc/ 
12. http://hasan234.peperonity.com/go/sites/mview/hasan234/16906610 

 

 

Baca tulisan-tulisan lain 

 

 

 

 

Rambu-rambu buat ngotak-ngatik handphone Nokia Anda.  

27 Januari 2008  

Wkwkwk.. Udah lama juga ga posting di sini. Wehe.. rada males buat ke warnet, gue udah lama 
lebih milih online lewat hape SE w550i. 

Eh iya, btw pengunjung blog ini makin rame aja. Gue ampe rada pusing ngejawab pertanyaan-
pertanyaan yg diajuin. Maklum.. gw kan cuma anak baru gede yang hobi ngotak-ngatik doang.. 
ditanyain yang macem-macem ya kagak ngarti lah gue. Ditanyain alamat web buat donlot-
donlot aplikasi, waduh? Yg gua tau cuma getjar.com doang.. Itu aja dikasih tau Raka. Kalo gak 
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juga ga tau. Jujur, gua jarang donlot aplikasi symbian. Gua lebih milih ngeliat-liat hape temen 
trus kalo ada aplikasi bagus tinggal kirim deh.. kalo aplikasi dah dikirim tapi gak bisa dibuka, oh 
mungkin musti ada file tertentu di x:/system/libs (dengan x adalah tempat aplikasi tersebut 
terpasang yaitu di c atau e) yang mesti dikirim ke hape gw juga.. ya udah kirim aja tuh folder libs 
ke hape lo. Masih ga bisa juga? Tinggal teken C + OK alias apus aja aplikasinya. Ga tau cara 
ngapus aplikasi? Silakan cari ulasannya di blog gw. Yang penting kalo kata gua mah jangan 
pernah takut nyobain segala sesuatu. Jangan pernah ngebatasin diri lo untuk ngelakuin sesuatu. 
Takut rusak? Selama lo ga ngapus apa-apa, kecuali yang diperbolehkan untuk dihapus, dari c:/ 
gw rasa ga ada masalah. Kalo untuk e:/ mah ga usah takut. Terabas bae lah. Ga bakal rusak ga 
hape lo mau lo apa-apain juga tuh MMC. Paling yang rusak cuma aplikasi aja. Aplikasi rusak 
tinggal diinstall ulang, apa ga dikirim lagi, kalo dah ga bisa diapa-apain lagi tinggal diapus. 

Nah, sekadar pengen bagi-bagi aja, gue bakal kasih tau ISI FOLDER (BUKAN folder) mana aja 
yang BOLEH diapus atau diutak-atik 

1. c:/cookies/ (silakan hapus isinya karena hanya berisi cookie yang tidak lagi berguna) 
2. semua subfolder dari c:/nokia (ada images juga, hati-hati kalau ada foto pentingnya, 

backup dulu kalo perlu) 
3. folder penyimpanan halaman web, c:/system/data/saveddecks/ (silakan pindahkan 

beberapa atau sebagian isinya ke e: jika c: tidak muat lagi) 
4. c:/system/installs (silakan hapus isinya untuk meminimalisasi penggunaan memori 

telepon karena cuma file pendanda bahwa file tersebut udah di install). 
5. Tampunglah pesan singkat dengan menggunakan memory card (MMC) 

Walah, malah jadi ngelantur buat tips lagi nih gua. Padahal tadinya udah niat pengen nambahin 
tulisan di kategori komat-kamit. Hhe..agaknya ada yang langganan feed dari kategori itu. Jadi 
mungkin kudu ditambah dikit tulisan komat-kamit. Tapi, ya udahlah.. dah cape gw =_=” jadinya 
tulisan ini.  Huaaem.. ngantug.. mu tidur ni.. Zz zZz 

 

 

mig33 keren banget bo’  

22 November 2007  

Siapa yang bakal nyangka kalo HP yang rusak terkena virus justru bisa mendatangkan berkah? 

Jadi ceritanya begini… 
HP gue yang N-GAGE QD waktu itu rusak karena serangan virus. Cerita lengkapnya silakan klik di 
sini. Sialnya, besoknya gue harus mudik ke Lampung. Ga’ seru banget kalo mudik ga da hiburan 
apa-apa.. apalagi tanpa musik !!! Tidakkkk… I can’t imagine my life without music. Hm.. gue 
langsung nganggep ini moment bagus untuk beli hape baru hehe… paling enggak, gue ada 
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alesan untuk disodorin ke bokap gue. Jadilah gue pergi ke BEC ( Bandung Electronic Center ). 
Sebelumnya, gue udah liat referensi harga-harga handphone di tabloid “Pulsa”. Yang gue 
pengen tuh sederhana ajah kok… cuma sebuah ponsel sony ericsson w series yang enggak pake 
joystick ( karena rawan banget rusak), trus kapasitas memori internalnya relatif gede karena 
gue males beli memori stick duo pro yang harganya selangit. Pilihan gue akhirnya jatuh pada 
sony ericsson w550i. 

 

Singkat cerita, sampelah hape itu ke tangan gue. Truz, gw donlot-donlot aplikasi java, pake 
GPRS, yang gue rasa sangat berguna untuk hape baru gue kayak Operamini, dll. Pas gue lagi 
donlot-donlot di getjar.com, gue ngeliat ada aplikasi buat chatting di HP, dan ternyata HP baru 
gue support aplikasi itu juga. Jadinya gue donlot dyech… ternyata ni aplikasi bener-bener gokil 
!!! sumpah, gue gak pernah nemuin aplikasi yang lebih gokil daripada ini. Dari chatting di mig33 
ini, gue bisa nemuin banyak temen-temen baru… bahkan gue nemuin sahabat baru. 

 

http://www.getjar.com/
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Wah, kamu kamu harus pada coba aplikasi ini deh !!! Dijamin gak bakalan rugi… mau tau 
tarifnya??? Gue chat dari pagi sampe malem tu cuma abis sekitar dua ribuan ajah. Sumpah, ga 
booang gue… cuma dua rebu perak. Sekadar info, gue pake kartu mentari. Tentu ajah hape 
kamu udah diaktifin dan di setting GPRS nya untuk bisa koneksi GPRS. Pertama kali yang harus 
kita lakuin pas baru pertama kali buka aplikasi itu adalah mendaftarkan nomor kita di mig33. 
Gampang banget.. nenek nenek pake konde juga bisa .. ntar kita bakalan dapet sms dari mig 
yang isinya konfirmasi account kita. Gitu-gitu lah.. pokoknya lu ikutin aja step by stepnya. Buat 
yang udah punya mig, kamu bisa add gue (kalo mau loh…) Gue pake nick yotoliberty 

Sekian dulu yah… ayo pada gabung mig33… dijamin ga rugi deh.. 

 

My love letter  

4 Oktober 2007  

Blinking like stars 
Shining like sun 
You have the beauty of rainbow 
and the heart beating name of fragaria indica 

Honey 
Think twice before you sleep 
Will you get up again? 

My sweet heart 
This is dust for you 
Why dust ? 
Dust is everywhere 
Like i want you here 
Anywhere you are 
Whatever you do 

Sweety 
This is a trial for you 
Why trial ? 
I want to let you free 
No more window 
I promise….. 

Monologue with you is fun 
I can guess your eye’s meaning 
Seeing your smile is fun 

http://yoto.wordpress.com/2007/10/04/my-love-letter/
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/parmar/11.html


Disclaimer: 
Hanya untuk penggunaan pribadi, tidak untuk di copy paste ke situs manapun. Harap hargai karya saya dan niat saya untuk berbagi. 

Property of http://yoto.wordpress.com , do not edit 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1649255512 

http://twitter.com/komunitasngage  

I can see your heart blooming 
Near you is fun 
Cause i can smell your fragrance 

Please don’t let me do something terrible anymore 
I want get close to you 
Don’t let me do that 
Cause 
I want get close to you 
Forever… 

 

PEMBERITAHUAN : HP GUE KENA VIRUS !!!!  

4 Oktober 2007  

Arghh.. sebel banget gue! HP gue, Nokia N-GAGE QD, gak tau kena virus apa. Kejadiannya 
kemaren, 3 Oktober 2007. Mau masuk pesan gak bisa, buka Smartfileman gak bisa, buka SeleQ 
gak bisa dan semuanya muncul tulisan System error. Sialnya gue kecolongan dan gak ‘ngeh’ 
kalo ada virus yang nyerang di HP gue. Gue baru sadar setelah HP gue collapse, gak bisa idup 
lagi. Dugaan gue sih virus ini ngapus file-file yang ada di c:/system/ soalnya memori telepon gue 
yang tadinya sisa sekitar 670kb tiba-tiba nambah jadi 1MB. Gue kirain sih gue abis ngapus apa 
gitu…tapi setelah gue inget-inget, ternyata gue gak ngapus apa-apa sebelumnya. Jadi, ini nyata-
nyata merupakan perbuatan virus. Berikut gue jabarin serangannya: 

1. Setiap kali abis ngidupin atau restart handphone ada notifikasi system error 
2. Masuk menu jadi lebih cepet dari biasanya 
3. Terus kalo udah parah, lama-lama gak bisa buka aplikasi dan harus di restart biar bisa 

buka aplikasi lagi. 
4. Terakhir, HP gak bisa idup lagi……bye bye N-Gage QD ku.. 

