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Beberapa minggu yang lalu (sekitar tanggal 28 Desember 2016) ketika sedang membereskan
berkas-berkas dikantor, saya lupa menaruh handphone dimana. Kalau sudah lupa seperti itu,
biasanya saya langsung menggunakan telpon kantor untuk menelpon nomor handphone saya
supaya bisa diketahui posisinya dari suara handphone yang berbunyi. Beruntung saat itu
handphone tidak dalam posisi di silent sehingga cepat bisa saya temukan dan ternyata
tertumpuk oleh berkas-berkas yang sedang saya bereskan.

  

Saat menggunakan telepon kantor, speaker telepon saya aktifkan sehingga tidak perlu
mengangkat gagang telepon dan bisa saya tinggal untuk mencari handphone saya. Ketika
handphone sudah ditemukan maka saya berniat untuk mematikan telepon kantor namun ketika
mendekati telepon saya mendengarkan suara aneh...suara apakah itu?

  

      

  

Ternyata suara yang terdengar dari telepon itu adalah iRing atau RBT atau nada tunggu ketika
kita menelepon ke nomor handphone seseorang. Awalnya saya tidak percaya karena memang
saya tidak pernah berlangganan meskipun ada promo-promo di handphone saya. Akhirnya
saya coba lagi menelepon handphone saya dan ternyata benar kalau suara lagu yang
terdengar dari telepon kantor merupakan iRing yang berasal dari handphone saya. Hal yang
membuat saya badmood adalah karena lagu tersebut tidak mencerminkan diri saya atau dalam
bahasa gaulnya “bukan gue banget” hahahahaha saya jadi malu kalau ada yang telepon ke
handphone saya, mungkin dari atasan atau siapapun jika mendengar iRing tersebut.

  

Namun karena pada saat itu saya memang sedang fokus membereskan berkas maka saya
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abaikan saja sehingga saya lupa dengan iRing tersebut. Namun pada hari jumat kemarin saya
mendapat telepon dengan kode nomor daerah karena takut penting maka saya terima telepon
tersebut dan ternyata dari Batam. Ketika saya bilang “hallo” tiba-tiba orang tersebut langsung
berkata “wah mba lagunya asyik banget”...saya yang kebetulan sedang mendengarkan musik di
komputer dengan menggunakan headphone berfikir kalau suara lagunya sampai terdengar oleh
orang yang menelepon tersebut karena headphone tersebut hanya saya geser sedikit dari
telinga saya. Setelah ngobrol sebentar akhirnya saya sadar ternyata yang dimaksud lagu
tersebut adalah iRing handphone saya hiks...hiks...hiks... Saya jadi malu. Ketika akan
mengakhiri pembicaraan, saya menanyakan kembali apa benar saat menelepon saya tadi ada
nada tunggunya dan dia jawab iya. Dia pun (entah benar atau bercanda) mengatakan
sebenarnya tadi mau ikutan nyanyi tapi takut ketahuan saya ketika telepon saya angkat...weleh
saya jadi malu dan menjelaskan kalau saya tidak tahu kenapa bisa ada iRing tersebut dan tidak
tahu cara mematikannya tetapi karena sedang menyelesaikan pekerjaan sambil mendengarkan
musik, saya pun lupa dengan masalah iRing tersebut.

  

Sabtu siang tadi ketika sedang pergi bersama suami dan Endry, ditengah jalan karena sesuatu
hal tiba-tiba saya teringat akan iRing tersebut dan menceritakannya pada suami. Saya pun
bertanya apakah kalau menelepon saya, sering mendengarkan lagu iRing tersebut tapi dijawab
tidak tahu karena setiap menelepon saya selalu langsung diangkat hehehehe kesannya itu
handphone selalu saya pegang terus sehingga ketika ada telepon langsung saya angkat.
Akhirnya suami iseng menelepon saya dan mengaktifkan speaker phone nya dan benar lagu
tersebut terdengar kembali. Saya pun habis diledeki dan dia mengatakan diganti saja dengan
iRing om telolet om yang sedang ngetren...hadeh...

  

Saya mengatakan memang sering ada iklan yang menawarkan iRing namun tidak pernah saya
gubris atau balas. Saya pun membuka sms penawaran tersebut dan menunjukkan pada suami
bahwa penawaran-penawaran iRing tersebut tidak pernah saya balas karena memang saya
tidak tertarik meskipun ada lagu yang saya sukai tetapi kan bukan saya yang akan
mendengarkan lagu tersebut jadi buat apa saya aktifkan atau berlangganan iRing tersebut.

  

Lalu saya pun berfikir bagaimana cara menonaktifkan iRing ini, sedangkan suami menyarankan
untuk search di google cara menghentikan iRing, barangkali pernah ada yang membuat tulisan
tentang itu. Namun belum sempat searching, saya kepikiran untuk membalas sms penawaran
tersebut dengan mengetikkan kata STOP, suami yang mendengar kata-kata saya itu
mengatakan lebih baik mencoba kata UNREG. Saya fikir lebih masuk akal menggunakan kata
UNREG dan tidak berapa lama setelah saya mengetikkan kata UNREG kemudian sms saya
pun dibalas dengan kata-kata “Anda telah menghapus lagu *** (promo), dari jukebox Anda.
Ganti iRing km tekan *808# atau Download MP3 Keren tekan *808*6#”... Weleh saya baru tahu
ada ya lagu judulnya ***.
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Jadi kesimpulan tulisan saya kali ini berdasarkan pengalaman tersebut diatas adalah saya
harus sesekali menelepon handphone saya sendiri untuk mengetahui apakah saya
menggunakan iRing tanpa sepengetahuan atau tanpa saya sadari karena apabila
menggunakan iRing setahu saya akan memotong pulsa. Bagi teman-teman yang bingung
karena tidak tahu cara berhenti dari berlangganan iRing tersebut, coba cek sms dari 808
kemudian balas sms tersebut dengan cara ketik UNREG dan tekan kirim atau sent. Sedangkan
jika bosan dengan iRing yang sekarang dan ingin mengganti dengan lagu lainnya, maka seperti
balasan sms tadi dikatakan tekan *808# dan akhir kata saya ucapkan selamat mencoba dan
semoga berhasil :)
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