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Lambat laun, banyak masyarakat yang menggunakan WhatsApp Mod. Hal ini karena ada berbagai macam keunggulan
yang ditawarkannya. Sekilas, WA ori dengan WA MOD memang terlihat sama. Karena sama-sama menggunakan nama
‘WA’ pada produk yang ditawarkan. Padahal, keduanya adalah aplikasi yang diciptakan oleh develop yang berbeda loh.
Nah, bagi Anda yang belum tahu apa itu WA MOD, yuk simak penjelasan lengkap berikut. Agar Anda bisa menentukan,
apakah akan menggunakannya ke depan atau tidak.
• Link Download WhatsApp Mod WA APK
download-wa-mod-pro-apk-whatsapp-mod.html

CONTENTS

Terbaru:

https://www.sebuahutas.com/2022/06/
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CONTENTS

CHAPTER

ONE

PENGERTIAN WA MOD

WhatsApp mod merupakan aplikasi berkirim pesan versi modifikasi aplikasi WA yang asli atau yang ori. Di mana,
ada berbagai bagian yang dimodifikasi oleh develop WA MOD. Hal inilah yang membuat WA MOD mulai banyak
dilirik dan digunakan oleh masyarakat. Fitur-fitur yang ditawarkannya tentu lebih unggul daripada fitur di WA Original. Seperti fitur untuk mengirimkan file dengan ukuran lebih besar, temanya lebih banyak, dan lain sebagainya. Hal
yang paling menarik adalah, aplikasi WA MOD ini bukan hanya ada satu loh. Bahkan, jika Anda mengikuti perkembangannya, Anda akan menemukan ada lebih dari 15 WA MOD dengan berbagai versi, dan develop yang berbeda-beda.
Berikut ini adalah beberapa versi WA modifikaso beserta developernya.
1. GBwhatsApp: Versi WA MOD satu ini merupakan versi yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.
Hal ini karena fiturnya yang keren-keren dan menarik. Awalnya, ia dikembangkan oleh Heymods.
2. WhatsApp Plus: WhatsApp MOD selanjutnya adalah WhatsApp Plus. Aplikasi ini dikembangkan oleh Rafalete.
Aplikasi ini menawarkan penggunaan yang cukup mudah, simple, dan stabil.
3. Fouad WhatsApp: Di Indonesia, banyak masyarakat yang menggunakan WA MOD satu ini. Hal ini karena
tampilannya yang keren, beserta fitur-fiturnya yang sangat mudah dipahami. Ia dikembangkan oleh Fouad Mokdad.
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Chapter 1. Pengertian WA MOD