Rencananya sih ntar gue mau ganti ke SE W550i atau SE W700i. Kapok gue, punya HP yang ada 
OS (Operating System) nya.Tapi, tenang aja….gue masih akan tetep posting kok. Selama masih 
ada para pengunjung setia blog ini, gue masih akan tetep posting seputar Nokia s60 generasi 
pertama dan kedua. Tapi, mungkin gak sesering sebelumnya karena beberapa alasan. Pertama, 
sekarang gue lagi sibuk-sibuknya belajar untuk menyiapkan UTS secara ITB lagi musim-
musimnya UTS 1. Terakhir, gue udah gak punya HP untuk diotak-atik lagi sehingga mungkin 
akan sedikit terhambat untuk menuliskan folder-folder yang gak bisa gue inget satu persatu. 
Segini aja dulu pemberitahuan gue….harap dimaklumi. Oh iya, dugaan gue sih penyebab 
masuknya virus itu ke HP gue karena gue sering on-line pake HP via GPRS. Dadagh…… 

kata kunci : virus, virus handphone, virus ganas, virus nyerang c:, handphone gak bisa hidup 

http://yoto.wordpress.com/2007/10/04/pemberitahuan-hp-gue-kena-virus/


Disclaimer: 
Hanya untuk penggunaan pribadi, tidak untuk di copy paste ke situs manapun. Harap hargai karya saya dan niat saya untuk berbagi. 

Property of http://yoto.wordpress.com , do not edit 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1649255512 

http://twitter.com/komunitasngage  

 

T9 Nokia bisa belajar bahasa gaul  

2 Oktober 2007  

Bingung yah ? Gak tau kan kalo handphone Nokia elo bisa belajar bahasa gaul ? Atau gak tau T9 
itu apa ? T9 itu buat nulis cepet di handphone Nokia. T9 kebalikannya multitap. Gini aja, buka 
sms, trus buat pesan baru. Teken tombol Abc, tombol yang ada gambar pensilnya, trus pilih 
dictionary on (sori bahasa telepon gue Inggris, mau ganti bahasa dulu males soalnya ini 
postingnya pake HP). Trus lo coba teken tombol 7292. Kalo lo pake T9 Indonesia, nanti yang 
keluar tulisan saya (dengan garis bawah, garis bawah tidak akan hilang jika belum ditekan spasi 
atau enter). Nah itulah kegunaan T9……gak perlu repot-repot neken 777729992 seperti yang 
biasa Anda lakukan pada mode multitap untuk ngetik saya, cukup teken nomor yang mewakili 
huruf yang pengen lo ketik. T9 itu ada pilihan bahasanya. Kalo di hape gue , N-Gage Qd, writing 
language alias bahasa tulisannya cuma ada tiga, yaitu Indonesia, English, ama Malaysia. Gak tau 
deh kalo hape Nokia yang laen. Cara milih bahasa tulisan, kalo T9 lo udah aktif, tinggal teken 
tombol Abc dan gulir ke bahasa tulisan. Tinggal pilih aja bahasanya. Kemudian, kadangkala T9 
tidak menampilkan kata yang kita inginkan walaupun tombol-tombol yang kita tekan sudah 
mewakili kata tesebut. Contoh : pengen ngetik semang tapi yang muncul senang. Tenang, 
tinggal tekan tombol bintang beberapa kali sampai kata yang Anda inginkan muncul. Kalo gak 
muncul juga, pilih aja spell atau eja. Trus kayakmana cara T9 belajar bahasa gaul ? Gini, 
kosakata T9 itu bisa di upgrade alias ditingkatkan. Caranya ? Misalnya lo mau ngetik 
aslongasicandream dengan menekan tombol 27566427422637326. Hal ini gak bakalan bisa 
memunculkan tulisan aslongasicandream secara langsung karena kata tersebut belum ada pada 
kosakata T9 anda. Pada saat Anda coba neken tombol-tombol tersebut, T9 akan berhenti pada 
kata yang dia anggap tidak ada kelanjutannya lagi. Misal akan berhenti di apkomibs dan 
menampilkan tanda tanya {?} pada akhir kata. Sehingga contoh tersebut akan menjadi 
apkomibs? Yang harus lo lakukan hanya memilih untuk mengeja tulisan tersebut dengan 
memasukkannya menggunakan metode multitap pada kotak yang muncul. Maka, setelah Anda 
tekan tombol OK, kata tersebut otomatis sudah masuk ke dalam kosakata T9 Anda. Gitu 
deh…..sekadar informasi, seluruh tulisan ini gue buat make T9 Indonesia dari hape gue. 

 

Menambahkan skin pada aplikasi UltraMP3!  

1 Oktober 2007  

Menambahkan skin pada aplikasi UltraMP3!, memang agak ngejelimet. Harus masuk folder-
folder yang mungkin tidak diketahui keberadaannya oleh orang yang tidak pernah otak-atik 
hape. Untuk menambah skin, yang harus anda ketahui adalah cara cut, copy dan paste file 

http://yoto.wordpress.com/2007/10/02/t9-nokia-bisa-belajar-bahasa-gaul/
http://yoto.wordpress.com/2007/10/01/menambahkan-skin-pada-aplikasi-ultramp3/
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menggunakan system explorer, sejenis my computer kalau di komputer dengan OS Windows, 
Kalau tidak tahu, untuk penguna SeleQ, silahkan klik di sini. 

File skin UltraMP3 adalah file dengan ekstensi atau akhiran mp3skin. Contoh: Ferrari.mp3skin. 
Mungkin Anda kebetulan melihat skin-skin keren yang ada di handphone Nokia teman Anda 
dan ingin mempunyainya juga, akan tetapi Anda tidak tahu bagaimana caranya. Nah, salah satu 
tujuan blog ini dibuat adalah agar Anda tidak terlena dimanjakan oleh “tukang konter” atau 
“tukang hape”. Mandiri dikitlah.. paling ga, usaha buat searching di google. Good job buat yang 
udah nyampe ke sini ^^ Hope you like it. 

Lanjut….langsung ke intinya, kalau Anda mau kirim skin yang ada di handphone teman Anda ke 
handphone Anda, yang harus Anda lakukan adalah: 

1. Buka system explorer teman Anda 
2. Pergi ke x:/system/apps/UltraMP3/Skins/ dengan x adalah tempat tempat teman Anda 

memasang UltraMP3 (c atau e) 
3. Pilih skin yang akan Anda kirim 
4. Kirim ke handphone Anda 
5. Setelah Anda menerima file tersebut, periksalah memori pesan yang Anda gunakan (c 

atau e). Hal ini harus dilakukan untuk pengguna SeleQ, dan System explorer v.1.80 
karena tidak mempunyai tempat tersendiri untuk inbox seperti yang dimiliki oleh 
Smartfileman dan FExplorer lalu carilah di x:/system/mail/ dan masukkan pada kotak 
find kata *.mp3skin 

6. Pindahkan file tersebut ke x:/system/apps/UltraMP3/Skins/ pada handphone Anda. 
7. Selesai, tinggal buka UltraMP3 lalu ganti skins sampai skin UltraMP3 Anda berubah 

menjadi skin yang tadi Anda kirim. 

kata kunci : tambah skin mp3, skin mp3, skin ultramp3 symbian 60, aplikasi ultramp3 

NEWS: 

 Weblog ini telah membentuk halaman komunitas N-GAGE,yaitu sarana untuk berbagi 
pengalaman dengan sesama maniak N-GAGE dan N-GAGE QD. Hope u enjoy it ^_^ 

DOWNLOAD SKINS 

Langsung aja ke http://my-ngage.blogspot.com/2009/08/ultra-mp3-skin-free-download.htm 

 

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BLUETOOTH  

20 September 2007  
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Kemarin, ada yang nyari pake kata kunci yang sama dengan judul tulisan ini…sehingga saya 
memutuskan untuk membuat tulisan berdasarkan pengetahuan saya akan hal tersebut. 

Kelebihan 

1. Bisa transfer file secara gratis 
2. Sinyal bluetooth dapat menembus dinding, kotak, dan rintangan-rintangan lain 
3. Praktis, tidak perlu kabel 
4. Dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh kabel data  

o Sikronisasi database seperti kontak, pesan, dsb dengan komputer 
o Sebagai media transfer paket data pada modem 

5. Jangkauan lumayan luas yaitu sampai radius 10m selama tidak ada gangguan 
elektromagnetis di sekitar area transfer 

6. Dapat dimanfaatkan untuk multiplayer pada game-game tertentu 

Kekurangan 

1. Terkadang, transfer file dari handphone merk A ke handphone merk B berjalan lambat. 
Pada kesempatan lain, transfer file dari handphone merk B ke merk A bisa berjalan 
dengan kecepatan transfer hingga dua kali lipat kecepatan transfer A ke B. Contoh : 
Transfer file dari HP Nokia ke HP Sony Ericsson misalnya 676kb/menit, tapi transfer file 
Nokia ke Sony ericsson bisa sampai 1 MB/menit. Dengan kata lain, kecepatan transfer 
bluetooth tidak tetap dan tergantung dari perangkat yang mengirim dan yang 
menerima. 

