
SIBELA.UNISRI.AC.ID 

SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN MAHASISWA DAN ALUMNI 

Pengantar 
Sibela (Sistem Informasi Pembelajaran Mahasiswa dan Alumni) UNISRI merupakan sistem informasi 
pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Slamet Riyadi. Sibela ini dikembangkan untuk kebutuhan 
administrasi akademik, perkuliahan online dan kegiatan kemahasiswaan bagi setiap mahasiswa Unisri. 
Sibela merupakan upaya pengembangan dari sistem yang selama ini diterapkan oleh mahasiswa 
Unisri, yaitu Anjungan Akses Mandiri (aam.unisri.ac.id). Sibela ini juga sebagai media pendataan ketika 
mahasiswa Unisri sudah lulus dari Unisri. Walaupun mahasiswa telah lulus dari UNISRI, namun 
informasi tentang profil lulusan dan sumbangan pemikiran dari alumni sangat dibutuhkan oleh 
institusi. Almuni tidak bisa dipisahkan dari almamaternya. Oleh karena itu perlu adanya sistem 
informasi untuk mengelola alumni,  

Sibela baru diujicobakan mulai semester Genap tahun 2019/2020. Kedepannya, AAM yang sudah ada 
akan diganti dengan sibela secara bertahap.  

Akun Sibela 
Untuk menggunakan sibela, mahasiswa menggunakan akun AAM yang selama ini digunakan. Jika 
sudah punya akun AAM, gunakan langsung pada Sibela. Pada Sibela, mahasiswa dapat mengganti 
sendiri passwordnya. 

Kontak Person 
Apabila ada kendala dalam mengakses Sibela atau AAM, silahkan menghubungi kontak person sebagai 
berikut : 

1. Jaka Hartana, S.Pd , Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Nomor 
WhatsApp +62 859-4210-1701. Informasi terkait pembayaran SPP, KRS 

2. Sri Yatno,  bagian Akademik Unisri, No WhatsApp +62 8953 2829 1300  Informasi terkait 
Registrasi, KRS, KHS 

3. Endang Wartini, S.Pd, Bagian Pendidikan Unisri, No WhatsApp +62 878 3503 7058. Informasi 
terkait Registrasi, Profil Diri, dan Wisuda 

4. Ir.Saiful Bahri, M.Kom, Kepala UPT Teknologi Informasi Komunikasi dan Komputer Unisri. 
Nomor WhatsApp +62 896 2323 7878. Informasi terkait permasalahan teknis TIK dan aplikasi 
sibela, aam.  

Login 
Untuk login Sibela sama halnya dengan AAM, bisa menggunakan gawai smartphone maupun PC 
laptop. Langkah login 

1. Aktifkan internet, buka browser Chrome, tulis : http://sibela.unisri.ac.id 
2. Login : username tulis Nomor Pokok Mahasiswa, dan password: ************** 
3. Klik tombol LOGIN 

KRS Aktif 
Setelah mahasiswa berhasil LOGIN, pertama kali akan ditampilkan matakuliah yang akan ditempuh 
oleh mahasiswa pada semester aktif. Daftar matakuliah yang ditampilkan tersebut sesuai dengan 
mata kuliah yang telah dientri sendiri oleh mahasiswa sesuai KRS Tetap. Apabila daftar mata kuliah ini 



belum muncul kemungkinan mahasiswa belum entri KRS pada AAM atau masih ada persyaratan 
administrasi akademik atau keuangan yang belum diselesaikan oleh mahasiswa.  

Lakukan konsultasi KRS terlebih dahulu dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan 
entri KRS pada aplikasi AAM sesuai kalender akademik.  Pastikan bahwa setiap mahasiswa telah entri 
KRS dengan benar baik kode mata kuliah, nama matakuliah dan kelas paralelnya. Kesalahan kelas 
paralel mengakibatkan nama mahasiswa tidak tercantum pada dosen pengampu mata di aplikasi 
Sisdayanti.  

Menu SILABI 
Menu silabi berisi tentang capaian pembelajaran lulusan, deskripsi mata kuliah, daftar rujukan dan 
kontrak kuliah maupun penjelasan lain tentang atribut suatu mata kuliah yang perlu dipahami oleh 
mahasiswa. Mahasiswa perlu membuka silabi ini agar dapat memahami maksud, tujuan dan isi 
pembelajaran. 

