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Aktivitas Chating Via WhatsApp Pasangan Anda. Perasaan curiga terhadap pasangan adalah 

perasaan yang manusiawi. Terlebih jika pasangan kita pernah melakukan kebohongan terhadap 

kita, pasti kecurigaan terhadap pasangan akan selalu melekat dipikiran kita. 

Jaman yang serba canggih seperti sekarang ini tentunya banyak sekali membawa perubahan 

dalam kehidupan. Misalnya dalam hal berkomunikasi lewat dunia maya atau online. Salah satu 

aplikasi yang bisa menghubungkan antar manusia didalam segala penjuru dunia adalah aplikasi 

WhatsApp. Aplikasi whatsApp ini bisa digunakan untuk chating, update status dan juga video 

Call. 

Tentunya banyak pihak yang diuntungkan dengan adanya aplikasi WhatsApp ini, segala urusan 

bisnis bisa dilakukan secara cepat. Komunikasi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun asalkan 

adanya jaringan internet. Akan tetapi faktanya, aplikasi WhatsApp ini tidak hanya dipergunakan 

untuk hal-hal yang positif, ada banyak orang yang menggunakannya untuk hal-hal negatif. 

Contohnya penipuan, bahkan ada yang mempergunakannya untuk sarana perselingkuhan. 

Sudah banyak rumah tangga yang berantakan dikarenakan penyalah gunaan aplikasi WhatsApp 

ini. Berpegang pada pepatah "SEDIA PAYUNG SEBELUM HUJAN", tentunya semua hal yang 

berhubungan dengan hal buruk seperti perpisahan atau perceraian bisa dicegah, jika dilakukan 

pencegahan sedari awal. 

Yang dimaksud pencegahan disini adalah, jika anda mengetahui sedari awal pasangan anda 

mulai berselingkuh, tentunya anda bisa menegur dan membicarakannya secara baik-baik dengan 

pasangan anda. Duduk bersama cari solusi demi kautuhan dan kebaikan bersama, memang tidak 

mudah ya, tetapi jika kita menyelesaikannya dengan kepala dingin tentunya semua masalah akan 

beres. 

Nah, cara yang bisa anda lakukan untuk mengetahui aktivitas komunikasi WhatsApp pasangan 

anda adalah dengan melakukan penyadapan. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk 

melakukan penyadapan aplikasi WhatsApp. Akan tetapi kali ini yang akan kita bahas adalah 

Cara Menyadap WhatsApp Lewat Google, Untuk Mengintip Aktivitas WhatsApp 

Pasangan Anda. 

Jika teman-teman penasaran ingin tahu caranya, langsung saja berikut ini caranya : 

1. Buka web browser bisa melalui PC ataupun Smartphone, masuk ke alamat URL ==>> 

www.web.whatsapp.com 

2. Jika anda menggunakan web browser smartphone ubah ke pengaturan tampilan desktop. 

3. Setelah halaman web resmo WhatsApp terbuka akan muncul barcode, yang harus anda 

lakukan adalah scan barcode tersebut menggunakan handphone pasangan anda (lakukan 

secara bersembunyi tanpa sepengetahuan pasangan anda). Untuk scan barcode lakukan 

setting aplikasi whatsapp dan mengeklik WhatsApp Web. 

4. Setelah anda berhasil melakukan scan, data akan otomatis tersimpan pada browser anda 

(Jangan Melakukan Pembersihan Chace Pada Web Browser, Jika dilkukan maka data 

WhatsApp akan hilang, dan harus melakukan scan barcode lagi). 

https://web.whatsapp.com/


5. Sesudah semuanya selesai, tentunya langsung saja Anda bisa memantau seluruh aktivitas 

yang dilakukan pasangan Anda melalui WhatsApp. 

Segala macam aktivitas pasangan kamu dari chatting, semua isi chating, chating dengan siapa, 

bahkan semua panggilan bisa dilihat melalui website resmi WhatsApp yang sudah terisi data 

WhatsApp pasangan Anda. 

Akan tetapi saran dari kami, sebelum teman-teman mempraktekan cara menyadap whatsaap 

lewat google untuk mengintip aktivitas whatsapp pasangan, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu 

secara matang-matang segala resiko baik itu positif dan negatifnya. Agar tidak terjadi penyesalan 

nantinya. 

Sebagai catatan, kelemahan dari cara ini, jika web browser sudah mulai dibuka dan dijalankan 

maka pada aplikasi WhatsApp pasangan anda akan muncul tanda simbol tertaut. Jika memang 

semuanya sudah dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang, silahkan dan selamat mencoba. 

 