2. Keamanan perlu diperhatikan, pada transfer file terkadang terdapat virus yang 
menyusup ke dalam file yang hendak dikirim. Hal tersebut seringkali dicirikan dengan 
pesan ” Terima pesan bluetooth dari perangkat tak dikenal?” Untuk meminimalkan 
kemungkinan mendapat virus, lebih baik tidak usah menerima pesan dari perangkat 
yang dikenal. 

3. Walaupun secara teori, sinyal bluetooth dapat menembus tembok, kualitas transfernya 
tidak dapat ditentukan 

4. Sulit menentukan jarak maksimal yang dapat ditempuh agar kualitas tidak drop 
5. Jika di suatu ruangan terdapat terlalu banyak koneksi bluetooh, transfer file ke tujuan 

akan sulit dilakukan 

Referensi: pengalaman pribadi + wikipedia bahasa Indonesia 

 

MENGGANTI MEMORI PESAN KE MMC  

11 September 2007  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Kelebihan
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Mengirim dan menampung file yang dikirim via bluetooth, infrared, dsb dengan kapasitas besar 
merupakan masalah jika memori telepon lebih kecil daripada file yang hendak dikirim. Contoh: 
Anda hendak mengirim file ” welcome to my life (accoustic).mp3″ yang berukuran 6,45 MB 
sementara memori telepon Anda hanya tersisa 2,04 MB maka otomatis pengiriman tidak dapat 
dilakukan karena mengirim pesan via bluetooth menggunakan memori yang sama dengan 
mengirim pesan singkat, prosesnya adalah menampung dahulu file tersebut pada memori 
pesan setelah itu baru dikirim. Inti permasalahannya adalah, Anda harus mempunyai memori 
pesan yang lebih besar dari file yang hendak Anda kirim. Oleh karena itu, jika memori telepon 
tidak mencukupi, yang harus Anda lakukan adalah mengganti memori pesan dari memori 
telepon ke kartu memori (MMC). Oke, masalah selesai jika Anda memiliki handphone yang 
dapat melakukan hal tersebut. Masalah terbesarnya adalah, Anda tidak memiliki handphone 
yang dapat melakukan hal tersebut. Solusinya adalah MsvDriveE. Dengan mengaktifkan 
MsvDriveE, pesan yang akan dikirim maupun yang masuk akan menggunakan kartu memori 
(MMC) sebagai memori pesan. Pesan yang tadinya tersimpan pada memori telepon akan hilang 
sementara dan akan muncul kembali bila Anda mencabut kartu memori Anda dari handphone. 
Setelah mengaktifkan MsvDriveE, masalah berikutnya yang akan timbul adalah pusat pesan 
Anda akan hilang. Untuk mengatur pusat pesan Anda, buka messaging, options, settings, text 
message, message centres, options, new msg. centre. Msg. centre number harus ditentukan 
dulu, nomor ” pusat pesan berbagai kartu gsm dan cdma” dapat di cari di blog gua pake kata 
kunci di atas. 

 

HOW TO USE SELEQ  

7 September 2007  

I write this because i always worried about my reader’s ability to understand what i’m saying 
about. 

1. Make a new folder : OPTIONS -> FILE -> NEW FOLDER 
2. Make a new text document : OPTIONS -> FILE -> TEXT DOCUMENT 
3. Copy file : OPTIONS -> EDIT -> COPY 
4. Paste file : OPTIONS -> EDIT -> PASTE 
5. Send file : OPTIONS -> SEND 
6. Find file : OPTIONS -> FIND (Tips : to file all file ended with something like MP3, wav, jpg, 

etc. Example : You wanna find mp3 file, you can write *.mp3 at the find box) 
7. Restart phone : OPTIONS ->TOOLS -> RESTART 
8. Change bacground : OPTIONS -> SETTING -> VIEW -> BACKGROUND IMAGE -> IMAGE 
9. Change text color : OPTIONS -> SETTING -> VIEW -> TEXT COLOR 
10. Activate SeleQ screenshot : OPTIONS – SETTING -> SCREENSHOT -> CAPTURING SYSTEM 

-> ON 

http://yoto.wordpress.com/2007/09/07/how-to-use-seleq/
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11. Use SeleQ screenshot : Hold abc button (the one with pencil image at the button)+ ….. 
(one more button defined by you OPTIONS -> SETTING -> SCREENSHOT -> KEY USED + -> 
select one from the options 

 

CARA MEMASANG (INSTALL) APLIKASI PADA HANDPHONE 
NOKIA ANDA  

4 September 2007  

Langsung aja yap. 
Yang lo butuhin : 

1. Sumber file installer atau pemasang yang berekstensi (berakhiran) sis bisa dari HP temen, 
komputer, dll. Contohnya = metalbluster.sis 

2. Mengirim file tersebut ke handphone Anda baik melalui bluetooth, infrared, kabel data, dll 
terserah yang penting file itu ada di handphone lo. 

3. Kalau Anda mengirim file tersebut melalui bluetooth dan infrared, biasanya, setelah pengiriman 
file tersebut selesai akan tampak tulisan 1 pesan baru atau one new message atau apalah 
namanya…. nah tinggal lo buka aja pesannya. Nanti, aplikasi pemasang akan otomatis muncul. 

4. Kalo misalnya lo dapet filenya lewat kabel data, transfer file ke MMC lewat card reader, atau 
yang lain…kan gak ada tulisan 1 pesan baru, jadi tinggal lo buka file itu pake system explorer 
(sejenis my computer kalo di komputer) seperti SeleQ, FExplorer, Smartfileman, dll. Kalo gak tau 
cara makenya, khusus untuk SeleQ (hehe..sori ya pengguna system explorer yang lain belom 
sempet gua buat cara makenya) lo klik aja di sini Nah kayakmana cara installnya? Lo buka 
tempet lo nyimpen tadi. Misalnya lo tadi nyimpennya di e:/ampur-campur ancur/ ya lo buka 
lagi. Trus lo liatin aja yang mana file sis nya (ampe kering juga boleh) trus lo buka filenya. 

5. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, nanti akan muncul kotak dialog kayak , application 
is untrusted continue anyway?, mau nginstall di mana, dll. Pokoknya lo yes-in aja semuanya 
soalnya kebanyakan file sis yang beredar itu file yang udah di crack sehingga kita tidak perlu 
melakukan registrasi lagi pada penyedia aplikasi tersebut. 

6. Githu…..kalo belum jelas tinggalin aja komen di tulisan ini. Pasti gua bantu kalo bisa dan sempet. 
7. Kalo nginstall aplikasi java kayaknya lain kali deh gua bahas….jadi tunggu aja yaks. 
8. Klik http://yoto.wordpress.com/2008/02/01/situs-buat-donlot-aplikasi-s60/ 

untuk melihat daftar situs-situs yang saya rekomendasikan. 

Baca tulisan-tulisan lain 

 

Cara menghapus aplikasi handphone Anda  

3 September 2007  
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Kemampuan yang dibutuhkan : 

1. Cara menggunakan SeleQ 

Peralatan yang dibutuhkan : 

1. System explorer (seperti SeleQ, Smartfileman, FExplorer, dll) 

Caranya: 

1. Buka system explorer Anda 
2. Pergi ke x:/system/apps/ dengan x: adalah direktori tempat Anda meg-install aplikasi 

tersebut (c: atau e:) 
3. Cari folder aplikasi yang akan Anda hapus . Contoh : 6R53 (FIFA), 6R67 (Asphalt), 

explodearena, dll. 
4. Hapus dengan menekan tombol c atau pilih options -> file -> delete 

 

LUPA PASSWORD MMC?  

31 Agustus 2007  

Kamu pasti punya ekspekatasi(harapan) besar untuk bisa tau password MMC kamu yang 
tersimpen di sudut otak sana (alias lupa), tapi cara yang gw jabarin ini juga punya syarat yang 
harus dipenuhin. 

1. Lo belum pernah ngeset password MMC laen lagi selain MMC lo yang kekunci itu 
2. Belum format ulang memori telepon (direktori c:/) 

Kalo dua syarat itu terpenuhi, MMC kamu bakal selamet karena gw nulis tentang cara unlock 
MMC.. Caranya? Kamu harus lebih dulu tau cara make SeleQ. Buat yang gak tau, klik aja di sini 
Kalo lo udah tau, langsung aja lanjutin baca tulisan di bawah ini. 

1. Pergi ke C:/System/ 
2. Cari yang namanya mmcstore 
3. Rename jadi mmcstore.txt 
4. Edit text (options ->file -> edit text) 
5. Liat kata yang paling terakhir. Contoh: ,[:yoto, di sini passwordnya yoto (paling gak lo tau 

lah kata mana yang pernah lo pake jadi password.Untuk keterangan lebih jelas, silakan 
lihat gambar di bawah ini. 

http://yoto.wordpress.com/2007/07/09/cara-menggunakan-seleq/
http://yoto.wordpress.com/2007/08/31/lupa-password-mmc/
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Carilah file yang bernama mmcstore, lalu ubahlah namanya mejadi mmcstore.txt 

 

 

 

 

Lalu bukalah atau edit text file tersebut untuk menampilkan isinya 
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Kelebihan dan kekurangan SeleQ  

29 Agustus 2007  

Setelah sekian lama menggunakan aplikasi ini, saya merasa perlu untuk membuat sebuah 
review mengenai SeleQ, meliputi kelebihan dan kekurangannya. Semua tulisan di bawah ini 
adalah relatif menurut saya. 

