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SSiiaappaa  SSaajjaa  yyaanngg  SSuuddaahh  BBaaccaa  PPeessaann  

WWhhaattssAApppp  SSaayyaa  ddii  GGrruupp??    
 

 

Happy Chandraleka 
hchandraleka@gmail.com 

http://thecakrabirawa.wordpress.com 
 

Dalam suatu grup WhatsApp sering kali kita mengirim pesan ke grup baik pesan tersebut 

penting atau pesan yang hanya sekedar ‘say hello’ atau kelakar. Sering kali juga kita kepo 

pengen tahu siapa saja yang sudah baca pesan kita di grup. Gimana ya caranya?  

 

Inilah langkah-langkahnya untuk kepoin siapa saja yang sudah baca pesan yang kita kirim ke 

suatu grup WhatsApp.  

1. Masuklah ke salah satu grup WhatsApp di handphone kamu . Coba lakukan kirim pesan. 

2. Tunggu beberapa saat. 

3. Pada pesan yang kamu kirim tadi, tap (sentuh) pesan kamu agak lama sehingga tersorot. 

Nantinya akan tampil tanda titik tiga di pojok kanan atas handphone kamu. Tap lagi tanda 

titik tiga itu.  

4. Tap menu Info. Lihat gambar di bawah ini.  
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5. Sekarang akan tampil Message Info. Pada tampilan ini kamu bisa melihat pesan kamu 

sudah di baca oleh siapa saja. Perhatikan pada bagian Read by. Pada bagian Delivered to 

kamu bisa kepoin juga pesan kamu sudah sampai ke siapa saja.  

 

 
 

 

Nah, itu trik singkat buat kepoin siapa saja yang sudah baca pesan WhatsApp kamu.  
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