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Berkomunikasi dalam berbagai cara adalah kegiatan utama manusia sampai kapanpun jua. 
Kebutuhan pulsa seolah hampir mirip dengan kebutuhan akan sembako. Sesaat kemanapun 
pergi ketika tertinggal gadgetnya, maka dengan cepat segera mengambil kembali kuatir kalau-
kalau prospek bisnis melayang atau urusan keuntungan menjadi terlewat. Mungkin itulah gaya 
hidup masa kini! 

Keunggulan internet benar-benar tiada tuntasnya. Terdapat berbagai fungsi komunikasi yang 
dapat dinikmati sesuai keinginan kita. Cara murah, mudah dan gratis?? Itulah yang pasti 
disukai siapapun. Tidak terkecuali dengan layanan telpon dengan biaya murah atau gratis. 
Salah satu cara paling masuk akal adalah dengan menumpang melalui media lain. Nah 
disinilah media internet dipilih karena mempunyai jaringan paling luas dan bisa diakses 
kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. 

Sekarang ini telah banyak pengembang software aplikasi gratis yang memberikan fitur telepon 
gratis via internet, baik lewat aplikasi/program maupun akses langsung melalui web situs. 
Wow, telpun dan sms gratis?? Pasti sangat menggiurkan bagi siapapun, kalau bisa gratis 
kenapa harus bayar. Begitulah kira-kira slogan manusia umumnya. 

Seperti yang telah kita ketahui, semua operator telepon seluler memang memberikan fasilitas 
telepon gratis, akan tetapi umumnya dengan berbagai prasyarat, rumus dan ketentuan yang 
mesti dipenuhi sebelum memperoleh kemudahan itu. Contohnya untuk menikmati telpon 
gratis mesti memakai operator telepon yang sama, batas waktu telepon yang dibatasi maupun 
syarat-syarat yang terkadang terkesan “mengerjain” dan mengada-ada  dan bahkan malah 
mengganggu aktifitas komunikasi kita. Kali ini dibahas beberapa aplikasi layanan internet yang 
memungkinkan penggunanya untuk melakukan telpon atau berbicara secara gratis 
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1. VIBER ( www.viber.com) 

Viber diperuntukan untuk Android, BB atau 
iPhone anda. Beberapa fitur-fiturnya adalah 
ini : (1) Telepon gratis dan sms gratis baik 
lokal maupun internasional tanpa 
mengurangi pulsa reguler. (2) Viber tidak 
memerlukan register, username atau 
password.(3) Viber langsung mendeteksi 
semua nomor yang ada di kontak anda (4)  
Selain 3G, Viber juga bisa digunakan dengan 
koneksi WiFi.(4) Kualitas suara yang 
dihasilkan Viber ebih jernih daripada suara 
saat bertelepon reguler. 

 

2. LINE (www.line.naver.jp/en) 

LINE boleh dibilang perpaduan antara 
Whatsapp yang unggul untuk berkirim pesan 
dan Skype yang merajai telepon gratisan. 
LINE bisa untuk kedua fungsi tersebut, 
telepon gratis dan SMS Gratis dengan 
tampilan menarik. Cocok untuk pengguna 
iPhone,  Android, iOS, Windows Phone atau 
BB. Keunggulan dari LINE adalah banyaknya 
sticker (emoticon) lucu seperti Viber 
sehingga menambah semarak komunikasi. 
Anda juga bisa bikin group seperti di BBM 
dengan anggota bisa mencapai 100 orang.  

 
 

 
3. KAKAOTALK (www.kakaotalk.co.id) 

KakaoTalk adalah sebuah aplikasi 
messenger lintas platform yang tersedia 
bagi pengguna smartphone. KakaoTalk 
memungkinkan penggunanya untuk 
mengirim pesan tanpa membayar karena ia 
menggunakan jaringan internet, selain itu 
dilengkapi dengan fitur file sharing, group 
chat, dsb. 
KakaoTalk dirilis pertama kali pada 18 Maret 
2010 oleh Kakao Inc. Support untuk 
pengguna Android, iOS, iPhone, iPad dan BB. 
 

