
PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM EMAIL 
 

§  SEJARAH EMAIL  

Surat elektronik sudah mulai dipakai di tahun 1960-an. Pada saat itu Internet belum 

terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan komputer yang terbentuk sebagai jaringan. Konsep e-

mail sendiri pertama kali dikemukan oleh Ray Tomlinson, seorang computer engineer pada akhir 

tahun 1971. Ray Tomlinson saat itu bekerja pada Bolt, Beranek and Newman (BBN) milik 

lembaga pertahanan Amerika. Awalnya Ray bereksperimen dengan sebuah program yang 

bernama SNDMSG yang bisa digunakan untuk meninggalkan pesan pada sebuah komputer, 

sehingga orang lain yang memakai komputer itu dapat membaca pesan yang ditinggalkan. Lalu 

ia melanjutkan eksperimennya dengan menggunakan file protocol yang bernama CYPNET 

sehingga program SNDMSG tadi bisa mengirim pesan ke komputer lain yang berada di dalam 

jaringan ARPAnet. Itulah awal terciptanya sebuah „e-mail‟. Pesan e-mail yang pertama kali 

dikirim Ray, dan merupakan e-mail yang pertama di dunia adalah “QWERTYUIOP”. Pada tahun 

1972, Ray mengenalkan icon „ @ „ sebagai identitas e-mail untuk memisah user id dan domain 

sebuah alamat e-mail, yang berarti “at” atau “pada”. 

 

§  PENGERTIAN EMAIL 

Surat elektronik (disingkat ratel atau surel atau surat-e) atau pos elektronik (disingkat pos-el) 

atau nama umumnya dalam bahasa Inggris “e-mail atau email” (ejaan Indonesila: imel) adalah 

sarana kirim mengirim surat melalui jalur Internet. Dengan surat biasa umumnya pengirim perlu 

membayar per pengiriman (dengan membeli perangko), tetapi surat elektronik umumnya biaya 

yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan Internet. 

 

§  KELEBIHAN PENGGUNAAN EMAIL 

 Nyaman 

Untuk mengirim surat tidak perlu ke kantor pos, cukup duduk di depan komputer yang 

terhubung Internet dan ketik pesan lalu dikirim ke alamat tujuan. Bahkan sekarang inie-mail 

bisa dikirim melalui media komunikasi mobile seperti ponsel dan PDA (Personal Assistant 

Data). Cepat Hanya dengan hitungan detik e-mail dapat dikirimkan ke belahan dunia 

manapun. Murah Biaya pengiriman relatif sangat murah dibandingkan penggunaan telepon 

atau surat, terutama jika mengirim surat atau interlokal ke luar daerah atau luar negeri. Hemat 

sumber daya Kita tidak perlu membeli kertas, pulpen, atau memboroskan tinta printer untuk 

digandakan lalu dikirimkan ke beberapa orang sekaligus yang tidak sedikit mengeluarkan 

biaya. 

 Global  

E-mail bisa digunakan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja sebagai sarana 

komunikasi di seluruh penjuru dunia. Reliabel Kita bisa menyimpan e-mail di server yang 

tidak akan hilang kecuali dihapus. Pesan multimedia Pesan yang dikirim tidak hanya sekedar 

teks (tulisan) saja. Isi e-mail dapat berupa gambar, foto, video, program, bahkan suara. 

 

§   KELEMAHAN PENGGUNAAN E-MAIL  

1. Salah kirim  

Bila sebuah e-mail yang berisi dokumen-dokumen penting salah alamat, maka ada kemungkinan 

dokumen tersebut disalahgunakan. 

 



 

 

Rawan penyadapan  

Ada kemungkinan e-mail disadap oleh oknum tertentu, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam 

mengirimkan pesan rahasia. 

 

2. Pemalsuan identitas  

Kita tidak bisa memastikan identitas seseorang hanya dengan mengetahui alamat e-mail yang 

dimilikinya.  

 

3. Kebanjiran e-mail  

Hal ini bisa terjadi karena mailbox sudah terlalu lama tidak dibuka atau dihapus.  

 

4. Sampah e-mail  

Banyak sekali e-mail sampah (junkmail/spam) yang berupa iklan komersial yang tidak kita 

harapkan. 

 

5. Respon terlambat  

Tidak semua orang membaca e-mail setiap hari sehingga ada kemungkinan balasan akan 

mengalami keterlambatan. 

 

§  ISTILAH DALAM EMAIL  

Istilah-istilah yang sering digunakan dalam menggunakan e-mail adalah :  

1. Sign Up : Mendaftarkan diri (menjadi member)  

2. Sign In : Pemilik e-mail dapat masuk ke e-mailnya sendiri apabila sudah terdaftar (menjadi 

member)  

3. Compose : Menulis surat baru  

4. Inbox : Surat yang masuk ke pemilik e-mail  

5. To : Surat akan dikirim ke alamat e-mail yang dituju  

6. CC : Surat dikirim secara berantai ke alamat lain  

7. BCC : Surat dikirim ke alamat yang dituju tanpa memberi tahu pemilik alamat yang 

tercantum di alamat CC  

8. Draft : Surat yang ditulis tapi belum dikirim  

9. Sent : Surat yang terkirim  

10. Spam : Surat yang berisi kata-kata yang tidak baik/menganggu  

11. Reply : Membalas surat yang diterima  

12. Trash : Melihat e-mail yang telah dihapus  

13. Bulk : Melihat e-mail yang dicurigai sebagai spam  

14. Forward : Meneruskan surat yang diterima untuk disampaikan kepada orang lain  

15. Attachment : Fasilitas pada sebuah program e-mail baik program komputer maupun 

webmail yang dapat digunakan untuk mengirimkan file, atau gambar, yang di ikutsertakan 

pada e-mail yang akan di kirim. 