Langkah-langkah Membaca Menu Silabi 

1. Klik menu Perkuliahan 
2. Klik menu Silabi 
3. Pilih Mata kuliah, pada kolom Aksi, klik silabi 

 

Menu RPS 
Menu RPS ini menyajikan rencana pembelajara yang dirancang oleh dosen dari tatap muka/sesi 
pertama hingga terakhir. Isi dari menu RPS ini berupa apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh 
mahasiswa dalam tahapan pembelajaran, disamping itu RPS ini berisi bahan atau materi perkuliahan 
yang telah disiapkan oleh dosen. Materi dapat berupa tulisan teks, media audio maupun video yang 
diunggah atau disajikan URL LINK-nya. Mahasiswa wajib membuka menu RPS ini setidak-tidaknya pada 
saat jadwal perkuliahan, dan diakhiri dengan menekan tombol SELESAI. Jika mahasiswa telah menekan 
tombol SELESAI, aktifitas membuka menu RPS ini telah terekam pada history statistik dosen. 

Langkah-langkah membuka menu RPS 

1. Klik menu Perkuliahan 
2. Klik menu RPS 
3. Pilih mata kuliah, pada kolom aksi, klik tombol RPS,  
4. Pilih sesi ke berapa yang akan pelajari, sesuaikan dengan jadwal kuliah, lalu klik DETAILNYA 
5. Baca dan pelajari baik-baik materi yang telah disajikan 
6. Jika selesai, tekan tombol SELESAI 

Menu Menjawab Tugas Kuliah 
Menu tugas kuliah sebagai salah satu menu pokok dalam e-learning. Mahasiswa harus aktif membuka 
menu Menjawab Tugas Kuliah ini. Perhatikan baik-baik petunjuk dan waktu yang ditentukan dalam 
menu tugas ini. Mahasiswa hanya bisa mengerjakan tugas dari dosen dalam menu Menjawab tugas 
sesuai dengan Rentang waktu yang ditetapkan oleh dosen.  

Persiapan Menjawab Tugas 

1. Siapkan PC Laptop dengan aplikasi Editor (MS Word atau Libre Office) termasuk aplikasi 
konversi file ke PDF atau ePUB 

2. Baca baik-baik petunjuk tugas dan Perhatikan Rentang Waktu 
3. Kerjakan dengan benar dan jujur 



Langkah-langkahnya 

1. Klik menu Perkuliahan 
2. Klik menu Tugas Kuliah 
3. Baca baik petunjuk tugas 
4. Pada kotak isian Menjawab Tugas / Editor, ketiklah Jawaban Tugas, atau Jika berupa URL LINK 

dari cloud storage, silahkan paste-kan / tempelkan alamat url link di kotak isian lalu tekan 
tombol ENTER pada keyboard. Pastikan URL LINK telah aktif yang ditandai dengan adanya garis 
bawah dan jika ditunjuk akan bergerak-gerak.  

5. Jika berupa file unggahan, pilih Chose File, lalu pilih File yang akan dikirim ke dosen 
Jika file besar (> 5 MB), silahkan diunggah pada Cloud storage, dan copy-paste kan URL LINK 
saja pada kotak isian Menjawab Tugas.  

6. Klik tombol SIMPAN 

 

Persiapan Ujian 
1. Disarankan menggunakan PC Laptop. 
2. Siapkan PC Laptop dengan aplikasi Editor (MS Word atau Libre Office) termasuk aplikasi 

konversi file ke PDF atau ePUB 
3. Buka dan baca baik-baik jadwal ujian yang diterbitkan oleh Fakultas. Jika belum memperoleh 

jadwal, segera hubungi Panitia ujian fakultas atau Ketua Program Studi. 
4. Perhatikan kode mata kuliah, kelas, awal tanggal ujian, awal jam ujian pada Jadwal tersebut 
5. Buka Sibela sesuai dengan Jadwal Ujian (Tepat Waktu) 
6. Perhatikan Daftar Mata Kuliah yang muncul di Sibela. Data matakuliah di Sibela, sesuai dengan 

KRS Tetap yang dientri oleh mahasiswa. Jika mata kuliah belum sesuai atau belum ada, maka 
segera hubungi kontak person diatas dengan menyebutkan nama, program studi dan NPM.  

