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Sejak April 2002 yahoo.com menghentikan fasilitas POP3 di semua email gratisnya. Tidak 
adanya dukungan POP3 membuat semua email yahoo gratis tidak bisa diakses menggunakan 
program email client seperti ms office Outlook atau mozilla thunderbird. Para pengguna email 
gratis yahoo terpaksa menggunakan interface web yang sama sekali tidak nyaman. Hingga hari 
ini yahoo.com hanya menyediakan fasilitas POP3 bagi mereka yang berani membayar sekitar 
$20 per tahun, walaupun ini sebetulnya tidak terlalu mahal (kurang dari 6 cents per hari) tapi 
jika ada yang gratis buat apa bayar. Agar program email client bisa mengakses email gratis dari 
yahoo.com, kita membutuhkan software gratis bernama YPOPs! yang bisa didownload dari 
http://ypopsemail.com/. 
 
YPOPs! 
Fasilitas POP3 dari yahoo.com sudah tidak lagi aktif, agar program client bisa mengakses email 
yahoo kita membutuhkan sebuah software gratis bernama YPOPs! YPOPs! bertindak sebagai 
jembatan antara email client dan email yahoo, ia akan membuat seolah-olah 

PO P3 di email yahoo aktif. Software ini gratis dan bisa 
didownload dari situs resmi YPOPs! http://ypopsemail.com/ . 
Setelah Anda mendownload file instalasi ypops yang berukuran sekitar 1,5MB lakukan proses 
instalasi. Tidak ada yang rumit dengan proses instalasinya klik saja tombol Next, OK, Install, 
dan semacamnya yang Anda temukan. 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 
disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 
tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 
disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 
kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Setelah instalasi sebaiknya Anda restart komputer untuk memastikan software ini berjalan 
dengan baik. Begitu Windows aktif kembali, YPOPs! akan otomatis langsung aktif. Ketika 
sedang aktif, ikon YPOPs! bisa Anda temukan di taskbar Window. 

 
Setting di dalam program YPOPs! tidak perlu Anda ubah, perubahan yang dilakukan mungkin 
akan mengakibatkan setting Outlook berbeda dengan yang dijelaskan di sini. 
 
Setting Microsoft Office Outlook 2007 
Dalam artikel ini software email client yang digunakan adalah Microsoft Office Outlook, 
sengaja saya memilih software ini karena dua hal; pertama: saya sekarang menggunakan 
software ini (saya tidak mau pusing-pusing menginstal email client lain hanya sekedar untuk 
uninstall kembali), kedua: hampir semua komputer memiliki Microsoft Office terinstall di 
dalamnya (kecuali komputernya Pak Onno W. Purbo) dan tentunya Outlook secara default ada 
bersamanya. 
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Berikut adalah tahapan-tahapan untuk menambahkan account yahoo ke dalam Outlook 2007. 
1. Klik Tools|Account Settings. 

 
2. Di tab E-mail klik New untuk menambah account baru. 

 
3. Di kotak dialog berikutnya pilih Microsoft Exchange,…. 
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4. Kemudian aktifkan pilihan Manually configure… dan klik tombol Next. 

 
5. Kemudian pilih Internet E-mail. Klik Next. 

 
6. Di pilihan Your Name isikan nama Anda. Di pilihan Email Address isikan alamat 

email yahoo Anda. Pastikan terpilih Account Type: POP3, dengan Incoming mail 
server dan Outgoing mail server (SMTP) diisi 127.0.0.1. Isi User Name dengan nama 
yahoo id Anda yaitu alamat email tanpa diikuti @yahoo.com, misalnya untuk 
ronin_1503@yahoo.com berarti yahoo id adalah ronin_1503. Untuk password isikan 
password email. Selanjutnya klik tombol More Settings. 
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7. Di tab General isi nama account email ini. Anda bisa mengisinya dengan nama email 
atau nama Anda sendiri. 

 
8. Di tab Outgoing Server pilih Log on using dan isikan alamat email di pilihan User 

Name dan isikan password email Anda. Aktifkan juga pilihan Remember password. 

 
9. Di tab Advanced isikan Incoming server (POP3): 110 dan Outgoing server (SMTP): 

25. Maksimalkan pilihan Server Timeouts hingga 10 menit. Selanjutnya klik tombol 
OK. 

 
10. Di kotak dialog ini, mungkin Anda akan tergoda untuk mengklik tombol Test Account 

Settings untuk memastikan email yahoo bisa digunakan. Ternyata hasilnya selalu gagal, 
ini bukan berarti ada setting yang salah tapi memang ypops tidak bisa melewati test ini 
(diakui di situs resminya). Sedangkan dalam penggunaan normal ypops akan berjalan 
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lancar tanpa masalah. Langsung saja klik tombol Next, tidak perlu memusingkan hasil 
test tadi. 

 
11. Klik tombol Finish untuk menyelesaikan pengaturan account. 

 
 
Memulai integrasi email yahoo dan Outlook 
Untuk mulai menggunakan email yahoo gratis melalui Outlook pertama-tama Anda harus 
memastikan YPOPs! telah aktif. Setelah itu klik tombol Send/Receive di bagian atas Microsoft 
Office Outlook atau gunakan shortcut F9. 

 
 
Selalu update 
Perlu diketahui bahwa YPOPs! tidak resmi didukung oleh yahoo.com. Bahkan legalitas 
penggunaan YPOPs! sendiri tidak jelas, tapi whatever lah! Itu bukan urusan kita. Jika ada 
perubahan interface email di yahoo.com maka ada kemungkinan YPOPs! akan bermasalah. 
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Untuk memperbaikinya Anda harus meng-update YPOPs! dengan versi terbaru. Klik kanan ikon 
YPOPs! di taskbar lalu pilih Check for Updates untuk memeriksa versi terbaru YPOPs!  

 
 
Saran bagi pengguna Yahoo mail gratis 
Bagi mereka yang belum lama menggunakan email gratis dari yahoo atau sama sekali belum 
memiliki email, saya sarankan Anda untuk menggunakan email yang memang mendukung 
POP3. Ini akan membuat hidup Anda sedikit lebih mudah, tidak perlu pusing dengan software 
tambahan seperti YPOPs! Saya menyarankan Anda untuk beralih menggunakan email dari 
google yang bernama Gmail. Gmail memiliki kapasitas penyimpanan hampir tidak terbatas dan 
memiliki fasilitas POP3. Kabar baik lainnya, saya berencana untuk menulis satu lagi artikel 
tentang integrasi Gmail dengan Outlook 2007. 
Tapi bagi mereka yang sudah lama menggunakan email gratis di yahoo.com dan memang 
menggantungkan hidupnya di dunia maya mungkin akan terjebak dengan email ini. Sayangnya 
saya termasuk salah satu orang ini, saat ini saya sedang beralih ke Gmail. Kasihan ya! 
 
Biografi Penulis 

Mohammad Jeprie. Saat ini adalah bekerja sebagai penulis buku 
komputer di PT. Elex Media Komputindo. Hingga saat ini telah 
menulis lebih dari 15 buku Photoshop dan beberapa buku Flash, 
bahkan sebagian bukunya menjadi best seller. Di waktu luangnya ia 
beberapa kali menjadi kontributor di majalah Info Komputer. Ayah 
dari dua anak laki-laki ini memiliki dua hobi yang tidak bisa 
ditinggalkan, nonton motoGP dan tidur siang.  
 