KELEBIHAN 

1. Penggunaan yang tergolong mudah untuk sebuah system explorer 
2. Warna tulisan bisa diubah (OPTIONS -> SETTING -> VIEW -> TEXT COLOR) 
3. Background dapat diganti dengan gambar (OPTIONS -> SETTING -> VIEW -> 

BACKGROUND IMAGE -> IMAGE) 
4. Dapat berpindah dengan cepat ( tekan 1 untuk pindah ke paling atas, 7 untuk berpindah 

ke paling bawah, 9 untuk turun satu layar, 3 untuk naik satu layar) 
5. Dapat membuat folder dan file txt 

KEKURANGAN 

1. Tidak dapat menghapus file dalam jumlah banyak 
2. Setiap kali menghapus file di c:/ akan timbul peringatan, sehingga agak lama jika 

memindahkan file dari c: ke direktori lain 
3. Tombol OPTIONS tidak dapat digunakan pada tipe handphone NOKIA tertentu 
4. Tidak mempunyai satu shorcut ke inbox sehingga setelah menerima pesan bluetooth 

dalam jumlah banyak, akan repot mencari pesan tersebut di x:/System/Mail/ dengan x 
adalah memori pesan Anda (c: atau e:) 

5. Agak lama membuka jika background berupa gambar 
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Saya kira sekian, jika Anda bisa menambahkan, silakan meninggalkan komentar pada tulisan ini. 

 

MENYIMPAN HALAMAN WEB DALAM JUMLAH BANYAK  

24 Agustus 2007  

Untuk dapat melakukan hal tersebut tentu saja handphone Anda harus mendukung. Selain itu 
hal ini juga hanya diperuntukkan bagi handphone dengan kapasitas memori telepon relatif 
kecil. 

Peralatan yang harus Anda miliki : 

1. System explorer seperti SeleQ, Smartfileman, FExplorer dan sebagainya (sejenis my computer 
kalo di komputer) 

2. Pengetahuan yang memadai tentang menggunakan system explorer 

Langsung aja ya…. 

1. Buka system explorer Anda 

2. Pergi ke c:/system/data/saveddecks/ nah disana itu kan macem-macem nama filenya 
contohnya 0001f.saveddeck trus kita taunya dari mana kalo itu halaman web yang mana? 
Tenang….. lanjutin aja bacanya ke nomor tiga 

3. Untuk tau apa isi dari file yang berekstensi(berahiran)  saveddeck, contohnya 
0001f.saveddeck, kita harus baca apa yang ada di dalemnya. Caranya? lanjut aza ke nomor 
empat 

4. Untuk SeleQ, FExplorer dan Smartfileman yang harus dilakukan adalah mengubah ekstensi 
saveddeck jadi txt. Contohnya 0001f.saveddeck jadi 0001f.txt terus lo buka file yang lo rename 
tadi, ntar kan ada tulisan macem-macem jadi jangan liat yang tag-tag atau yang lain-
lain…..misalnya lo dah nyimpen puisi cinta dari GPRS, ya lo fokus liat-liat kalo-kalo ada puisi 
cinta yang lo simpen tadi.  Sekadar tips, halaman yang baru disimpan biasanya ada pada urutan 
paling bawah. Jadi, kalo gak mau repot-repot buka-buka file yang gak jelas mending segera 
setelah lo simpen halaman webnya lo pindahin ke folder khusus di E:, Contohnya kalo tu 
halaman tentang cinta, saran gua lo simpen aja di folder khusus tentang cinta misalnya di 
E:/savepage/cinta/ or yang laennya.  Mang gunanya buat apa sih nyimpen-nyimpen kayak gitu? 
Ya sesuai judulnya yaitu menyimpan halaman web dalam jumlah banyak untuk lo yang 
kapasitas memori internal (C:/) kecil tapi ngebet banget nyimpen halaman web di HP dalam 
jumlah buanyak. Atau janga-jangan pada gak tau cara nyimpen halaman web kayak mana? 
Lanjut aja ke nomor lima. 

http://yoto.wordpress.com/2007/08/24/menyimpan-halaman-web-dalam-jumlah-banyak/
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5. Cara nyimpen halaman web ke memori internal (C:/) tuh sederhana banget…..caranya tinggal 
teken options -> save page 

6. Kalo pake system explorer sih yang gua saranin lo pake systemexplorer v1.80,yang walaupun 
agak lambat tapi kalo menyangkut kualitas yang palin T O P dah, alias upgradenya SeleQ. So, 
kalo lo punya SeleQ kenapa gak coba systemexplorer v 1.80? Kalo mau download kayaknya itu 
freeware (software gratis) lo coba cari aja di google pake kata kunci 
SystemExplorer_v1_80_S60.sis 

7. Buat yang mobile freak (kayak gua) silahkan lanjutkan baca-baca di kategori Tips S60 1st and 
2nd generation yang linknya ada di sebelah kanan atas. 

 

LULUS SPMB 2007 DI ITB  

22 Agustus 2007  

Woi….. gua lulus SPMB……. pengen sih rasanya teriak-teriak gitu di warnet pas ngeliat 
pengumuman kelulusan jam delapan malem di e-zone. Tapi…yah..apa daya? Pas ditanya ama 
temen, 

temen : “lulus gak?” 
gua : “lulus” 
temen : “lulus di mana?” 
gua : “(sambil cengar-cengir) itb” 
temen :”jurusan apa?” 
gua : “fttm” 
temen :”apa tuh?” 
gua : “fakultas teknik pertambangan dan perminyakan….” 
temen :”oh…(terus ngeloyor pergi)” 

Sekadar bagi-bagi pengalaman aja ma lo semua (aslinya gara-gara ngenet di comlabs murah…..) 
. Intinya gua gak bakal cerita kronologi ceritanya kayak mana gua bisa masuk ke itb tapi gua 
cuma mau bilang kalo semuanya itu bukanlah kemampuan gua, melainkan berkat Tuhan Yesus 
yang memampukan gua untuk melakukan segala sesuatu. Biarlah segala kemuliaan, hormat, 
pujian, dan kekuatan hanya untuk Dia. 

Kami, mahasiswa baru itb 2007, disambut dan dilantik dengan serangkaian acara pmb 
(penerimaan mahasiswa baru) yang kegiatannya seru abis…..tapi yang paling seru itu pas kakak 
yang mimpin, ngomongnya-ngomongnya aku aku, keselip ngomong “saya”…. huahaha…. 
ketauan dibuat-buat tuh ngomong akunya. Setelah kejadian itu, kami mahasiswa baru 2007 
yang berjumlah 3000-an orang, tu gak tau kayak mana kompak ngongekin kakak pemimpin 
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lapangan ntu….(Maaf ya kak kalo kebetulan baca). Trus acara yang seru juga tuh pas orasi puisi 
tentang kemerdekaan…wah…ngena banget tuh…. 

Hari ini hari ke-2 gua kuliah….hmm..ternyata menyenangkan juga kuliah…bisa ketemu lagi 
dengan pelajaran favorite gua yaitu kimia !!! walaupun agak kagok juga pas dijejelin ama materi 
kiimia yang susah banget pas pertemuan pertama. Pantes aja jarang ada anak lampung yang 
kuliah di itb….tapi lumayanlah…angkatan gua (2006/2007) nak SMANDA (SMA N 2 
Bandarlampung) yang keterima SPMB di ITB katanya sekitar 20-an. Lumayan juga kan anak 
SMANDA BDL? Walaupun kesan pertama orang tu pasti kangen band…..yeah !!! mestinya 
mereka jadi icon lampung tuh gantiian gajah yang bisa maen sepak bola, soalnya gajahnya gak 
pernah ditanyain sih. Buat anak SMANDA BDL (SMA NEGERI 2 BANDARLAMPUNG) yang 
kebertulan baca tulisan ini dan kebetulan juga (banyak amat kebetulanya…) engen masuk ITB…. 
berjuanglah dari sekarang OK?! Keep fighting !!!!! Cayo !!!!!  

 

GRADUATION LYRIC  

22 Juli 2007  

And so we talk all night about the rest of our lives 
Where where we’re gonna be when we turn 25 
I keep thinkin’ times will never change 
Keep on thinking things will always be the same 
But when we leave this year we won’t be coming back 
No more hanging back because we’re on a different track 
And if you got something you need to say 
You better say it right now cause you don’t have another day 
Cause we’re moving on and we can’t slow down 
These memories are playing like a film without sound 
And I keep thinking of that night in June 
I didn’t know much of love 
But it came too soon 
And there was me and you 
And when we get real blue 
Stay at home talking on the telephone with me 
We’d go so excited, we’d go so scared 
Laughing at our selves thinking life’s not fair 
And this is how it feels 
As we go on we remember 
All the times we had together 
And as our lives change come whatever 
We will still be Friends Forever 
So if we get the big jobs 
And we get the big money 
When we look back now 
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Will our jokes still be funny? 
Will we still remember everything we learned in school? 
be trying to break every single rule 
Will little brainy Bobby will be the stockbroker man? 
Can Heather find a job that won’t interfere with her tan? 
I keep thinking that it’s not goodbye 
Keep on thinking it’s time to fly 
And this is how it feels 
We will still be friends forever 
Will we think about tomorrow like we think about now? 
Can we survive it out there? 
I guess I thought that this would never end 
And suddenly it’s like we’re women and men 
Will the past be a shadow that will follow us ’round? 
Will these memories fade when I leave this town 
I keep, I keep thinking that it’s not goodbye 
Keep on thinking it’s time to fly 

 

 

 

 

 

 

KEBERHASILAN  

22 Juli 2007  

(Yohanes 2:1-10) 

Keluarga adalah awal dari sebuah keberhasilan. Demikianlah pandangan banyak orang tentang 
keberhasilan. Mereka berkata bahwa keberhasilan seseorang itu tidak lepas dari latar belakang 
dan pendidikan dalam keluarganya. Seorang anak yang ingin mencapai keberhasilan, baik itu 
dalam studi, pekerjaan, pergaulan, dan lain-lain tidak terlepas dari bimbingan dan didikan dari 
lingkungan keluarganya. 