Mengerjakan dan menjawab soal ujian 
1. Klik menu Perkuliahan,  
2. klik menu Jawab Ujian 
3. Muncul daftar matakuliah sesuai KRS Tetap 
4. Pilih Mata Kuliah, klik tombol JAWAB pada kolom aksi 
5. Akan muncul daftar soal ujian, dan pada kolom Uraian, silahkan klik JAWAB SOAL UJIAN 
6. Jika pada langkah ke 4 belum ada daftar soal ujian yang ditampilkan, berarti belum ada soal 

yang diujikan, segera hubungi Panitia Ujian atau Dosen yang bersangkutan 
7. Setelah klik JAWAB SOAL UJIAN akan muncul Soal Ujian, namun jika muncul pesan seperti 

“Maaf belum Waktunya mengerjakan”, berarti belum diijinkan membuka/mengerjakannya. 
Perhatikan waktu ujian telah ditetapkan oleh Panitia Ujian atau Dosen. JANGAN SAMPAI 
KELIRU JADWAL DAN JANGAN SAMPAI TERLAMBAT MENGIRIMKAN JAWABAN UJIAN  

 
 



Gambar 69. Tampilan informasi /peringatan untuk akses ujian pada Sibela 

 

Gambar 70. Tampilan menu menjawab soal ujian pada Sibela. 

8. Jika membukanya sesuai dengan rentang waktu ujian, maka akan muncul tampilan 
MENJAWAB SOAL UJIAN, yang berisi SOAL UJIAN dan File Lampiran Soal Ujian. Untuk itu, 
sebelum menjawab soal ujian, baca dan perhatikan baik-baik, perintah atau instruksi kerjanya. 

9. Pada Sibela, ada tiga pilihan dalam mengirimkan jawab soal ujian, yaitu 
a. Jawaban secara langsung di ketik pada Area Teks pada Jawaban, lalu di tekaan tombol 

SIMPAN 
b. Jawaban berupa file seperti Docx, PPT, JPEG, PDF maupun ePUB. Langkahnya adalah klik 

tombol CHOOSE FILE pada Unggah Jawaban, pilihlah file jawaban di folder, lalu klik tombol 
SIMPAN  

c. Dokumen jawaban dengan ukuran file besar (diatas 5 MB), seperti laporan proyek akhir, 
file suara, atau file video. Unggahlah dokumen besar tersebut pada Cloud Storage (misal 
Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Channel Youtube) milik mahasiswa sendiri, 
lalu bagi-pakaikan (share) URL LINK nya ke SIBELA. URL Link tersebut ditulis atau 
ditempelkan (paste) pada Area Teks Jawaban seperti pada langkah 8 diatas, lalu tekan 
tombol SIMPAN.  
Jangan lupa ketika SHARE IT, file yang dishare tidak boleh private, agar dosen yang 
mengakses LINK nya dapat membuka atau membacanya. 

10. Setalah selesai mengirimkan jawaban ujian, pastikan jawaban telah berhasil dikirim. Cek di 
HISTORY. Pastikan hanya SATU JAWABAN yang dikirim. Silahkan yang tidak digunakan lagi 
segera dihapus saja dari History. 

 



 

Gambar 71. Tampilan kotak isian/Editor untuk mengisi jawaban soal ujian pada Sibela. 
 

MENGIRIMKAN JAWABAN UJIAN, TIDAK BOLEH MELAMPAUI TANGGAL DAN JAM AKHIR UJIAN 

TIPS 
1. File yang diunggah sebaiknya dalam bentuk file PDF atau ePUB. Sangat dianjurkan gunakan 

type file ePUB  
2. File Tugas atau Ujian dalam bentuk PDF, ePUB yang akan dikirim kepada dosen sangat 

dianjurkan untuk diunggah/upload pada Cloud Storage milik mahasiswa sendiri dengan 
diaktifkan hak akses atau hak edit untuk orang lain agar dosen dapat membuka/mengakses 
file yang dikirimkan.   

3. Cloud storage dapat menggunakan Google Drive atau Microsoft Onedrive. Microsoft Onedrive 
setiap mahasiswa UNISRI telah memilikinya dengan menggunakan account email 
username@unisri.ac.id.    

