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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


  
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


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


 

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/


 
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/


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


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 

 

 

http://yoto.wordpress.com/2010/11/05/operator-telekomunikasi-terpopuler-di-indonesia/
http://yoto.files.wordpress.com/2010/11/polling.png


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. 

http://yoto.wordpress.com/2010/10/30/cara-mengatasi-bb-lemot/
http://techno.okezone.com/read/2010/09/03/92/369787/menghindari-blackberry-agar-tak-lemot
http://techno.okezone.com/read/2010/09/03/92/369787/menghindari-blackberry-agar-tak-lemot
http://yoto.wordpress.com/2010/10/15/pemenang-n-gage-photo-contest/


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, - 

 

http://yoto.wordpress.com/2010/10/10/n-gage-photo-contest-3/
http://yoto.wordpress.com/2010/10/12/n-gage-photo-contest-5/
http://yoto.wordpress.com/2010/10/11/n-gage-photo-contest-4/
http://yoto.files.wordpress.com/2010/10/tigan.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2010/10/111020100041.jpg


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 

 

http://yoto.wordpress.com/2010/10/10/n-gage-photo-contest-3/
http://yoto.wordpress.com/2010/10/09/ikutan-ngage-foto-kontes/
http://yoto.files.wordpress.com/2010/10/narsis.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2010/10/foto062.jpg


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 

http://yoto.wordpress.com/2010/10/08/n-gage-photo-contest-2/
http://yoto.wordpress.com/2010/10/07/n-gage-photo-contest/
http://yoto.files.wordpress.com/2010/10/dsc00001-1.jpg


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. 

mailto:yotoboneng@yahut.com,-
http://yoto.wordpress.com/2010/09/25/sony-ericsson-fokus-ke-android-untuk-rencana-mengembangkan-playstation-phone/
http://yoto.wordpress.com/2010/09/25/sony-ericsson-fokus-ke-android-untuk-rencana-mengembangkan-playstation-phone/


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). 

http://techno.okezone.com/read/2010/09/25/325/375853/sony-ericsson-say-goodbye-ke-symbian
http://techno.okezone.com/read/2010/09/25/325/375853/sony-ericsson-say-goodbye-ke-symbian
http://yoto.wordpress.com/2010/09/22/wow-ngoceh-bisa-mengisi-baterai-handphone/


“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. 

Bagaimana cara memanfaatkan fitur RDA tersebut? 

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

http://techno.okezone.com/read/2010/09/21/57/374329/mulut-bawel-berguna-untuk-nge-charge-ponsel
http://techno.okezone.com/read/2010/09/21/57/374329/mulut-bawel-berguna-untuk-nge-charge-ponsel
http://yoto.wordpress.com/2010/09/20/mau-beli-handphone-nokia-coba-dulu-handphone-tersebut-secara-online/
http://yoto.wordpress.com/2010/09/20/mau-beli-handphone-nokia-coba-dulu-handphone-tersebut-secara-online/
http://techno.okezone.com/read/2010/08/27/57/367317
http://www.forum.nokia.com/
http://yoto.files.wordpress.com/2010/09/join-forum.jpg


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) 

 

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 

 

 

http://www.forum.nokia.com/Devices/Remote_device_access/Instructions_for_RDA_usage.xhtml
http://www.forum.nokia.com/Devices/Remote_device_access/Instructions_for_RDA_usage.xhtml
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
http://www.forum.nokia.com/Devices/Remote_device_access/Instructions_for_RDA_usage.xhtml
http://www.forum.nokia.com/Devices/Remote_device_access/Instructions_for_RDA_usage.xhtml
http://yoto.files.wordpress.com/2010/09/rda-link.jpg


5. Arahkan pointer mouse Anda pada tipe 5800 Xpress Music, kemudian klik tombol Start  

o  

 

 

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

o  

 

http://yoto.files.wordpress.com/2010/09/5800xm1.png
http://yoto.files.wordpress.com/2010/09/5800xm2.png


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

o  

 

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

o  

 

 

 

 

http://yoto.files.wordpress.com/2010/09/5800xm3.png
http://yoto.files.wordpress.com/2010/09/5800xm4.png


 

9. Saya mencoba membuka Ovi Maps yang merupakan fitur dari handphone tersebut, 
berikut adalah tampilannya:  

 

o  

 

o  

http://yoto.files.wordpress.com/2010/09/5800xm5.png
http://yoto.files.wordpress.com/2010/09/5800xm6.png


 

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  

http://yoto.files.wordpress.com/2010/09/52500.png

