LANGKAH-LANGKAH REGISTRASI KULIAH ONLINE
MATA KULIAH YANG DIAMPU OLEH M. YAMIN,SE, M.Si

Terkait dengan situasi yang mengharuskan kita untuk tidak melakukan proses belajar tatap muka di kelas,
maka sebagai alternatif dilakukan dengan cara daring. Untuk mata kuliah yang diampu oleh Pak Muhammad
Yamin, SE, M.Si, kepada mahasiswa diharuskan untuk melakukan registrasi akun di web kuliah online pada
link berikut :
www.kuliah.muhammadyamin.com
Selanjutnya ikuti langkah-langkah sebagaimana biasanya membuka akun di email dan akun-akun media
sosial lainnya. Berikut tutorial singkatnya :

Silahkan isi seluruh kolom sesuai yang diminta :
Username
: isikan nama yang anda inginkan untuk log in
Password
: Isi password yang anda inginkan;
Password harus terdiri dari tiga unsur
1. Password minimal 8 huruf dan harus ada minimal satu angka di dalamnya
2. Harus ada minimal satu huruf besar (huruf kapital)
3. Harus ada minimal satu karakter unik selain huruf dan angka,
seperti tanda : * atau # atau _ atau -

Email Addres
Email (again)

: Masukkan alamat email anda yang aktif
: Masukkan alamat email anda sekali lagi (sama dengan di atas)

Dibagian ini, silahkan ikuti instruksi untuk
mengisi seluruh kolom yang disediakan :
Tanda seru di lingkaran merah !
menunjukkan bahwa kolom tersebut
wajib diisi.
Setelah mengisi seluruh kolom, klik menu
Create my new account

Selanjutnya akan muncul kotak dialog
seperti disamping ini yang
menginformasikan bahwa pendaftaran
anda sudah diproses.
Setelah ini perlu satu langkah lagi, yaitu
konfirmasi pendaftaran anda dengan cara
masuk ke email anda :
Perhatikan di email anda akan diarahkan
untuk klik link konfirmasi : To confirm
your new account, please go to this web
address, Klik link yang berwarna biru di
bawah tulisan ini :

Setelah meng-klik link tersebut, selanjutnya kita berada di halaman konfirmasi bahwa anda telah terdaftar di
kuliah online :

Dari halaman ini, anda boleh klik menu Continue untuk langsung masuk ke halaman kuliah online.
Beritahukan dosen anda bahwa anda sudah melakukan registrasi agar akun anda dikonfirmasi oleh dosen
untuk bisa bergabung di kelas online.
Ingat : JANGAN LUPA PASSWORD SAAT ANDA MENDAFTAR TADI, karena saat anda login minggu depan,
usernam dan password itu yang digunakan untuk masuk ke dalam kelas online.
TERIMAKASIH
SELAMAT BERONLINE RIA DAN SILATURRAHIM TETAP TERJAGA
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