4. Silahkan aksesn via browser, htps://portal.microsoft.com, entri username dan passwordnya, 
lalu buka aplikasi ONEDRIVE. Pilih menu Upload, untuk mengunggah file tugas/ujian Anda. 

5. File Video atau Audio (mp3, mp4) sebaiknya diunggah di Channel Youtube atau Channel 
Microsoft STREAMS milik mahasiswa sendiri.  

6. Pada SIBELA yang dikirimkan atau ditulis pada kotak isian jawaban ujian/tugas hanya alamat 
URL LINK saja. Perhatikan baik-baik: Cara penulisan URL LINK harus benar ejaannya, tanpa 
spasi, dan biasanya muncul garis bawah. Caranya, copy-pastekan lalu tekan tombol enter 
sehingga url link itu muncul garis bawah Contoh. http://www.sibela.ac.id 

7. Konversi file dari Word (doc) ke PDF atau ePUB, dapat menggunakan aplikasi CALIBRE pada 
PC Laptop, atau aplikasi eBook Converter pada Smartphone 

8. Usahakan file yang diunggah sudah digabung jadi satu file, jika perlu dalam bentuk ZIP 
9. Menggabungkan File PDF dari berbagai file menjadi satu file, dapat  menggunakan aplikasi 7-

PDF SPLIT & MERGE (freeware version).  
10. Pada smartphone, atau PC laptop sebaiknya telah diinstall PDF Reader, dan ePUB Reader 

seperti Litihium epub reader  

 



 

MICROSOFT 365 Bagi Mahasiswa UNISRI 
Setiap mahasiswa telah disediakan lisensi resmi dari Microsoft Corporation. Lisensi ini berupa 
penggunaan aplikasi Microsoft 365. Lisensi yang diberikan berupa account email  yaitu 
username@unisri.ac.id. 

Account email  username@unisri.ac.id tersebut dibuatkan oleh Tim Admin MS 365 UNISRI. Mahasiswa 
tidak bisa membuat sendiri account tersebut. Apabila ada kesalahan teknis atau lupa password, 
silahkan hubungi Tim Admin MS 365 UNISRI. 

Portal Microsoft.com 
Untuk mengakses aplikasi MS 365 mahasiswa dapat melakukan dengan cara 

1. Buka browser Chrome, ketik https://portal.microsoft.com 
2. Ketik username dan password 
3. Pilih dan klik menu titik 9 di pojok kiri atas 
4. Pilih Aplikasi yang tersedia (Word, Excel, Powerpoint, Onedrive, Teams, Stream, Onenote, 

Sharepoint,  dan lain-lain) 

Aplikasi tersebut untuk pengguna smartphone dapat diinstall pada smartphone. Sangat dianjurkan 
bagi mahasiswa agar menginstall aplikasi MS TEAMS pada smartphone.  

MS Onedrive 
File pribadi maupun file tugas atau materi perkuliahan dapat disimpan di penyimpanan internet atau 
cloud storage Microsoft.  Microsoft menyediakan penyimpanan pribadi berupa MS Onedrive. Pada 
Onedrive dapat dibuat folder-folder, dan dapat pula mengetik dengan aplikasi Office sedangkan 
penyimpanan disimpan secara automatis pada Onedrive. Aplikasi onedrive dapat diinstall baik pada 
PC Laptop maupun smartphone. File yang ada dilokal PC atau smartphone dapat dilakukan sinkronisasi 
sehingga setiap yang ada di penyimpanan lokal (PC atau smartphone) dapat pula tersimpana pada 
cloud storage. 

File yang disimpan pada onedrive dapat dibagi-pakaikan dengan pengguna lain (share). File-file yang 
dibagi-pakaikan ini dapat pula diakses pada aplikasi MS Sharepoint.  

Pada aplikasi MS Sharepoint dapat membuat konten pribadi atau publik yang dapat dibaca, diakses 
oleh pengguna lain.  

Langkah-langkah Menyimpan pada Onedrive 

1. Buka Chrome, ketik portal.microsoft.com 
2. Ketik username@unisri.ac.id dan password 
3. Buka aplikasi Onedrive dari browser 
4. Pilih menu UPLOAD, klik FILE 
5. Pilih/klik file-file yang ada di penyimpanan lokal (PC Laptop) 
6. Klik tombol OPEN 

Jika File-file di Onedrive akan dishare atau dikirim ke dosen agar dosen dapat mengaksesnya 
maka file tersebut perlu disetting share. 

