
Sec ara umum a las an orang menggunakan ja ringan CDMA untuk karena 

ta rifnya yang murah. Namun ja ringan ini memiliki kelemahan ka rena tidak b isa 

d ibawa kelua r kota . Sanga t merepotkan apab ila ha rus berganti nomor, reg istrasi 

ulang saat kelua r kota apa lag i no CDMA anda ada lah no aktif untuk mob ilitas 

kerja anda. Tetep saja anda hanya bisa menggunakan GSM. 

Disini ada tip yang sanga t bermanfaa t ya itu menggabungkan no CDMA anda ke 

HP GSM sehingga anda memiliki 2 no seka ligus da lam 1 handphone, jad i tidak 

perlu 2 handphone, no CDMA akan tetap aktif meskipun anda berada d ilua r kota , 

no GSM anda pun tetap aktif.  

Namun tip ini memiliki kelemahan yaitu  hanya b isa menerima telepon sa ja . Pulsa 

CDMA akan terpotong ka rena beban b iaya a irtime yang d ibebankan ke pulsa 

CDMA anda wa lau hanya menerima . Pulsa ha rus tetap terisi untuk tetap berfungsi 

jangan sampai hangus.  

Nah, tergantung anda. Apakah anda akan menggunakannya atau tidak.  

Hal yang perlu dipersiapkan : 

 

Handphone GSM dan kartu  yang akan ditambahkan nomor CDMA 

 

Handphone CDMA dengan fasilitas RUIM DUAL BAND / memaka i ka rtu 

(bukan d iinjek) tak perlu membeli HP CDMA. Anda b isa meminjam 

sementa ra waktu ka rena d igunakan untuk mengaktifkan no perdana CDMA 

saja. 

 

Kartu CDMA : STAR ONE untuk jaringan INDOSAT ( mentari, im3, matrik)  

  FLEXI untuk jaringan telkomsel ( simpati, As dan kartu halo)  

  ESIA untuk simpati, As dan kartu halo dan PRO XL 

Sesua ikan pemilihan ka rtu perdana dengan no GSM yang anda gunakan 

karena tidak akan berfungsi    



CARA MELAKUKAN 

   
Aktifkan no perdana CDMA pada pesawat CDMA anda 

 
Untuk STAR ONE  

o Tekan *92 + nomor hp gsm anda contoh *9208158888888 

o Tekan ok/ yes . Dengarkan ! 

o Setelah selesa i tutup handphone CDMA dan c oba anda hubungi no 

CDMA tersebut  

 

Untuk FLEXI 

o Tekan *71 + nomor hp anda (yang ingin digandakan) 

o Misalnya *7108138888888 

o Tekan ok/ yes . Dengarkan ! 

o Setelah selesa i tutup handphone CDMA dan c oba anda hubungi no 

CDMA tersebut  

 

Untuk ESIA 

o Tekan *12 + nomor hp anda (yang ingin digandakan) 

o Misalnya *1208188888888 

o Tekan ok/ yes . Dengarkan ! 

o Setelah selesa i tutup handphone CDMA dan c oba anda hubungi no 

CDMA tersebut 

Dengan cara tersebut anda memiliki 2 nomor yaitu nomor GSM dan CDMA  

Untuk mengembalikan nomor CDMA ke ka rtu apab ila sua tu saa t hendak 

d igunakan d i HP CDMA : masukkan simc ard CDMA ke HP CDMA anda kemud ian 

lakukan proses sebagai berikut : 

 

Untuk STAR ONE  

o Tekan *920   

o Tekan ok/ yes . Dengarkan ! 

o Setelah selesai tutup handphone CDMA dan HP anda bisa digunakan 



 
Untuk FLEXI 

o Tekan *710  

o Tekan ok/ yes . Dengarkan ! 

o Setelah selesai tutup handphone CDMA dan HP anda bisa digunakan  

 

Untuk ESIA 

o Tekan *120  

o Tekan ok/ yes . Dengarkan ! 

o Setelah selesai tutup handphone CDMA dan HP anda bisa digunakan   

SELAMAT MENCOBA  !    
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