CHAPTER

TWO

FITUR-FITUR WA MOD

Setelah berkenalan dengan beberapa WhatsApp MOD di atas, Anda tentu penasaran dengan fitur-fitur menarik yang
ditawarkannya kan? Buat yang penasaran, berikut adalah fitur masing-masing WA MOD tersebut.
1. GBWhatsApp
Fitur-fitur WA MOD pertama adalah dari GB WhatsApp (GB WA) ya. Jika Anda perhatikan, aplikasi satu ini adalah
WA MOD yang nyaris sama seperti WhatsApp Plus. Hal ini karena keduanya mempunyai banyak fitur menarik. Dengan
menggunakan versi terbarunya, atau versi V3.6.2, Anda bisa tetap online tapi tidak terlihat online loh. Alias, bisa
menyembunyikan status Anda yang tengah online. Aplikasi keren ini dapat digunakan pada ponsel apapun. Adapun
fitur menariknya adalah:
• Memungkinkan Anda untuk mengirimkan foto langsung sejumlah 75 lebih hanya dalam satu kali kirim.
• Ada berbagai opsi bahasa yang dapat Anda pilih sesuai keinginan dan kebutuhan.
• Bisa mengirimkan video dengan ukuran yang besar.
• Ada lumayan banyak tema yang dapat Anda gunakan.
• Bisa menghapus atau menghilangkan notif dan status online.
• Dapat mengunci chat.
2. WhatsApp Plus
Aplikasi satu ini dapat bebas Anda download di website. Di mana, ia sudah mengalami beberapa kali update atau
perubahan. Agar dapat melihat tersebut, maka Anda bisa melihatnya pada tampilan UI. Fitur-fitur yang ada pada WA
MOD satu ini adalah:
• Tema premiumnya dapat digunakan gratis.
• Update fitur anti banned.
• Bisa mengirim file yang besar dalam jumlah banyak hanya sekali kirim. Begitupun ketika akan mengirim foto.
• Ada fitur schedule nya loh.
Untuk versi terbarunya adalah V14.00.0 ya. Dengan ukuran 43.75 MB.
3. Fouad WhatsApp
Bagi Anda yang memiliki kapasitas penyimpanan terbatas, maka aplikasi WA MOD satu ini dapat menjadi pilihan
yang terbaik. Karena tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang terlalu besar. Bahkan, aplikasi satu ini juga sangat
pas untuk Anda yang suka dengan tema. Karena memungkinkan Anda untuk gonta ganti tema sesering mungkin agar
tidak merasa jenuh atau bosan. Versi terbarunya adalah v8.70. Untuk fitur-fiturnya adalah:
• Ada lebih dari 4000 an tema yang bisa Anda akses. Di mana, temanya sangat bervariasi. Dan sudah pasti
menarik.
• Terdapat fitur sticker dan juga emoticon yang sangat banyak.
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• Anda dapat meng custom warna menu di WA.
• Terdapat fitur penguncian yang bisa Anda gunakan.
• Adanya notifikasi update. Sehingga bisa langsung update jika memang ada versi terbarunya.
• Tersedia fitur ganti nadad dering seperti sound of text wa

6

Chapter 2. Fitur-fitur WA Mod

CHAPTER

THREE

LINK DOWNLOAD WA MOD

Bagaimana, menarik kan? Nah, jika Anda tertarik, Anda dapat mendownload beberapa aplikasi WA MOD lewat link
di bawah. Kami sudah menyediakan 7 link yang dapat Anda pilih:
1. Download GBWhatsApp APK Terbaru
2. Download Fouad WhatsApp APK
3. Download WhatsApp Mod iOS
4. WhatsApp Plus APK
5. WhatsApp Transparan
6. WhatsApp Clone
7. Fouad WhatsApp APK
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Chapter 3. Link Download WA MOD

CHAPTER

FOUR

CARA INSTALL WA MOD DI HP

Jika sudah download aplikasinya, kini saatnya Anda menginstal. Caranya gampang kok:
1. Pastikan aplikasi sudah terdownload.
2. Buka setting atau pengaturan pada ponsel.
3. Klik setelah tambahan.
4. Klik pada menu privasi.
5. Klik ataupun aktifkan sumber tidak dikenal.
6. Jika sudah Anda aktifkan, langsung klik file manager.
7. Pilih menu download atau unduh.
8. Pilih aplikasi WhatsApp MOD yang sudah Anda download tadi.
9. Maka akan muncul tampilan baru secara otomatis.
10. Klik install.
11. Tunggu hingga selesai.
Gimana, gampang kan?
Nggak sesulit yang Anda
genai cara pasang wa mod di artikel dari Blogs
cara-install-whatsapp-modifikasi-di-hp-android-versi-terbaru/

bayangkan.
ITB berikut:

Baca selengkapnya menhttps://blogs.itb.ac.id/tech/
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Chapter 4. Cara Install WA MOD di HP