Langkah-langkah share file onedrive 



1. Plih File 
2. Klik kanan, pilih/klik SHARE 
3. Klik tulisan ANY ONE CAN WITH LINK, muncul tampilan, Pastikan pada ALLOW EDITING ada 

tanda Centang. 
4. Klik tombol APPLY 
5. Jika akan dikirim via email : Ketik alamat email tujuan, lalu klik tombol SEND,  atau 
6. Klik tombol URL LINK, klik COPY  
7. Paste atau tempelkan pada chat tujuan (seperti whatsapp), atau tempelkan pada  kotak-

isian/editor jawaban pada menu Jawab Tugas/Ujian pada Sibela., lalu tekan tombol Enter. 
Contoh :  
 https://unisriacid-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bimantara_unisri_ac_id/EdXv8dGR0IFMhZxoHfVWJkoBI9
tbkxoGq-wiHLRQDoLsNA?e=WSdMKL 
 
Untuk melihat file yang telah di share, maka dapat dilihat pada menu SHARED di onedrive. 
 

 

Gambar 71. Tampilan setting share file pada Onedrive 

MS Teams bagi Mahasiswa 
Cara install MS Teams pada smartphone 

1. Buka aplikasi playstore, cari dan ketik ms teams 
2. Ketuk icon simbol microsoft teams, 
3. Ketuk tombol INSTALL/PASANG 
4. Tunggu... hingga tombol OPEN/BUKA  
5. Ketuk tombol OPEN/BUKA 



Chat, Video Call, Audio Call Personal pada MS Teams 
Menu chat pada MS Teams tersedia pada smartphone, sedangkan pada laptop harus menginstall 
aplikasi MS Skype for bussiness. Dengan menu ini dapat dilakukan komunikasi baik melalui teks (chat), 
video maupun audio. 

Langkah-langkah Chat  

1. Pada smartphone, buka MS Teams 
2. Ketuk menu Chat 
3. Ketuk tombol Pensil (New Chat) 
4. Pada isian TO : tulis alamat email yang akan dituju, misal iful@unisri.ac.id 
5. Pada isia TYPE A MESSAGE, tuliskan pesan yang akan disampaikan, lalu tekan tombol SEND 
6. Jika akan menghubungi dengan VIDEO CALL tekan tombol VIDEO dan tekan tombol gagang 

telpon 
7. Tunggu sampai kawan bicara mengangkat panggilan 

Perkuliahan dengan tim pada MS Teams 
Untuk mengikuti perkuliahan yang disajikan oleh setiap dosen, mahasiswa harus mendaftarkan diri 
terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah 

Langkah-langkah Menjadi Anggota Tim/Grup  Mata Kuliah 

1. Pada smartphone, aktifkan MS Teams 
2. Pilih/ketuk tombol TEAMS, maka akan muncul tim-tim (grup) nama matakuliah 
3. Jika tidak ada, mintalah CODE TEAM mata kuliah dari dosen pengampu, lalu ketuk menu atas 

3 titik disebelah kanan tulisan TEAMS 
4. Ketuk tombol JOIN A TEAM WITH CODE 
5. Ketik CODE TEAM yang diberikan dosen, lalu ketuk JOIN  
6. Setelah bergabung pada tim Mata Kuliah 
7. Ketuk tulisan channel GENERAL yang di bawah tulisan nama Mata Kuliah 
8. Lalu akan Muncul tampilan POST, FILE, dan MORE 
9. Ketuk menu atas POST, Silahkan sampaikan pesan atau pertanyaan  dengan mengetuk tombol 

Pensil (NEW CONVERSATION) 
10. Jika akan menjawab Chat, ketuk pada tombol REPLY, lalu tulislah pesan atau respon jawaban 

dan klik tombol SEND 
11. Untuk mengunduh file atau materi kuliah, pilih/ketuk menu atas FILES, lalu pilih file yang akan 

diunduh 

Menjawab Tugas pada MS Teams 
Mahasiswa harus menjawab tugas yang diberikan oleh dosen pada MS Teams. Mahasiswa menjawab 
tugas dengan mengetik dengan editor MS Word (atau menulis tangan lalu dipindai/scan ), file jawaban 
diunggah pada menu Assigment MS Teams. Mengirim file unggahan tugas tidak boleh melampaui 
waktu DUE TO yang telah ditetapkan dosen.  