Semua orang tentu menginginkan dan mendambakan segala sesuatu yang dikerjakannya 
berhasil. Tentu kalau kita bertanya kepada siapa saja, “ Apakah Saudara menginginkan 
kegagalan?” Pasti mereka dengan cepat menjawab, “ O, tidak!” Kita semua tidak mau gagal 
dalam pekerjaan, keluarga, studi, dan lain-lain. Biasanya, apabila mengalami kegagalan dalam 
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hidup, sebagian orang akan kurang menghargai dan bahkan menganggap remeh kegagalan itu. 
Oleh karena itu, keberhasilan adalah bagian hidup yang selalu diidam-idamkan setiap orang. 

Dalam Yohanes 2:1-10, Yohanes mencoba menguraikan dan menjelaskan mujizat yang pertama 
kali Yesus lakukan dalam memulai perjalanan-Nya di kota Kana. Yesus bersama murid-murid-
Nya dan ibu-Nya pun diundang untuk menghadiri pesta perkawinan tesebut. Dalam ayat 3 
diceritakan terjadi hal yang tak diduga, pemimpin pesta itu mengalami persoalan yang rumit 
dan berat. Namun, di tengah-tengah persoalan itu, mereka datang kepada Yesus dan 
menyerahkan seluruh persoalan itu kepada-Nya 

Kalau kita membaca dan meneliti Yohanes 2:1-10 dengan seksama , maka kita akan 
menemukan kebenaran yang sangat penting bahwa keberhasilan yang sesungguhnya akan 
tercapai bila kita datang mencari serta menjadikan Tuhan sebagai sumber keberhasilan kita. 

Seringkali kita berambisi untuk selalu sukses dan berhasil dalam setiap perbuatan, tetapi kita 
sering mengalami benturan-benturan sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak berhasil atau 
tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. 

Dengan kekuatan, kepintaran, serta keahlian yang kita miliki, belum tentu setiap persoalaan 
dapat kita selesaikan. Dalam Yohanes 2:1-10 dikatakan, ketika pemimpin pesta atau ke dua 
mempelai itu mengalami masalah, mereka mencari Yesus dan mengharapkan pertolongan-Nya. 
Dalam ayat 7-8, Yesus memberikan jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. 

Sesungguhnya, Allah tidak menghendaki kita gagal dalam setiap usaha yang kita lakukan, 
namun yang menjadi persoalan adalah seringkali kita menghadapi persoalan itu hanya dengan 
kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dan jadikanlah Dia 
sebagai kunci keberhasilan Saudara, maka Saudara akan memperoleh kemenangan dan 
kemenangan. 

 

ANTENA ORANG KRISTEN  

22 Juli 2007  

(Ulangan 13:4)  

Ada berbagai macam antena. Ada antena TV, radio, parabola, dan sebagainya. Yang jelas 
antena-antena ini berfungsi untuk menangkap siaran. Begitu juga orang Kristen, harus memiliki 
antena super canggih yang harus peka terhadap firman Allah. Berbicara mengenai antena yang 
berfungsi menangkap siaran dari Allah tidak akan terlepas dari hal berikut:  

1. Aliran listrik 
Kehadiran Allah di dalam kehidupan kita bagaikan aliran listrik yang dapat kita rasakan. 
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Aliran itu membawa damai, sukacita, dan penghiburan. Kehadiran Allah dapat kita 
rasakan kalau antena rohani kita mampu menangkap siaran dari Allah. Tetapi, kadang-
kadang antena orang kristen rusak sehingga tidak ada lagi sinyal yang dapat ditangkap 
dari Allah karena tidak ada lagi hubungan dengan Allah Roh Kudus. Mereka melupakan 
Allah dan tidak ada lagi persekutuan dengan-Nya. Dalam Yesaya 59:2, “ Tetapi yang 
merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan dan 
dosamu.Artinya kabelnya telah putus. 

2. Berhubungan dengan pemberi siaran 
Satelit berfungsi sebagai pembawa pesan. Dalam dunia teknologi canggih, satelit 
memegang peranan penting dalam menangkap dan memberikan siaran kepada dunia. 
Bagi orang percaya, satelit itu bagikan Roh Kudus yang menangkap berita ilahi dan 
memberikan pesan-Nya kepada kita untuk menuntun kepada seluruh kebenaran Allah 
(Yohanes 16:13-14) 

3. Selalu berkomunikasi dengan stasiun pusat (surga) 
Kalau kabel kita putus hubungannya dengan surga (Yesus), maka kita akan menangkap 
sinyal-sinyal lain yaiut siaran dari si jahat yang dapat menimbulkan kekacauan-
kekacauan di dalam hidup kita yaitu kecenderungan untuk berbuat dosa. Jika sudah 
demikian, maka kita akan sulit menerima berita atau pesan Ilahi. Semakin tinggi dan 
besar antena kita, semakin dekat dengan Allah. 

Bagaimana dengan antena Saudara saat ini? Apakah masih berfungsi dengan baik? Masihkah 
Anda berhubungan secara lancar dengan pemberi isaran dan stasiun pusat yaiut surga? Ketika 
Saudara mulai meninggalkan persekutuan dan mulai mengabaikan jam-jam doa, saat itulah 
antena Saudara akan menangkap siaran-siaran lain yang bukan berasal dari Allah melainkan 
dari iblis. Lihatlah oran-orang kristen yang dibebani oleh masalah, mereka kini hanya 
menyerahkan dirinya pada kejahatan dan tidak lagi mengindahkan yang baik. Tidak ada lagi 
hubungan mengakibatkan si jahat memakai kesempatan itu untuk mengirimkan pesan-pesan 
yang menganjurkan kepada manusia untuk memberontak kepada Allah. Waspadalah dan 
periksa antena Anda. 

 

PUSAT PESAN BERBAGAI KARTU GSM DAN CDMA  

22 Juli 2007  

Kehilangan pusat pesan atau tanpa sengaja mengubah pusat pesan akan mengakibatkan Anda 
tidak dapat mengirim sms. Tulisan berikut mungkin dapat membantu Anda apabila hal tersebut 
terjadi pada Anda. 

INDOSAT (MENTARI, MATRIX) +62816124, 
( IM3) 
+62855000000 
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TELKOMSEL ( SIMPATI, HALO, dan AS) 
+6281100000 

proXL ( bebas, jempol, xplor) 
+628184450095 atau +62818445009 

3 (three) 
+6289644000001 

AXIS 
+628315000032 

 

MEMINIMALKAN PENGGUNAAN MEMORI TELEPON  

22 Juli 2007  

1. Hindari meng-install aplikasi pada c: 
2. Hapuslah semua file pada c:\system\install\ 
3. Hapuslah semua file pada c:\nokia\installs\ 
4. Copy halaman web di c:\system\data\saveddecks\ 
5. Tampunglah pesan singkat dengan menggunakan memory card (MMC) 

 

 

 

LAGU ORANG DEWASA MENDEWASAKAN?  

22 Juli 2007  

Lagu anak-anak sekarang kurang mendidik, hal tersebut dapat dilihat dari judul-judul aneh 
seperti tikus makan sabun dan sebagainya. Selain kurang edukatif, lagu anak-anak pun sering 
disalahartikan oleh orang tua sebagai lagu yang disenangi oleh anak-anak sehingga saya sering 
mendengar sesuatu yang sangat aneh ketika orang tua mengajari anaknya, yang masih balita, 
lagu TTM (Teman Tapi Mesra) yang dipopulerkan oleh duo Ratu. Lebih lagi, saya sering 
mendengar anak-anak di lingkungan saya , termasuk adik saya yang masih kelas lima SD, 
menyanyikan lagu yang bukan untuk mereka. 
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Menghadapi semua itu , terlintas di pikiran saya sebuah perkataan ibu-ibu yang berbunyi, 
“Anak-anak sekarang cepet banget ya gedenya, liat aja tuh ngomongnya cinta-cintaan melulu.” 
Lantas saya membuat sebuah hipotesis (dugaan sementara) yang berbunyi, “ Lagu orang 
dewasa yang bertema cinta dan populer di kalangan anak-anak dapat mengakibatkan 
peningkatan cinta monyet (cinta anak-anak). Setujukah Anda? 