CHAPTER

FIVE

RISIKO DAN KEKURANGAN MENGGUNAKAN WA MOD

Berhubung aplikasi ini adalah aplikasi pihak ketiga yang memodifikasi aplikasi utama, wajar jika terdapat beberapa
risiko dan juga kekurangan ketika menggunakannya. Adapun risiko dan kekurangan menggunakan WA MOD ialah
sulit update, rawan banned, dan cepat kadaluarsa. Karena memang, semua aplikasi modifikasi pasti risiko terkena
banned. Sehingga, ketika sudah terbanned, maka WA Anda bisa hilang loh. Oleh karena itu, akan lebih bijak jika
Anda tidak menjadikan WA MOD sebagai WA utama.
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Chapter 5. Risiko dan Kekurangan menggunakan WA MOD

CHAPTER

SIX

TANYA JAWAB SEPUTAR WA MOD

Biar lebih paham, yuk simak beberapa pertanyaan dan ulasannya berikut.
Apa perbedaan versi clone dan unclone?
Secara umum, perbedaan antara versi clone dengan unclone nya adalah bagian package nya. Aplikasi whatsApp
yang clone, menggunakan package yang bukan .com. Sementara wa yang unclone menggunakan package yang
com.whatsApp. Misal, kita ambil contoh wa clone yang RC Yo WhatsApp APK terbaru. Di mana, ia menghadirkan 2
buah versi. Yaitu yang clone dengan unclone. Yang clonenya mempunyai package rcyowa.whatsapp.
Bagaimana cara update WA MOD versi terbaru?
Jika WA MOD yang Anda gunakan memiliki versi terbaru, bagaimana cara update WA MOD nya?
1. Biasanya, ketika WA MOD yang Anda gunakan mempunyai versi terbaru, pasti ada notifikasinya.
2. Scroll ke bawah. Kemudian tekan ‘update now’.
3. Apabila tidak ada notifnya, maka Anda bisa memeriksanya dengan: a) Tekan titik 3 di bagian sudut kanan
aplikasi. b) Pilih nama GB settings ataupun versi nama aplikasi yang Anda gunakan. b) Klik updates. c) Pilih
check for update. d) Maka akan tampil notif versi yang terbaru jika memang ada.
4. Klik open.
5. Maka Anda akan dibawa ke situs WA untuk mendownload versi yang terbaru.
6. kemudian, download aplikasinya.
7. Apabila sudah didownload, maka Anda bisa menginstalnya dengan cara install WA MOD di atas.
Bagaimana jika akun WA MOD terkena banned? Nah, karena semua akun WA MOD mengalami kemungkinan terkena
banned, bagaimana cara mengatasinya? Tenang, cara mengatasi akun WA MOD Anda yang terkena banned sangat
mudah kok. Lakukan langkah-langkah berikut ini:
1. Hapus semua versi aplikasi WhatsApp di ponsel Android kamu
2. Hapus WhatsApp folder dan yang berkaitan dengan file dari aplikasi WA
3. Install WhatsApp Plus APK terbaru versi unclone (original package name)
4. Verifikasi nomor ponsel kamu, ingat, jangan pernah restore pesan data dari WA Plus APK versi lama ke bawah.
Menggunakan fitur restore chat sangat beresiko.
5. Aplikasi WA mod siap digunakan.
Demikian seputar WA MOD yang meski Anda perhatikan. Semoga bermanfaat.
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Chapter 6. Tanya Jawab Seputar WA MOD

CHAPTER

SEVEN

CONTENTS

7.1 Cara Download dan Ganti Nada Dering WA
Nada dering pendek sering menjadi pilihan terbaik untuk digunakan pada smartphone Android atau iOS. Pilihan ini
dilakukan karena beberapa orang kurang begitu suka dengan nada yang tergolong panjang.
Umumnya nada dering tersebut banyak tersedia di sosial media seperti Youtube, Facebook atau media yang lainnya.
Dari media diatas biasanya berupa video dan nantinya bisa kamu ubah menjadi format MP3 atau MP4.
Selain banyaknya media penyedia, nada dering tersebut juga memiliki banyak pilihan situs yang bisa digunakan untuk
mendownload. Pada setiap situsnya, kamu bisa mengunduh dengan mudah dan gratis.

