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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 

http://yoto.wordpress.com/2010/09/13/info-gempa-jogja-12-september-2010/
http://bmg.go.id/60gempa.bmkg?Jenis=URL&IDS=9279258135813849788
http://yoto.wordpress.com/2010/09/12/tren-ponsel-masa-depan/


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. 

http://techno.okezone.com/read/2010/09/11/57/371665/superphone-bakal-booming-di-tahun-2015
http://techno.okezone.com/read/2010/09/11/57/371665/superphone-bakal-booming-di-tahun-2015
http://yoto.wordpress.com/2010/08/15/rahasia-negara-indonesia-ada-pada-gengaman-malaysia-dan-singapura/
http://yoto.wordpress.com/2010/08/15/rahasia-negara-indonesia-ada-pada-gengaman-malaysia-dan-singapura/


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 

http://mrcopas.blogspot.com/2010/08/ternyata-banak-rahasia-negara-ini-ada.html
http://mrcopas.blogspot.com/2010/08/ternyata-banak-rahasia-negara-ini-ada.html
http://yoto.wordpress.com/2010/08/14/opera-mini-5-1-resolusi-1280x800-kartu-3-modem-express-card-globe-trotter-ultra-ge0302-72-mbps-hsupa-rp-183-000-modal-awal-akses-internet-yang-murah-meriah/
http://yoto.wordpress.com/2010/08/14/opera-mini-5-1-resolusi-1280x800-kartu-3-modem-express-card-globe-trotter-ultra-ge0302-72-mbps-hsupa-rp-183-000-modal-awal-akses-internet-yang-murah-meriah/
http://yoto.wordpress.com/2010/08/14/opera-mini-5-1-resolusi-1280x800-kartu-3-modem-express-card-globe-trotter-ultra-ge0302-72-mbps-hsupa-rp-183-000-modal-awal-akses-internet-yang-murah-meriah/


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 



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/


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. 

 

http://www.dotsis.com/mobile_phone/offtopic-zone/102043-opera-mini-pc-also-large-screen.html
http://www.dotsis.com/mobile_phone/offtopic-zone/102043-opera-mini-pc-also-large-screen.html


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


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
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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 
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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/
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http://yoto.wordpress.com/2010/07/13/analisis-kemunculan-nokia-c3-qwerty-sejutaan-nokia/
http://wp.me/p3Xzt-ep


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
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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/


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/


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  
 
 
 
 
 
 
 

http://tekno.kompas.com/read/2010/07/08/14252188/Opera.Mini.5.1.Tak.Lagi.Boros.Memori.
http://yoto.wordpress.com/2010/07/11/virus-baru-handphone-symbian/
http://techno.okezone.com/read/2010/07/09/325/351318/virus-baru-intai-os-symbian


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/
http://www.wordpress.com/
http://yoto.wordpress.com/2010/07/06/solar-guru-ponsel-tenaga-surya-dari-samsung/


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
http://yoto.wordpress.com/2010/07/06/nokia-enggan-pakai-android/


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


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/


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
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/registrasi-usm-itb.jpg
http://usm.itb.ac.id/login


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
http://publik.akademik.itb.ac.id/seven/
http://yoto.files.wordpress.com/2010/04/pendaftaran.jpg
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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


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
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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) 
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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 
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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. 
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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
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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 
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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. 
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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. 

 



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/


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) 
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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? 
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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
http://www.isoc.org/inet99/proceedings/1e/1e_1.htm


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/


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 

 

 

http://yoto.wordpress.com/2009/12/13/des-09-opera-mini-5-beta-2/
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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! 

 

 

 



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 

http://yoto.wordpress.com/2009/12/10/friendster-diakuisisi-perusahaan-malaysia/
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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. 

http://yoto.wordpress.com/2009/11/18/ultimatum/
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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! 
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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


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/
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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


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
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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


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/


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 
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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.. 



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/


- 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 



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. 

http://yoto.files.wordpress.com/2009/08/biologi.doc
http://yoto.wordpress.com/2009/08/04/aplikasi-n-gage-lover/
http://alwanz.com/
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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/


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? 



 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. 

http://yoto.wordpress.com/2009/07/18/nokia-tutup-studio-pengembangan-n-gage/
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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.. 

 

 

http://yoto.wordpress.com/2009/07/16/n-gage-lover-yogyakarta/


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 

http://yoto.wordpress.com/2009/07/16/n-gage-lover-mataram/
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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.. 

 

 

 

 

 

 

 



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/


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/ 

 

http://yoto.wordpress.com/2009/07/14/blackberry-terancam-kena-razia/
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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 
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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
http://ngagelover.blogspot.com/
http://www.ziddu.com/downloadlink/5368191/SysIcoNZbywww.ngagearena.co..cc.zip
http://ngagelover.blogspot.com/
http://www.ziddu.com/downloadlink/5281193/N-GageIcon_ngagearena.blogspot.com.rar
http://yoto.files.wordpress.com/2009/07/skin-editor.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2009/07/skin-editor2.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2009/07/sysiconz-app.jpg
http://yoto.files.wordpress.com/2009/07/sysiconz.jpg


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 
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