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Abstrak
Whatsapp adalah aplikasi berbasis pesan untuk smartphone mirp seperti BlackBarry
Messenger. Whatsapp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan
kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket
data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. Aplikasi WhatsApp
Messenger menggunakan koneksi 3G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan
menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar
foto dan lain-lain. Whatsapp memiliki berbagai fitur yang unik dan tersembunyi, banyak
yang belum kita ketahui dari fungsi fitur-fitur ini
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Pendahuluan
Sebagai salah satu aplikasi chatting paling populer, banyak sekali fitur yang bisa dinikmati para
pengguna WhatsApp. Fitur-fitur mulai dari yang berguna sampai yang gak bermanfaat dan
malah bikin susah semuanya tersedia.

Jaka akan kembali kasih kamu tips WhatsApp dan kali ini berguna untuk isengin alias
bikin susah. Ya, berikut adalah cara membuat WhatsApp error dengan mudah
.
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Pembahasan
Kamu tentunya seringkali atau setidaknya pernah mendapat broadcast message di grup
atau personal chat yang mengajak kamu untuk klik atau menyalin suatu pesan, dan seketika
aplikasi WhatsApp kamu jadi error. Contoh yang sedang ramai adalah sebuah pesan yang
mengajak kamu menekan sebuah titik, dan seketika WhatsApp jadi gak berfungsi.

Jauh sebelum metode titik di atas muncul, kamu tentu masih ingat ketika pesan berisi
kombinasi angka 0 dan 1 layaknya bilangan biner yang sukses membuat WhatsApp
error ketika kamu membuka pesan tersebut. Lama-lama kamu pasti kesal juga jika terus
jadi korban. Untuk itu, mari kita coba praktikkan cara membuat WhatsApp error pada
orang lain.
Cara Membuat WhatsApp Orang Lain Error dengan Sekali Klik
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Mari kita bahas salah satu contohnya. Gambar di atas adalah contoh pesan titik yang
sedang ramai beredar di grup maupun disebarkan secara personal melalui WhatsApp.
Mungkin banyak yang gak percaya titik hitam di atas bisa menyebabkan WhatsApp jadi
error.

Setelah menekan atau menyentuh tanda atau titik hitam tersebut, maka aplikasi
WhatsApp kemudian akan berhenti beroperasi alias mengalami error. Biar kamu gak
melulu jadi korban, coba praktikkan cara membuat WhatsApp orang lain error ini ke
teman atau kerabatmu yang belum tahu. Langsung aja salin dan kirimkan pesan di
bawah ini ke WhatsApp orang yang kamu tuju. Ketika kamu menyentuh tanda hitam
itu, maka whatsapp mu akan eror
< > t-touch-here
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Atau kamu bisa mencoba cara yang kedua yaitu metode bilangan biner yang
sebelumnya juga sempat ramai dengan mengirimkan pesan di bawah ini:
1011001 1110101 1101011 100000 1101101 1100001 1100010 1100001 1110010
100000 1001101 1101111 1100010 1101001 1101100 1100101 100000 1001100
1100101 1100111 1100101 1101110 1100100 1110011 101100 100000 1100010
1110100 1110111 100000 1101110 1100001 1101110 1110100 1101001 100000
1100111 1110101 1100101 100000 1110000 1101001 1100011 1101011 100000
1001011 1100001 1100111 1110101 1110010 1100001 100000 1111001 1100001
1101011 100001
Alasan Kenapa WhatsApp Bisa Error
Meski hanya beberapa saat, cara di atas pasti terasa menjengkelkan karena sukses bikin
salah satu aplikasi terpenting yaitu WhatsApp, jadi error dan gak bisa digunakan.
Ngomongin soal WhatsApp yang error, nyatanya selama ini banyak kasus error atau gak
berfungsinya aplikasi yang diakuisisi Facebook itu.
Cara-cara jahil di atas mungkin saja memang sengaja diciptakan pihak-pihak tertentu
yang selama ini kesal dengan WhatsApp yang sering down atau mengalami error. Pihak
WhatsApp selama ini berkilah bahwa penyebab WhatsApp error salah satunya karena
server yang mati akibat kelebihan kapasitas. Hal itu memang terdengar wajar mengingar
jumlah penggunanya yang sudah mencapai lebih dari 65 juta!
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Penutup
Seperti itulah cara membuat WhatsApp error yang bisa kamu gunakan untuk menjahili teman
atau banyak orang sekaligus dalam grup. Buruan coba sebelum orang yang ingin kamu jahili
sudah tahu lebih dulu mengenai trik di atas. Selamat mencoba!
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