7.1.1 Rekomendasi Situs Download Nada Dering WA 1 Detik
Untuk mendownload nada dering, kamu bisa memanfaatkan beberapa situs gratisan dan berikut daftarnya:

7.1.2 Mp3 Juice
Salah satu situs yang bisa kamu gunakan untuk mengunduh nada dering pendek tersebut adalah Mp3 Juice. Berbeda
dengan teknik Google text to speech yang bisa mengubah teks menjadi suara, pada situs ini, kamu hanya perlu
mengetikkan kata kunci musik atau nada dering yang diinginkan.
Pada keterangan di dalam websitenya menyebutkan bahwa kualitas MP3 yang dihasilkan sangat tinggi. Bahkan, proses
konversi dari video ke MP3 tergolong sangat cepat dan bisa di akses dengan mudah.
Bukan hanya itu, proses downloadnya juga hanya beberapa klik saja dan situs ini masuk dalam kategori brand besar.
Jika kamu berkeinginan untuk menggunakan maka berikut tutorial selengkapnya:
1. Gunakan browser terbaik seperti Google Chrome, Firefox, dll lalu ketikkan MP3 Juice
2. Pada kolom pencarian, kamu bisa mengetikkan kata kunci yang diinginkan lalu pilih search.
3. Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan nada dering yang bisa diunduh.
4. Jika kamu ingin mendengarkan maka bisa mengklik play.
5. Setelah di play ternyata cocok maka kamu bisa langsung mengunduh dengan cara klik download.
6. Tunggu hingga proses download selesai.
7. Pada di situs diatas tidak ada batasan jumlah nada dering yang bisa di download sehingga kamu bisa mengunduh
sebanyak mungkin. Ada banyak sekali pilihan nada dering terbaik yang bisa kamu pilih untuk di download.
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Kelebihan dari situs ini adalah tidak ada iklan yang muncul ketika akan mengunduh nada dering yang diinginkan.
Selain itu, proses download juga dimudahkan dengan interface yang bisa dipahami oleh siapa saja meskipun orang
awam.

7.1.3 Youtube
Selain dari situs diatas, kamu juga bisa menggunakan media lain dan salah satunya adalah Youtube. Kamu tinggal
mengetikkan kata kunci yang diinginkan pada halaman pencarian dan hasilnya juga tinggal mendownload.
Dalam mengetikkan kata kunci, semua yang ditampilkan berformat video sehingga tidak langsung digunakan untuk
nada dering. Untuk itu, pada Youtube umumnya kreator meletakkan link download pada halaman deskripsi.
Daripada kamu kesulitan dalam melakukan hal ini, berikut beberapa tutorial terbaik untuk mendapatkan nada dering
di Youtube :
• Buka aplikasi Youtube lalu ketikkan nada dering pendek pada kolom pencarian.
• Kamu bisa memilih salah satu video yang tersedia dan disarankan memilih tiga atau empat teratas.
• Ketika video di klik, kamu bisa scroll ke bawah pada bagian deskripsi lalu pilih show more.
• Pada bagian ini, kamu bisa membaca terlebih dahulu dan mengklik link download yang tersedia.
• Tunggu hingga link terbuka di smartphone.
• Selanjutnya kamu bisa mengklik download yang ada di situs tersebut.
• Pada Youtube, kamu bebas memilih link download manapun yang tersedia di setiap video yang ada. Namun
tidak semua video tersedia link download sehingga kamu bisa memilih dan mencari video mana yang terbaik.
Disarankan kamu mengklik beberapa video yang ada dan klik link download yang ada di setiap video yang ditampilkan.
Setelah link terbuka, kamu bisa mengunduh semua nada dering yang tersedia dengan mudah. Untuk mendownload
nada dering yang unik lainnya, kamu tidak harus mengunduh dari youTube melainkan bisa membuatnya sendiri di
nada dering sebut nama sendiri.

