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Banyak penyedia jasa email gratisan yang kita temui di dunia perinternetan. 
Salah satu penyedia jasa email gratisan yang terkenal adalah Yahoo! Mail. Mudah 
sekali untuk mendaftarkan sebuah alamat email di Yahoo!, hanya dengan meluangkan 
waktu beberapa menit saja sebuah email@yahoo.com menjadi milik anda. Berikut ini 
saya terangkan langkah-langkah untuk mendaftar email di Yahoo!.  
 
1. Ketik http://mail.yahoo.com di browser, tampilannya akan seperti di bawah ini :  
 

 
 
Ada tulisan Sign in to Yahoo! dengan form Yahoo ID! dan Password yang ada di 
bawahnya. Form ini diperuntukkan bagi yang sudah punya alamat email@yahoo.com. 
Ada tulisan Don’t have a Yahoo! ID? di bagian kanan, klik Sign Up untuk memulai 
pendaftaran email yang anda inginkan. 



 
2. Anda akan memasuki halaman seperti ini :  
 

 
 
Isi form yang ada, form ini terdiri dari :  

a. Tell us about yourself : Isi dengan data pribadi anda. 
b. Select an ID and password : Isi form yang ada dengan nama email yang anda 

inginkan, ID ini nanti akan menjadi email anda yang bisa juga digunakan untuk 
menjalankan aplikasi Yahoo! lainnya yaitu Yahoo! Messenger. ID yang saya pakai untuk 
contoh di atas adalah ID nyobabikinemail@yahoo.com. ID Yahoo! hanya tersedia untuk 
satu pengguna, sehingga tidak mungkin ada dua pengguna yang mempunyai ID sama. 
Mungkin saja pilihan ID anda sudah digunakan oleh orang lain, karena itu anda harus 
siap dengan ID lainnya.  

c. In case you forget your ID or password... 
Fasilitas ini dipergunakan untuk mengirimkan ID atau password anda bila lupa, dan 
nantinya ID atau password tersebut akan dikirim ke alamat email alternatif ini.  
 
Di bagian bawah terdapat kode tertentu yang dipergunakan untuk melanjutkan proses 
pendaftaran, isikan kode tersebut di form yang ada di sebelah kanannya. Check list 
kotak setelah kalimat Do you agree? yang menyatakan bahwa anda telah setuju atas 
ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pembuatan email anda ini, dan selanjutnya 
klik Create My Account. 



 
 
3. Bila ada kesalahan dalam pengisian form tadi maka akan tampil pesan kesalahan 
seperti di bawah ini :  
 

 



 
Silakan ganti isian ID atau password anda dengan ID atau password yang lainnya hingga 
pesan kesalahan tersebut tidak tampak lagi. 
 
4. Karena alasan keamanan, password yang anda pakai tidak boleh mengandung kata 
yang mirip dengan ID yang dipilih. Pesan kesalahan pengisian password akan tampak 
seperti di bawah ini :  
 

 
 
5. Bila pengisian ID dan password sukses maka akan tampak seperti gambar di bawah 
ini :  
 

 
 
 



6. Klik Create My Account, bila proses pendaftaran sukses maka tampilannya akan 
seperti ini :  
 

 
 
7. Klik Continue, anda akan masuk ke halaman inbox email anda dan biasanya akan 
ada 1 email masuk yang memberitahukan bahwa email anda sudah terdaftar. 
 

 
 



8. Klik Inbox, di dalam Inbox ada sebuah email yang berisi keterangan From, Subject, 
Date, dan Size email masuk seperti di bawah ini :  
 

 
 
9. Klik email tersebut, dan isi email tersebut akan nampak di bagian bawahnya. 
 

 
 
 
10. Selesai. Anda telah mendapatkan sebuah email@yahoo.com. Untuk mengecek 
inbox email anda di lain waktu anda tinggal mengetikkan http://mail.yahoo.com dan 
login dengan ID dan password yang telah anda pilih. ID dan password yang anda pilih 
ini bisa anda gunakan juga untuk login ke aplikasi Yahoo! lainnya yaitu Yahoo! 
Messenger, yang bisa anda gunakan untuk chatting dengan user lain yang juga 
mempunyai ID di Yahoo!. Selamat mencoba ya... :) 


