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SMS 
 
SMS bukanlah hal baru, setiap orang yang memiliki HP pasti tau apa itu SMS. SMS hanya berisi teks, namun 
pesan yang terkandung didalamnya (content) memiliki arti. SMS, teknologi yang tidak banyak berubah, dari 
sejak lahir sampai hari ini takarannya masih sama. Isi SMS yang membuat orang senang, sedih, isinya yang 
membuat orang berubah, isinya yang mendatangkan kenikmatan dan isinya yang mendatangkan keuntungan. 
 
 

Tarif SMS 
 
Saya rasa tidak banyak orang mengikuti perkembangan tarif SMS. Perubahan skema tarif dari operator yang 
setiap saat bisa berubah-ubah dibarengi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku membuat kita jadi malas 
memperhatikan. Asal tahu globalnya(secara umum) saja sudah cukup. Jika kita jeli atau meluangkan waktu 
sejenak untuk memperhatikannya, mungkin kita baru tahu bahwa tarifnya cukup murah, tentunya tidak asal 
kirim saja, ada beberapa cara(prosedur) yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan tarif murah tersebut. 
 
Saya tidak akan membahas mengenai bagaimana cara(prosedur) untuk mendapatkan tarif murah SMS, namun 
saya akan memberikan gambaran bahwa rata-rata tarif SMS untuk operator GSM berkisar antara 300-1.000an 
rupiah setiap hari. 
 
Mahal dong!..... Eit Tunggu dulu. Setiap hari, bukan per SMS. Dengan harga tersebut anda sudah bisa 
mengirimkan SMS sampai puluhan ribu. Tidak semua operator GSM memberlakukan tarif demikian, setahu 
saya XL, Three dan AXIS. Untuk Telkomsel dan Indosat tidak banyak, masih dibawah 5.000 SMS. XL, Three 
dan AXIS yang memberikan tarif paling murah, dari puluhan ribu SMS sampai tanpa batas(unlimited) setiap 
hari. Jadi, rata-rata hanya mengeluarkan 300-1.000an rupiah, anda sudah bisa mengirimkan SMS ke puluhan 
ribu nomor bahkan sepuasnya ke semua operator setiap hari 
 
 

Kegunaan SMS 
 
OK. Sekarang anda sudah memiliki gambaran tentang tarif SMS. Tahukah anda, jika anda memiliki usaha, 
kegiatan dan layanan, anda bisa memanfaatkan SMS sebagai media komunikasi dengan relasi, pelanggan, 
nasabah atau komunitas.  
 
Bagaimana dengan marketing atau promosi ? Tentu saja. Setiap orang memiliki HP bahkan bisa lebih dari satu. 
Saat ini juga sudah umum ada HP dengan dual SIM bahkan lebih.  Promosi melalui SMS lebih cepat dan 90% 
lebih pasti dibaca. Tidak butuh akses internet, bahkan orang dipedalaman saja bisa menerima SMS. 
 
Marketing dan layanan via SMS, itu salah satu alat(tool) yang berguna bagi perusahaan. Bisa digunakan sebagai 
marketing untuk promosi produk/jasa, informasi promo/diskon. Bisa sebagai layanan untuk pemberitahuan ke 
pelanggan, pengingat angsuran, polis asuransi, konfirmasi pembayaran, pemberitahuan ke wali murid, nasabah, 
ucapan selamat hari raya bahkan bisa untuk layanan SMS dakwah, tausiyah. 
 
 

Software SMS 
 
Jika anda hendak menggunakan SMS sebagai media komunikasi bagi usaha, kegiatan dan layanan anda, 
tentunya anda harus memiliki perangkat untuk menerima dan mengirim SMS. Mengandalkan HP tentunya 
bukan jawaban sekalipun HP yang digunakan adalah Nokia Communicator. Bisa dibayangkan jika anda 
mengirim ribuan SMS dalam satu hari, belum lagi menerima dan membacanya satu persatu. Untuk mencari 
SMS apalagi, bisa habis waktu kita hanya untuk ber-SMS. 



Untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, anda bisa menggunakan software SMS. Software merupakan 
perangkat lunak komputer(program). Dengan software SMS, untuk menerima dan mengirim SMS tidak lagi 
menggunakan HP tetapi langsung dari komputer. Tinggal ketik dan kirim. 
 
Saat ini banyak beredar software SMS, mulai dari buatan lokal sampai luar negeri, dari bajakan sampai 
berbayar. Setiap software SMS memiliki fitur dan cara kerja berbeda. Ada yang dirancang untuk pengguna yang 
sudah mengerti komputer, ada juga sebaliknya. Harganya pun bervariasi dari puluhan ribu sampai jutaan. 
 
Berikut ini saya berikan beberapa tips sebelum anda membeli software SMS. 
 
 Fitur sesuai dengan kebutuhan 

Belilah software SMS yang sesuai dengan kebutuhan anda. Software SMS yang memiliki banyak fitur 
belum tentu semua fitur nantinya digunakan, fitur komplit tentunya harga software relatif lebih tinggi. 
Lakukan perbandingan terhadap beberapa software SMS terlebih dahulu. 
 

 Mencoba sebelum membeli 
Ini sangat penting. Cari tahu terlebih dahulu apakah terdapat versi demo/trial yang bisa di-
download(unduh), lebih baik mencoba terlebih dahulu fitur yang ada, cara kerja serta penggunaannya. 