7.1.4 Link Download Nada Dering WA 1 Detik
Proses mencari link download memang tidak semudah yang dibayangkan dan terkadang cukup membingungkan. Bagi
kamu yang mengalami hal demikian, berikut beberapa link download yang bisa digunakan:
• Water Drop Notification: https://drive.google.com/file/d/1sPsBUbDyoWLGwJoVjCnpEAEbMjjEOhqw/vie
• I Love You Baby: https://drive.google.com/file/d/1sQrtBeTJGhLrEgHkg-U7wbQW9NKJFfeu/view
• Acoustic Guitar: https://drive.google.com/file/d/1sVy4fusGk8SVP1_pMTJxo-B_P2jO-zv4/view
• Whistle: https://drive.google.com/file/d/1sXxNft_0XCN2cN_61yDXLrLs_bsHs8TK/view
• iPhone WhatsApp: https://drive.google.com/file/d/1sZm7FIyqd4g6rnvczSKh064EFtf8klal/view
• IOS 12: https://drive.google.com/file/d/1sg1eQ9nd8vFWwMgwehx1fV5sn9injCoG/view
• One Plus Tune: https://drive.google.com/file/d/1sh7_w2hjZgKJXhGesIeJQHqON2_p2s7R/view
• Aurora iPhone: https://drive.google.com/file/d/1shdXuoDjYBGC5HwmFs7mgIAuFCscaV21/view
• Iphone Message Notification: https://drive.google.com/file/d/1sm05Lr2EGz0LWmfrkdJuiSehdAHtiUYm/view
• Jarvis Incoming Message: https://drive.google.com/file/d/1snTSaXrm2xz-Rv3u6Qecv-0ybUwtbLcM/view
• Windows 10 Notification: https://drive.google.com/file/d/1sqcTVo4gi-R-erqpNjKdBf444_nkicNH/view
• Ooow: https://drive.google.com/file/d/1srlo95Q9t3JysNfaSgUPLNkZYzEAkbEU/view
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• Iphone Tweet: https://drive.google.com/file/d/1ssWPUbOuBdNm_BjNwNNSzgUssnuq5gEi/view
Dengan menggunakan link download diatas dapat dipastikan tidak akan ada iklan yang muncul ketika mengkliknya. Selain itu, situs ini juga resmi dari Google dan dipastikan kamu akan terhindar dari web phising. Lihat juga kumpulan mp3
nada dering wa terbaik lainnya di https://www.sebuahutas.com/2022/03/200-download-nada-dering-wa-iphone-lucu.
html

7.1.5 Cara Pasang Nada Dering di WA
Setelah nada dering berhasil di unduh, kamu bisa langsung menggunakannya di Whatsapp. Nada dering ini juga bisa
disesuaikan dan dipasang di berbagai bagian seperti pesan, group atau panggilan.
Untuk menggunakannya, kamu bisa mengikuti beberapa tutorial berikut dan ini khusus untuk nada dering pesan.
1. Buka aplikasi Whatsapp dan silahkan klik tiga titik di bagian kanan atas.
2. Kamu bisa memilih menu bagian bawah yaitu setelan.
3. Kemudian pilih notifikasi dan di menu selanjutnya kamu bisa pilih di bagian pesan.
4. Pada bagian ini, kamu bisa mengklik nada dering lalu klik pilih dari file.
5. Silahkan cari dan pilih nada dering yang sudah diunduh.
6. Selain pesan, kamu juga bisa mengganti nada dering group dan panggilan dengan langkah-langkah yang sama
seperti diatas. Jadi pada bagian notifikasi itu, kamu tinggal scroll dan pilih nada dering di menu yang akan kamu
ganti.
Jadi cara download nada dering pendek ini dapat kamu lakukan dengan langkah-langkah mudah seperti diatas. Kamu
bisa memilih dari situs MP3Juices, Youtube atau dari link download yang sudah tersedia itu.
Referensi:
• Buat nada dering dengan sound of text Jawa
• Karinov.co.id