Langkah-langkah Assigment 

1. Disarankan menggunakan PC Laptop, lalu Pada MS Teams, pilih tim Mata Kuliah 
2. Klik menu ASSIGNMENT, pilih penugasan 
3. Klik ADD WORK, unggah file (PDF, ePUB, JPG, PNG, DOCX)  

 



Membuat Tim Pribadi 
Mahasiswa diperbolehkan membuat tim sendiri untuk kepentingan komunitas mahasiswa sendiri, 
misal untuk organisasi kemahasiswaan. Tim yang dibuat oleh user mahasiswa bersifat privat. 

Langkah-langka membuat Tim oleh Mahasiswa 

1. Pada smartphone, aktifkan MS Teams 
2. Pada pojok kanan atas, menu 3 titik, ketuk + CREATE TEAM 
3. Ketik Nama Tim, misal DEM 
4. Ketuk pada isian Description, lalu tulis penjelasan dari nama tim yang dibuat 
5. Ketuk tombol SIMPAN (tanda centang atas kanan) 
6. Ketik nama-nama email yang akan diundang sebagai peserta. Email yang diundang dapat 

berupa email username@unisri.ac.id maupun lainnya. 

SCHEDULE MEETING (Penjadwalan Pertemuan) 

Untuk melakukan pertemuan (meeting) dengan Video Call pada tim/grup MS TEAMS, maka pada tim 
tersebut perlu diatur penjadwalan pertemuan. Pada smartphone, anggota tim yang dibuat oleh 
mahasiswa dapat melakukan meeting hingga 250 peserta. 

Langkah-langkah Penjadwalan 

1. Pada smartphone, aktifkan MS Teams 
2. Ketuk menu SCHEDULE, klik tombol NEW EVENT 
3. Pada isian TITLE, ketik nama judul kegiatan 
4. Pada isian ADD PARTICIPANTS, ketik nama-nama username@unisri.ac.id yang akan diundang 
5. Pada isian CHANGE CHANNEL, pilih Channel dan Tim yang akan diundang 
6. Isi tanggal dan jam awal dan akhir dengan benar 
7. Pada isian description, ketik penjelasan dari pertemuan 
8. Pada kanan atas, klik tombol centang untuk SIMPAN 

 

LAIN-LAIN 
Pada smartphone perlu diinstall Lithium ePUB Reader agar dapat mengakses file ePUB. Dengan file 
tipe ePUB di smartphone, mahasiswa dengan mudah membaca file-file materi kuliah. 

Mahasiswa dapat juga melakukan konversi dari file DOC ke tipe ePUB. Untuk melakukan konversi 
melalui smartphone, perlu diinstall aplikasi eBook Converter. 

URL Pendek 

Adakalanya alamat url link pada Google Drive atau Onedrive yang akan dibagi-pakaikan baik pada 
dosen, rekan atau akan dikirim pada Sibela terlalu panjang. Untuk memperpendek alamat url link 
tersebut dapat menggunakan aplikasi berbasis web antara lain 

1. bit.ly 
2. s.id 

Langkah-langkah memperpendek url link dengan bit.ly 

1. Pada PC Laptop, aktifkan browser, ketik https://bit.ly 
2. klik Get Started for Free 
3. klik SIGN UP (daftar pertama kali) 



4. ketik username, email aktif dan password 
5. klik tombol SIGN UP with email 
6. Verifikasi dengan email, buka email lalu verifikasi yang diminta 
7. Klik Login, ketik username dan password, klik SIGN IN 
8. Klik tombol CREATE 
9. Paste/tempelkan alamat url link yang panjang 
10. Klik tombol CREATE 
11. Akan muncul url link yang sudah pendek, misal https://bit.ly/31EefKm 
12. Link yang pendek itu CASE SENSITIVE (beda antara huruf besar dan kecil) 
13. Silahkan sebarkan alamat yang sudah pendek tersebut. 
14. Pantualah statistik url link tersebut pada web bit.ly 

 

 

 

Semoga bermanfaat…dan sukses yang berkah... 

Saiful Bahri 

iful@unisri.ac.id 

 