 
 Harga terjangkau 

Harga software SMS bervariasi antara puluhan ribu sampai jutaan. Sesuaikan dengan kantong anda. Jangan 
terpancing dengan harga murah. 
 

 Layanan update software dan garansi modem 
Tidak ada software yang sempurna. Pastikan terdapat layanan update software berupa perbaikan(bug), jika 
update meliputi tambahan fitur baru itu lebih baik. Jika software dijual paket dengan modem, pastikan ada 
garansi untuk modem. Garansi modem bisa service(perbaikan) atau replace(penggantian). Tanyakan juga 
tentang biaya pengiriman modem jika terjadi kerusakan selama masa garansi. 
 

 Panduan penggunaan 
Untuk mengerti dan memahami cara kerja software setidaknya ada fasilitas bantuan(Help), umumnya 
dengan menekan tombol F1 atau panduan baik dalam bentuk buku atau file PDF. 
 

 Customer support 
Setelah membeli software SMS, adakalanya kita membutuhkan panduan atau solusi jika terjadi 
permasalahan. Umumnya layanan pelanggan diberikan via SMS, telepon, chatting(yahoo messenger) dan 
remote komputer. Jika ada layanan on-site(datang ke tempat) itu lebih baik. 
 

 Membeli langsung ke pengembang atau reseller resmi 
Jika anda sudah memiliki kepastian untuk membeli software SMS, belilah dari reseller resmi atau langsung 
ke pengembang software. Kunjungi terlebih dahulu website-nya. Jangan mudah percaya dengan iklan yang 
menjual software SMS dengan harga murah apalagi disertai dengan keygen, serial number atau crack 
karena bisa jadi yang dijual adalah software bajakan. 

 
 
Tips diatas diambil dari website http://www.yusiwa.com/2011/07/tips-sebelum-membeli-software-sms/ 
 
Jika anda merupakan seorang yang awam(gaptek) dalam hal komputer, belilah software SMS yang berbahasa 
Indonesia dan memiliki layanan pelanggan(layanan purna jual) yang baik. Carilah software SMS yang bisa 
dicoba terlebih dahulu(diunduh) sebelum membeli. 
 
Berikut ini saya berikan beberapa software SMS sebagai bahan perbandingan. Anda bisa mengunjungi website-
nya dan men-download versi demo. Tidak semua software SMS menyediakan demo. 
 

NO. NAMA ALAMAT WEBSITE 
1 Gili-SMS http://www.yusiwa.com 

http://www.yusiwa.com/software-sms/ 
 

2 MitraSMS http://www.mitranda.com/ 
 



3 GampSMS http://gampsms.rosihanari.net/ 
 

4 JagoanSMS http://www.jagoansms.com/ 
 

5 SMSPersada  http://www.smspersada.com/ 
 

6 MCorner http://asonganonline.wordpress.com/2010/04/23/mcorner-
versi-hybrid-gsmcdma/ 
 

7 Sempro http://www.sempro.co.id 
 

8 MaltaSMS http://maltasms.raja-sms.com/ 
 

9 SMSMasterKu http://www.smsmasterku.com/ 
 

10 iSMSBox http://www.ismsbox.com/ 
 

11 SMSTron http://www.smstron.com 
 

 
Untuk download(unduh) dan harga software SMS silahkan anda kunjungi website-nya. Sengaja harga tidak 
disertakan karena bisa berubah sewaktu-waktu. 
 
 

Gili-SMS 
 
Gili-SMS merupakan salah satu software SMS buatan dalam negeri, berbahasa Indonesia, dirancang untuk 
pengguna yang tidak begitu mahir komputer, mudah digunakan dan dijual dengan harga terjangkau. Gili-SMS 
dikembangkan dari Gili freeware dengan fitur yang lebih baik. Gili freeware diluncurkan sejak Juni 2008 dan 
dibagikan gratis(freeware). Kini Gili freeware sudah dihentikan dan diganti dengan Gili-SMS. 
 

 



 
 

 
Gili-SMS diberikan dengan layanan purna jual meliputi perbaikan dan penambahan fitur selama 1 tahun sejak 
tanggal pembelian. Untuk pembelian Gili-SMS paket modem, garansi modem diberikan selama 1 tahun 
diganti(replace) bukan diservis. 
 



Anda bisa men-download versi demo terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli Gili-SMS. Versi 
demo ditujukan untuk mengetes kompatibilitas(kecocokan) dengan modem pengguna dan mencoba fitur-fitur 
yang ada. 
 
Gili-SMS bisa digunakan dengan berbagai merek dan tipe modem GSM atau Handphone. Jika anda memiliki 
modem dan cocok dengan Gili-SMS, anda bisa membeli software Gili-SMS dengan harga terjangkau. 
 
Gili-SMS bisa dihubungkan dengan 5 modem dalam 1 komputer. 1 jam bisa terkirim 3.600-6.000 SMS. Gili-
SMS dapat menampung Milyaran SMS dan puluhan juta kontak(data kontak). Untuk fitur, download, cara 
pembelian, tanya-jawab, modem dan hp, contoh tampilan dan kontak bisa anda lihat lebih lanjut di website 
www.yusiwa.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gili-SMS 
http://www.yusiwa.com, gili@yusiwa.com 
Jl. Mulyorejo No. 40 Surabaya 60115. 
Telp. 031-5991249, 031-5930834, 0852.3558.3200(AS), 0878.545.20002(XL) 
Buka hari Senin – Sabtu jam 08:00 – 17:00 WIB, kecuali hari libur. 