7.2 Cara Menyembunyikan Privasi Status WhatsApp
Cara menyembunyikan privasi status whatsapp -Halo sobat! WhatsApp merupakan salah satu aplikasi perpesanan
yang banyak digunakan di kalangan anak muda maupun orang dewasa. WhatsApp dipilih sebagai aplikasi perpesanan
instan yang paling banyak digunakan karena memiliki fitur-fitur yang menarik dan memiliki menu yang sederhana.
Meskipun WhatsApp adalah aplikasi perpesanan tetapi WhatsApp tidak bisa digunakan sebagai tempat untuk membagikan kegiatan sehari-hari atau apapun pada menu status WhatsApp.
Tetapi terkadang ada beberapa situasi yang mengharuskan seseorang untuk menyembunyikan privasi status WhatsApp
mereka. Entah itu dari orang yang tidak disukai hingga keluarga yang dirasa sedikit mengganggu apa yang kita posting
di status WhatsApp. Benar bukan?
Nah, dalam artikel cara menyembunyikan privasi status WhatsApp ini kami akan memberikan tutorial Bagaimana sih
cara untuk menyembunyikan status WhatsApp kamu dari orang-orang yang ingin kamu sembunyikan.
Mari simak ulasannya di bawah ini.

7.2. Cara Menyembunyikan Privasi Status WhatsApp
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7.2.1 Fitur privasi status WhatsApp
Fitur privasi status WhatsApp ini sangat berguna untuk siapa saja yang ingin membagikan momen-momen tertentu
kepada orang-orang terdekat. Karena sudah menjadi hal yang sangat umum ketika ada beberapa orang yang mengganggu atau suka ikut campur urusan orang lain Entah itu apa yang kita katakan atau apa yang kita posting di sosial
media kita.
Fitur privasi WhatsApp ini diluncurkan sekitar tahun 2018/2019. Hal tersebut tentu menarik minat para pengguna
Whatsapp sehingga mereka bisa membagikan moment mereka seperti halnya mereka membagikan momen tersebut di
Facebook atau instastory.
Apakah kamu termasuk salah satu orang yang sering membagikan momen-momen tertentu di status whatsapp-mu?
Cara menyembunyikan privasi status WhatsApp
• Buka aplikasi Whatsapp pada handphone mu
• Kemudian di halaman beranda geser ke kanan untuk berpindah ke halaman status
• Di sana Akan terdapat tanda titik tiga di pojok kanan atas
• Klik lalu akan muncul beberapa opsi yaitu “kontak saya, kontak saya, kecuali.. dan hanya bagikan dengan”
• Untuk menyembunyikan posisi status WhatsApp kamu kamu bisa memilih kontak saya kecuali untuk orangorang yang kamu kecualikan statusmu. Dan hanya bagikan dengan untuk orang-orang yang ingin kamu bagikan
status whatsapp-mu
• Klik tanda centang berwarna hijau di bawah kanan
• Selesai!
Hal yang harus diperhatikan
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kamu menyembunyikan status WhatsApp mu dari kontak tertentu.
1. Atur terlebih dahulu kontak yang ingin kamu sembunyikan dari statusmu
2. Setelah disembunyikan maka saat kamu membuat status orang tersebut tidak dapat melihat status WhatsApp
yang kamu buat
3. Orang tersebut bisa melihat status WhatsApp mu apabila kamu membuat status baru dengan pengaturan bagikan
kepada kontak saya
Itulah tiga hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu akan menyembunyikan status kamu dari kontak tertentu di
kontak WhatsAppmu.

7.2.2 Akhir Kata
Itulah informasi dalam artikel cara menyembunyikan privasi status WhatsApp dari orang-orang yang mungkin akan
ikut campur dalam urusan posting memposting. Jangan lupa berikan komentar di bawah dan Klik tombol share untuk
membagikan artikel ini ke teman-teman di rumah ya. Terimakasih, semoga membantu!
Sumber: https://www.apec2013.or.id/
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