 

DUNIA WARNA-WARNI  

10 Juli 2007 

Tidakkah kau sadari? Dunia ini bukan hanya ada tiga,dunia nyata, maya, dan gaib, tetapi telah 
ada dunia ke-4 yang telah tercipta sejak dulu bahkan sebelum dunia maya tercipta yaitu dunia 
warna-warni. Dunia warna-warni, seperti namanya, adalah dunia yang penuh warna, tempat 
semua orang di dunia berkumpul menjadi satu…..menyatukan kenangan motivasi dan harapan, 
di sana semua orang menunjukkan jati diri yang mereka sembunyikan dari keseharian. Di dunia 
warna-warni, semua orang menjadi unik dengan karakter khas mereka. Dunia warna-warni 
adalah dunia khayalan yang dibuat semua orang dengan menggunakan khayalan mereka (kayak 
chalk zone tapi gak pake kapur) atau tepatnya tempat semua orang pergi ketika berkhayal 
(menjelaskan mengapa orang bengong ketika berkhayal). Seringkali, di dunia warna-warni inilah 
inovasi dan kreasi terwujud. Saya sendiri tidak pernah mengerti orang yang tidak bisa 
berimajinasi, khususnya wanita (kalau cowok rasanya tidak perlu diragukan lagi 
kemampuannya), bahkan Einstein sendiri berkata, ” Dari semua kemampuan yang saya miliki, 
kemampuan saya yang paling saya yang paling berharga adalah kemampuan berimajinasi” 

Berikut saya kutip dari http://www.motivasi.web.id/?p=59: 

…jangan meremehkan imajinasi. Imajinasi bukanlah gambaran kosong atau angan-angan tanpa 
isi. Sejarah telah membuktikan banyak tokoh terkenal menjadi besar berkat imajinasinya yang 
luar biasa. Imajinasi ternyata mempunyai kekuatan. Albert Einstein pernah mengatakan, 
“Energi mengikuti imajinasi”. Tentu saja, Einstein serius dengan ucapannya. Apalagi Einstein 
mengamini hukum kekekalan energi. Dia sendiri mengaku telah membuktikannya saat dia 
ditanya bagaimana dia mampu menghasilkan begitu banyak teori spektakuler, dia menjawab 
imajinasinyalah yang menjadi salah satu bahan bakar dari idenya itu. 

Lantas, bagaimanakah imajinasi yang dihasilkan pikiran kita bekerja?……. 

selanjutnya 

Jadi…. masihkah Anda meremehkan kekuatan imajinasi? Masihkan Anda mengejek orang-orang 
yang menjadi langganan tetap dunia warna-warni? Masihkah Anda kekurangan ide? Berhentilah 
sejenak dan tenangkan diri Anda. Segeralah pejamkan mata Anda dan kunjungilah dunia warna-
warni dengan segera. 
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CARA MENGGUNAKAN SELEQ  

9 Juli 2007  

Tulisan ini saya buat karena saya terus-menerus merasa khawatir dengan kemampuan pembaca 
saya (padahal yang baca juga baru dikit) akan pemahaman cara menggunakan SeleQ sebagai 
salah satu system explorer (seperti my computer pada komputer) yang paling simple cara 
penggunaannya (menurut saya lo…), karena tulisan-tulisan saya mengenai Tips S60 1st and 2nd 
generation selalu menuntut pemahaman akan system explorer. 

MEMBUAT FILE BARU : OPTIONS >> FILE >> NEW >> TEXT DOCUMENT 

MEMBUAT FOLDER BARU : OPTIONS >> FILE >> NEW >> FOLDER 

MENGGANTI NAMA FILE/FOLDER : OPTIONS >> FILE >> RENAME 

COPY FILE/FOLDER : OPTIONS >> EDIT >> COPY 

PASTE FILE/FOLDER : OPTIONS >> EDIT >> PASTE 

ME-RESTART HANDPHONE: OPTIONS >> TOOLS >> RESTART 

MEMBUKA FOLDER : TEKAN ANAK PANAH KE KANAN 

 

 

N-GAGE  

7 Juli 2007  

Ni HP bener-bener 
gila dan jagoan di 
kelas middle. 
Kurangnya cuma 
tiga, gak keluar lagi 
di pasaran alias gak 
ada lagi yang baru 
dan gak ada 
kameranya, gak 
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bisa pake MMC yang lebih gede dari 128 MB (sebenernya bisa aja sih tapi maksa dan bisa 
mengakibatkan kerusakan system kalo dipake dalem jangka waktu lama. Nah lo). Tapi dibalik 
kekurangannya itu ni HP bener-bener dahsyat. Kurang apa lagi coba? Headset stereo, built-in 
music playernya emang sip banget, apalagi ditambah extra bass. FM stereo radio, yang paling 
asik dari HP ini adalah kita bisa ngerekam siaran radio on-air. bener, lo gak salah baca. Kualitas 
rekamannya gak diragukan lagi, ukuran rekamannya sekitar 1MB lebih per menit, bit ratenya 
gw gatau, trus format rekaman siarannya berupa aac. Kelebihan yang lain adalah HP ini 
mendukung berbagai macam permainan, sesuai dengan julukannya yaitu game deck, orientasi 
handphone ini berbentuk landscape (mendatar) sehingga sangat nyaman digunakan untuk 
gaming atau untuk sekadar menulis pesan singkat. 

Klik buat gabung dengan para N-Gage lover lain di komunitas N-GAGE situs ini! 

 

MEMBAGI PLAYLIST ULTRAMP3 MENJADI DUA  

2 Juli 2007  

Lho kenapa harus di bagi dua dan bagaimana caranya? Mungkin itu pertanyaan Anda setelah 
Anda membaca judul saya. Jadi ceritanya begini….. kebertulan saya termasuk orang yang 
senang mendengarkan lagu menggunakan handphone saya sampai saya tertidur lelap. Nah…. 
tapi masalahnya adalah playlist saya di UltraMP3 itu kan macem-macem isinya ada lagu rock, 
pop, dll dan saya tidak ingin dikagetkan oleh lagu-lagu rock apabila saya telah tertidur. Oleh 
karena itu, saya melakukan eksperimen kecil dan ternyata berhasil.Berikut ini langkah-langkah 
yang saya lakukan: 

1. Memisahkan lagu-lagu yang akan dibuat playlistnya ke folder lain misalnya lagu-lagu tidur atu 
yang slow di pindah ke folder “lagu tidur”, dsb. 

2. Membuka UltraMP3, lalu me-re scan playlist 

3. Membuka SeleQ, pergi ke x:\system\apps\UltraMP3, cari yang namanya playlist.ini trus edit 
textnya (x adalah tempat Anda memasang UltraMP3,c atau e) 

4. Copy(salin) text-text yang satu folder dengan menekan tombol pensil dan anak panah ke 
bawah. Contoh: 
*e:\sleeping song\unbelieveable.mp3 
*e:\sleeping song\gomenasai.mp3 

5.Membuat file yang bernama playlist.ini di folder lain (options ->file ->new ->text document), 
lalu 
masukkan nama playlist.ini. Kalau menggunakan SeleQ, namanya berubah jadi playlist.ini.txt, 
rename menjadi playlist.ini, trus edit text dan paste(tempel text yang tadi di salin), ok 
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6. Trus yang paling atas itu harus angka, soalnya menunjukkan urutan lagu yang akan dimainkan 
pertama kali. 

7. Copy ke x:\system\apps\UltraMP3, playlist.ini nya kalau ingin melihat hasilnya dan buka 
UltraMP3. 

Kalau ada yang belum jelas bisa kirim kasih tau belum jelasnya di mana? 

 

TRIP TO BANDUNG  

2 Juli 2007  

 
 

Sangking pengennya kuliah di ITB gua sampe rela dateng dari Lampung ke ITBnya buat daftar ulang USM 
ITB 2007 kemaren trus udah capek-capek gak keterima lagi…..gak pa-pa lah yang penting gua punya 
cerita yang bisa di share selama gua di sana. Hari itu (lupa gua tanggal berapa n jam berapa) gua mulai 
perjalanan dengan naik angkot sukarame(sukarame? gak salah? gak tau lah… gua nih anak Lampung tapi 
gak tau daerah Lampung) ke terminal bus (sangking gak taunya terminal apa). Trus mesen tiket ke 
pelabuhan panjang (nah kalo ini gua tau). Sekalinya gua naek busnya ternyata…. ya ampyun…pyun… 
jarak antar kursinya deket banget jadi gua duduk di kursi tuh gak nyaman banget, yang lebih parah 
lagi….yang lebih parah lagi….. orang di depan gua itu malah ngubah posisi kursinya jadi posisi tiduran 
gitu, otomatis kaki gua tambah kegempet. Herghh…… tapi dasar gua orangnya baik gak gua bentak tuh 
orang (aslinya ngomong ama tuh orang juga gak berani padahal cuman cewek n gak seberapa cantik), 
tapi lama-lama and lama-lama gua makin ngerasa gak nyaman. Parahnya lagi gua gak berani 
ngomongnya sama mbak di depan gua itu padahal gua dah ngerancang kata-kata…..(pernah gak sih lu 
kayak gua…. pengen ngutarain sesuatu tapi nggak berani-berani), jadilah gua menderita setengah mati… 
bego banget gak sih? 

