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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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LAMPIRAN 

Sirklet, media sosial lokal 

Media sosial lokal bernama Sirklet mulai meluncurkan versi terbarunya pada 

awal bulan Juni 2014. Media sosial yang mulai dirancang oleh Sumarpung Halim 

pada 2 tahun silam telah menghasilkan sebuah media sosial yang bernama Sirklet, 

namun sudah memiliki banyak fitur lengkap dan menarik di dalamnya. Media sosial 

ini dibuat sendiri di wilayah Indonesia dan oleh orang Indonesia, hal tersebut 

membuktikan bahwa Sirklet merupakan produk asli buatan Lokal. Melalui versi 

terbarunya Sirklet memiliki banyak fitur yang membuat produk tersebut terlihat lebih 

menarik dari sebelumnya, sehingga melihat dari fungsi, fitur dan tampilannya, produk 

ini mampu bersaing dengan produk luar negeri. 

Hal tersebut terlihat dari perubahan tampilan Sirklet yang lebih menarik 

dengan paduan warna yang netral, seperti putih, hitam dan abu-abu. Tak kalah juga 

dengan tambahan banyak fitur, seperti galeri yang merupakan sebagai tempat untuk 

menyimpan berbagai foto menarik. fitur wallframe yang menjadi tempat 

perkumpulan foto-foto dari seluruh pengguna sirklet, sehingga pengguna sirklet dapat 
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