 
 
4. SKYPE (www.skype.com) 

Selain bisa untuk menelpon, keunggulan 
lain dari Skype adalah bisa untuk video call 
ata face to face. Bahkan bisa untuk 
mengirim photo dan video.  Dan juga fitur 
standard chatting. Aplikasi ini popular di 
Amerika dan Eropa. 
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5. YAHOO MESSENGER 
(id.messenger.yahoo.com/download) 

Saat ini Yahoo! Messenger (YM!) sudah 
sampai di release 11.5. Jika orang lebih 
mengenal aplikasi ini karena untuk chatting 
dan kirim-kiriman file maka sebenarnya alat 
ini juga super canggih. Ada beberapa fitur 
yang sudah ada tapi kadang kita lewatkan 
seperti : Pesan Instan, Berbagai Foto, 
Panggilan dari PC to PC, SMS, WebCam, 
Conference an juga Transfer File. 
 

 

 
 
6. Google Video 

Mungkin bagi Anda Google Voice adalah 
salah satu layanan dari Google yang sedikit 
membingungkan dan tidak terlalu berguna. 
Tapi perlu Anda ketahui bahwa Google Voice 
adalah tool yang cukup keren, dan dapat 
banyak membantu Anda. Berikut ini tiga hal 
yang harus Anda ketahui tentang Google 
Voice yakni : Kirim SMS Gratis, dapat 
membuat panggilan lokal dan jarah jauh 
tanpa batas, tanpa mengeluarkan biaya 
sepeser pun. Dan terakhir, dapat 
menggunakannya untuk merekam panggilan 
telepon. 
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7. BBM  

BBM Voice akan terlihat dengan 
penampakan sebuah tombol di sudut kanan 
di layar BB. Tombol ini akan bewarna hijau 
dan muncul tatkala terjadi proses chat  
antar pengguna. 

 

Khusus di BBM terbaru sudah mendukung 
multitasking dengan split screen yang 
memungkinkan pengguna beraktivitas lain 
tatkala menggunakan BBM Voice. Saat ini, 
BBM Voice hanya bekerja di mode WiFi 
bukan jaringan. Kemudian hanya 
mendukung panggilan one on one belum 
dalam grup. 

8. Tango (www.tango.me) 

Tango adalah aplikasi jejaring sosial all-in-
one. Panggilan video, telepon, pesan teks, 
game, berbagi gambar dan semua tersedia 
GRATIS!  Fiturnya adalah sebagai berikut : (1) 
Mudah digunakan karena : No login & 
password - membuat akun dalam hitungan 
detik,  Tango otomatis menemukan teman-
teman Anda menggunakan Tango dan 
support 3G atau Wifi. (2) Komunikasi All in 
One : Membuat panggilan audio dan push to 
talk, Kirim pesan teks gambar & pesan video 
atau audio & video, Bermain game 
menyenangkan bersama selama pemakai 
Tango. 

 

 

 
 

9. WeChat (www.wechat.com) 
Bergabunglah denga 300juta pemakai 
aplikasi ini. Selain cepat, reliable, 
private dan always on. Dia dilengkapi 
fitur : Voice Chat, Web Wechat, 
Emoticons, Group, Shake, Look Around, 
Drift Botttle dan FB. Support untuk 
iPhone, Android, Windows Phone, 
Symbian dan BB. 
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10. Imo (www.imo.im)  
Layanan gratis utamanya adalah telpon 
dan pesan. Aplikasi ini memberikan 
kelebihan seperti : High quality voice 
call, super-fast SMS, Fasilitas Group dan 
Multimedia. Support untuk iPhone, iPad, 
Android, Nokia dan BB 
 

 
 

11. WhatsApp (www.whatsapp.com) 
Sangat popular! WhatsApp Messenger 
untuk lintas platform mobile dan 
berbagai fitur lainnya yang bisa 
dinikmati dengan murah bahkan gratis. 
Seperti Group Chat, Send Photo & Video 
dan Share Locations. Suppport untuk 
iPhone, Android, Blackberry, Nokia S40 
dan Windows Phone 

 

 
 

Selain program-program diatas, sebenarnya 
masih sangat banyak yang sejenisnya. Anda 
bisa menemukannya sendiri di Internet. 
Banyak jalan menuju Roma, begitupun juga 
macam-macam solusi komunikasi.Semoga 
bermanfaat dan menambah keimanan! 

Semoga bermanfaat.  