 

 

Perzinahan, percabulan, dan kesetiaan  
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Terkadang saya merasa bingung dengan diri saya sendiri, terkadang saya juga geleng-geleng 
kepala ketika mendapatkan informasi mengenai kebejatan-kebejatan yang dilakukan manusia 
yang kian hari kian marak seperti di edan-nenek-manfaatin-cucu-nge-seks-di-internet, seorang 
nenek memanfaatkan cucunya untuk melakukan perbuatan seks di Internet. Apakah sudah 
sebobrok itu moral masyarakat dunia? 

Kembali ke tujuan awal penciptaan, untuk apa Anda diciptakan? Untuk memenuhi bumi saja? 
Tentu saja tidak! Anda juga tidak diciptakan untuk menjadi media oversoul roh perzinahan dan 
percabulan! .Saya bukanlah seseorang yang pandai merangkai kata, saya juga bukan seseorang 
yang mampu memberikan sebuah pintu ke mana saja bagi masalah Anda, saya juga bukan 
orang sok suci yang kerjanya menuding kesalahan serta tak punya kerjaan sehingga menulis 
tulisan ini, saya hanya seorang manusia yang berusaha melakukan sesuatu yang berkenan bagi 
Tuhan serta berusaha menjadi orang yang berguna bagi semua orang, termasuk Anda. Masalah 
kesetiaan kepada Tuhan bukanlah masalah hati, masalah kesetiaan adalah masalah pilihan. 
Misalnya saya, saya selalu belajar untuk setia dalam segala hal, selama ini saya makan di kantin 
yang sama selama 3 tahun berturut-turut (sebuah contoh yang sangat bodoh mungkin) tetapi 
paling tidak merupakan contoh yang bagus dalam urusan kesetiaan, yang membuat saya 
bertahan bukanlah masakan yang enak, bukan pelayanan yang bagus, bukan pula harga 
makanan yang murah, keadaan yang terjadi justru sebaliknya, saya hanya mendapat masakan 
standar dengan rasa pedas yang membuat saya berkeringat tiap kali saya selesai memakannya, 
pelayanan dengan waktu delay yang lama (apalagi kalau belum masak nasi), dan berbagai 
ketidaknyamanan lainnya, tetapi saya memilih untuk tetap setia berkunjung ketika waktu 
istirahat siang, entah kenapa saya lebih memilih datang ke sana, mungkin saya termasuk orang 
yang mempunyai tingkat kesetiaan 8,5 dalam skala 10 (promosi ni ye…. mentang-mentang 
masih jomblo!) tetapi inti segala persoalan bukanlah masalah kantin melainkan kesetiaan. Saran 
saya, cobalah untuk selalu setia dalam segala hal, mulailah dari hal yang paling sederhana, 
jangan pernah menyerah dalam segala persoalan hidup karena perjalanan hidup selalu 
berbentuk gelombang (ada naik ada turun maksud saya) dan setiap masalah selalu memiliki 
awal dan akhir, demikian juga dengan penderitaan yang mungkin Anda alami sekarang. 
 
pernahkah Anda? 

tulisan lain di kategori komat-kamit 

 

TERGANTUNG ADA DALAM TANGAN SIAPA  
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Bola basket dalam tangan saya berharga seratus enampuluh ribu rupiah. 
Bola Basket dalam tangan Michael Jordan berharga tigapuluh tiga juta dolar Amerika! 
Tergantung ada dalam tangan siapa. 

Raket bulutangkis tak ada gunanya dalam tangan saya. 
Raket bulutangkis dalam tangan Taufik Hidayat menghasilkan kemenangan dalam Olimpiade 
dan kejuaraan dunia. 
Tergantung ada dalam tangan siapa. 

Tongkat dalam tangan saya dapat menghalau binatang buas. 
Tongkat dalam tangan Musa membelah lautan luas. 
Tergantung ada dalam tangan siapa. 

Roti dan anggur dalam tangan saya hanyalah makanan dan minuman biasa. 
Roti dan anggur dalam tangan Yesus menjadi Tubuh dan Darah-Nya. 
Tergantung ada dalam tangan siapa. 

Hidup saya dalam tangan saya sendiri atau orang lain tak ada kepastian dan penuh ketakutan. 
Hidup saya dalam tangan Tuhan ada sukacita dan damai karena terjamin selalu. 
Tergantung ada dalam tangan siapa. 

Dikutip dari http://www.st-yohanesbosco.org/renungan.php?id=706 

 

MENGIRIM FILE YANG TAK BISA DIKIRIM  

30 Juni 2007  

Terkadang ada file yang tidak bisa dikirim via bluetooth atau infrared karena file ini dilindungi 
oleh providernya. Cara ini tidak selalu berhasil, tapi apa salahnya dicoba? 

1. Rename file yang hendak Anda kirim, misalnya PD English-Indonesia.jar menjadi PD English-
Indonesia.jara 

2. Coba kirim kembali file tersebut 

3. Bila Anda hendak menginstall file yang telah di-rename pada handphone Anda, ubah kembali 
namanya menjadi nama semula dengan menggunakan system explorer. Carilah file tersebut di 
x:/system/mail/ dengan x adalah memori pesan handphone Anda, C atau E. Gunakan fasilitas 
search yang ada pada aplikasi system explorer yang Anda gunakan agar Anda tidak usah susah-
susah mencarinya di subfolder. Kalau file yg dikirim ada banyak tapi masih satu tipe, misal .sis, 
pada kotak search, ketik *.sis untuk menampilkan semua file yang berakhiran sis. 

http://www.st-yohanesbosco.org/renungan.php?id=706
http://yoto.wordpress.com/2007/06/30/mengirim-file-yang-tak-bisa-dikirim/
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MELIHAT PASSWORD MUMSMS+  

30 Juni 2007  

Untuk kamu yang iseng pengen ngeliat password Mumsms orang lain atau lupa password 
Mumsms kamu, gue punya tips jitu buat lo.Check this out! 

What you need: 

1. 

SystemExplorer_v1_80_S60 or another software that can read *.db file, if you don’t have, you 
can search it from google.com 
2. 

Open SystemExplorer 

3. 

Go to file browser->C:/System/Data/Mumsms.db, if you use SystemExplorer_v1_80_S60 press 
Options-> Open with-> Database viewer-> config. Look the text below TEXT 16 password, that’s 
the password. 

4. 

If you want to see your friend’s Mumsms, make sure that SystemExplorer_v1_80_S60 has been 
installed to your friend’s mobile phone and repeat step 2 and 3 

5. Have fun !!!!!! 

Catatan : 

Tidak semua versi Mumsms bisa dilihat dengan cara di atas. Hal ini mungkin disebabkan versi 
terbaru telah lebih baik daripada versi sebelumya. Namun, hal ini masih dapat ditanggulangi. 
Jika file database Mumsms (mumsms.db) tidak berada di c:/system/data/, coba saja buka 
c:/system/apps/mumsms/ 

 

MENGGANTI SKIN DEAFULT MP3  
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Bagi Anda yang telah bosan dengan skin deafult MP3 yang bergambar korek api, kini Anda 
dapat menggantinya dengan gambar lain sesuai selera. Ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Sediakan sebuah gambar screen shot atau gambar apapun asal resolusinya 176 x 208. 
Sebenarnya bisa saja menggunakan gambar dengan resolusi berapapun. Akan tetapi, gambar 
yang ditampilkan pada aplikasi ultramp3 mungkin akan tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. 
Oleh karena itu, saya menyarankan Anda menggunakan gambar dengan resolusi 176×208 
(sesuai dengan ukuran layar handphone NOKIA) agar dapat menampilkan gambar secara 
penuh. 
2. Buka file browser Anda 
3. Pergi ke x:\system\apps\UltraMP3\RES\ (dengan x adalah c atau e tempat Anda menginstall 
Ultra MP3)lalu hapus skin.pcx 
4. Copy dan paste gambar Anda ke x:\system\apps\UltraMP3\RES\ lalu rename gambar Anda 
menjadi skin.pcx 
5. Buka UltraMP3. 
6. Ganti skin Anda sampai nama skinnya menjadi . 
7.Gambar Anda telah menjadi skin ultamp3 menggantikan skin deafultnya. 
8. Untuk mengganti foto tersebut menjadi foto lain, silakan ulangi langkah 1-6. 

Glossary: 
Screen shot adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda mengambil gambar yang 
terdapat pada layar Anda, beberapa handphone tidak memiliki aplikasi screen shot sehingga 
perlu menggunakan aplikasi tambahan, biasanya screen shot ter-integrasi dengan system 
explorer. 

File bowser adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda melihat apa saja yang tersimpan 
pada sebuah memori baik telepon maupun memory card. Fungsinya kurang lebih sama dengan 
My computer pada komputer dengan operating system Windows. 
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Resolusi gambar adalah ukuran (lebar x panjang) sebuah gambar. Jadi, jika dikatakan sebuah 
gambar memiliki resolusi 176 x 208, berarti gambar tersebut berukuran lebar =176 pixel dan 
panjang = 208 pixel. 

CATATAN : 
Ternyata tidak semua tipe aplikasi ultramp3 dapat diubah skin deafultnya. Ultramp3 yg saya 
gunakan untuk uji coba adalah Ultramp3 yang kompatibel dengan n-gage qd. 

 

MENGGUNAKAN SPECIAL CHARACTER N-GAGE UNTUK SMS  

30 Juni 2007  

Fungsi ini memerlukan copy dan paste character dan sebuah aplikasi minimal SeleQ atau 
system_explorer_v_1_08. 
1. Buka SeleQ, buka Z:\System\Charconv\ lalu cari file yang berekstensi cpl mis: iso885915.cpl 
2. 
Copy dan paste file tersebut ke tempat lain, misalnya ke e:/coba2/, kemudian ubah atribut file tersebut 
agar tidak hidden dan tidak read only 
3. Kemudian tekan options -> file-> rename menjadi iso885915.txt, options -> file-> edit text. 
4. Selamat…..Anda baru saja menemukan special character berupa 1/4, 1/2, dll. 
5. Copy dan paste character tersebut ke catatan untuk dipergunakan sekali waktu 

 

 

Cara backup NOTES (Catatan) dan Pinboard N-GAGE  

30 Juni 2007  

Apakah Anda termasuk orang yang memiliki seabrek catatan pada handphone Anda dan merasa 
sangat khawatir apabila suatu saat , tanpa sengaja, salah satu catatan Anda terhapus tanpa 
sengaja padahal berisi data yang sangat penting? Kalau begitu Anda layak membaca ini. 

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mulai mem-back up file catatan Anda. 
Bagaimanakah caranya? Silakan simak tulisan saya berikut ini. 

What you need : 
1. Sebuah aplikasi system explorer seperti SeleQ, Smartfileman, dan sebagainya. 
2. Pengetahuan cara meng-copy dan mem-paste sebuah file dengan menggunakan aplikasi 
tersebut. 

http://yoto.wordpress.com/2007/06/30/menggunakan-special-character-untuk-sms/
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Langkah-lamgkahnya: 

1. Buka dulu system esplorernya (ya iyalah…) 
2. Pergi ke c:\system\data\trus lo santronin yang namanya Pinboard ama Notepad.dat, trus lo 
copy. 
3. Paste ke direktori lain kayak ke e: atau masukin ke folder khusus, kalau perlu simpen di flash 
disk atau disket. 
4. That’s all…. 

Sekedar tips 
Back-up lah seperlunya, kalu perlu sesering mungkin 

 

PEMBUKAAN  

30 Juni 2007  

Hei…hei gua ucapin welcome buat yang baru gabung di TIPS gua, gua bukan siapa-siapa sih…. 
cuma orang yang gandrung otak-atik handphone aja sampe-sampe nilai raport gua jeblok, n 
kena marah selama 3 mingguan gara-gara main HP terus. 

Jangan ragu-ragu kalo mau nanya tentang S60 1st and 2nd generation. Kalo bisa pasti gua kasih 
tau…. Kalo perlu kasih alamat e-mail ntar gua kirim jawabannya via e-mail aja. Yup… please 
enjoy 

 

PERNAHKAH ANDA ?  

29 Juni 2007  

Dunia ini semakin gila akan kegilaan, amarah, serta hawa nafsu yang seakan ingin menelan bumi beserta 
penduduknya. Pornografi semakin marak terjadi di mana-mana, hal yang patut disayangkan adalah 
orang yang sama sekali tidak tau-menau soal seni berkoar-koar seolah gambar bugil yang diperlihatkan 
di sebuah media adalah maha karya seni yang sangat indah dan patut dikagumi oleh semua orang. Jika 
saya boleh berkata, itu hanyalah SAMPAH !!!! Benarkah itu sebuah karya seni? Apakah itu sebuah karya 
seni apabila memperlihatkan dada montok seorang wanita dan kaki jenjang wanita super cantik apabila 
membuat orang terjatuh dalam dosa perzinahan dan percabulan? Sebuah pertanyaan yang harus 
dijawab apabila Anda termasuk orang yang tidak mendukung pernyataan saya. Sementara yang lainnya 
semakin hidup seenaknya, aksi pemerkosaan semakin marak terjadi di mana-mana. Usia paling potensial 
untuk melakukan pemerkosaan adalah usia remaja, saat gejolak dalam tubuh tidak dapat diatasi, dan 
saat perubahan-perubahan tidak dapat dimengerti. Mula-mula mungkin hanya berpegangan tangan, 
kemudian meningkat menjadi cium pipi, kemudian meningkat menjadi cium bibir, kemudian ,setelah 

http://yoto.wordpress.com/2007/06/30/pembukaan/
http://yoto.wordpress.com/2007/06/29/pernahkah-anda/


Disclaimer: 
Hanya untuk penggunaan pribadi, tidak untuk di copy paste ke situs manapun. Harap hargai karya saya dan niat saya untuk berbagi. 

Property of http://yoto.wordpress.com , do not edit 
http://www.facebook.com/profile.php?id=1649255512 

http://twitter.com/komunitasngage  

hubungan semakin dekat dan rasanya hidup tidak akan dapat berjalan tanpa si dia, meningkat menjadi 
raba-raba dada pacar, dan pegang-pegang kemaluan pasangannya. Apabila ada malaikat yang dulu jatuh 
dari langit dateng, acara akan semakin seru dan kemungkinan akan berlanjut hingga lepas-lepasan 
kancing, BRA, rok dan celana dalam. Kemudian terjadilah adegan yang tidak boleh ditonton oleh anak-
anak di bawah 17 tahun. Sungguh memalukan…Terjebak atau tidak sama sekali, itu hanyalah masalah 
pilihan, sama seperti masalah kesetiaan kepada Tuhan, Anda hanya dapat memilih tetap setia atau 
tidak. Hal yang harus Anda lakukan untuk menghindari kejadian memalukan di atas adalah jangan 
pernah mau di rangsang atau merangsang diri Anda sendiri karena sekali Anda terangsang, Anda tidak 
akan dapat berpikir dengan jernih kenapa Anda tidak boleh melakukannya dan Anda bahkan akan lupa 
bahwa Anda diciptakan ke dunia ini oleh Tuhan dengan tujuan akhir yang sangat indah. Memuliakan 
Tuhan melalui hidup Anda.. itulah tujuan yang harus Anda kejar. 

 

Mengenal tujuan hidup  

4 April 2007  

Pernah gak sih kepikir buat apa kita idup? Pertanyaan ini nih yang bikin gua kadang-kadang seperti 
kehilangan jati diri, merasa gak punya tujuan. Pertanyaan ini yang telah sekian lama membuat isi kepala 
kosong, mau belajar jadi gak niat karena pertanyaan ini belum ketemu jawabannya. Mang buat apa ya? 
Ya kalau cuma tujuan-tujuan dunia sih gampang jawabnya, tinggal sebut aja pengen jadi orang kaya, 
pengen punya harta segudang, pengen punya pasangan yang cantik, abis itu pengen punya anak dua, 
pengen anak gua sekolah tinggi, trus ngeliat anak gua sukses, pengen punya cucu, trus jadi orang yang 
tua renta, trus mati. Nah…. masalahnya kalau udah mati terus tujuan gua selama idup itu apa? Apa cuma 
mencapai hal-hal dunia itu? Kan gua diciptakan oleh Tuhan, nah Tuhan itu pasti punya tujuan 
menciptakan gua, gak mungkin cuma menuh-menuhin dunia doang (udah terlalu sumpek kali..). Tapi 
sekarang gua dah ketemu jawabannya; untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Yep itu 
jawabannya, rasakan setiap hari baru, rasakan damainya, rasakan syekinah glory(kalo gua gak salah tulis 
nih..) dalam hidup kita, syekinah glory itu rasa damai dan tenang luar biasa, ngelakuin apa aja jadi 
semangat banget, tapi ada syaratnya….. ya jangan buat dosa lah….. hubungan manusia ama Tuhan kan 
gak boleh dinganggu sama sekali sama yang namanya dosa….. Gua pernah ngalamin, yaitu beberapa 
bulan setelah gua dibaptis. Wuih…. yang namanya belajar tuh luar biasa deh, malah kayak gua tergila-
gila ama belajar. Masalah idup juga kayaknya gak ada deh. So, what’s your purpose to life now? 

 

AKU  

4 April 2007 by Yoto 

Aku 
Bintang redup di gemerlap malam 
Salahkukah jika ku redup 
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Arghhhhhh 
kenapa aku tercipta sebagai bintang redup 
kenapa?! 
mengapa?! 

Siapa? 
Siapakah itu 
Suara ini 
Apa 
Siapa 
terasa sejuk dan penuh kedamaian 
Dalam gelap 
Penuh bayang 
Penuh luka 

” Biarkan mereka bercahaya 
dalam malam mereka sendiri 
biarkan engkau bersinar 
dengan caramu sendiri” 

Menangis dalam sepi 
Kurasa benar…. 
Tidak 
Kurasa salah….. 
Ia tak tahu 
Aku bukan mereka dan mereka bukan aku 
kurasa cukup jelas 

Mereka hanya dilihat saat senang 
Tapi aku minta 
Jangan lihat aku saat senang 
Lihat aku saat kau sedih 
Lihat aku jika kau butuh teman setia 
Aku kan selalu ada di sana 
Di langit malam 

Lihatlah 
Lihat nanti malam 
Cari bintang yang paling redup 
Itu aku 

 