 

 

 

 



§  Macam - Macam Bentuk E-Mail 

A. WEB BASED E-MAIL 
Web-based e-mail, atau e-mail berbasis web dikembangkan dengan tujuan untuk 

memberikan jasa e-mail kepada orang yang memiliki akses internet, tetapi tidak memiliki 

account e-mail sendiri, atau yang dimiliki bukan akses ke e-mail server, tapi ke sebuah web 

server. 

Jadi, orang yang akan mengirimkan e-mail pertama-tama harus mengikuti prosedur 

untuk membuat sebuah account e-mail yang pada umumnya disediakan secara gratis. 

Setelah selesai kita akan memiliki sebuah account e-mail dengan user name yang telah kita 

tentukan dan domain name yang sudah ditetapkan oleh si pemberi jasa e-mail gratis ini, 

termasuk dengan password. 

Bila kita akan mengecek apakah ada e-mail yang ditujukan untuk kita maka kita akan 

harus masuk ke bagian inbox yang tentu disediakan di halaman tertentu di website yang 

memberikan jasa e-mail semacam ini. 

Sekali lagi, semuanya tidak menggunakan e-mail client, tapi fasilitas yang dibuat 

khusus pada sebuah website. Contoh untuk ini banyak sekali, seperti hotmail.com, 

yahoo.com, gmail.com, dan lain-lain. 

 

Keuntungan: 

 Protokol yang digunakan sama dengan web yaitu protokol http (hypertext transfer 

protocol) Akses e-mail menggunakan browser internet seperti Internet Explorer, Mozilla 

FireFox, Opera dan lain-lain. 

 

Kelebihan : 

 Karena beroperasi di halaman situs web, maka fungsi e-mail dapat diakses dari berbagai 

tempat sepanjang dapat terkoneksi dengan internet. 

 Tidak memerlukan mail client karena dapat berinteraksi dengan layanan tersebut 

langsung dari situs web. 

 

Kekurangan : 

 Pada saat mengakses akun e-mail, koneksi tidak boleh terputus. 

 E-mail sulit diarsipkan, karena tersimpan di server penyedia layanan e-mail. 

 Jika server mengalami masalah, ada kemungkinan e-mail dan bahkan akun e-mail dapat 

hilang begitu saja. 

 

Kapasitas : 

 Besarnya media penyimpanan yang digunakan terbatas, tergantung penyedia layanan e-

mail tersebut. 

 

B. IMAP 
 IMAP (Internet Message Access Protokol) merupakan sebuah protokol yang dirancang 

agar user dapat mengakses e-mail pada mailbox serta dapat berinteraksi dengan mail server. 

Port yang digunakan oleh protokol ini dalam TCP/IP adalah port nomor 143. IMAP 

menggunakan koneksi yang terus-menerus ke server. Begitu ada email masuk, kamu akan 

segera melihatnya di email client. Berbeda dengan POP3 yang memeriksa email dalam 

interval waktu yang ditentukan. Email yang masuk sangat cepat masuk ke client kamu, 



seringkali lebih cepat daripada di web interface sendiri. Hampir seperti Blackberry! Namun 

kamu harus punya koneksi internet yang cukup baik untuk menggunakan IMAP. 

 

Apa yang kamu lihat di inbox email kamu, itu pula yang kamu lihat di email client. Bahkan 

jika kamu menggunakan 10 email client, di web interface, desktop, notebook, ponsel, dsb, 

semua akan memperlihatkan email yang sama. Jika kamu menggunakan banyak device untuk 

mengakses email, IMAP merupakan pilihan yang lebih baik dari POP3. 

 

Kelebihan : 

 Dengan IMAP, user dapat membuat, mengubah dan menghapus folder yang ada di 

server. 

 E-mail baru akan didownload dari server jika user ingin membacanya, sehingga e-mail 

juga dapat diakses dari tempat lain. 

 

Kekurangan : 

 Server layanan e-mail memerlukan kapasitas resource yang agak tinggi. 

 

C. POP3 
 POP (Post Office Protocol) merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil 

pesan dari mailbox pada komputer server dan menyimpannya pada komputer lokal pengguna 

POP3. Server menggunakan port 110 pada TCP/IP. POP saat ini sudah memasuki versi 3, 

sehingga lebih dikenal dengan nama POP3 (Post Office Protocol version 3). Dengan 

menggunakan POP3, maka email dapat diambil dari server dan disimpan di email client 

(seperti Outlook Expres, Eudora, dan The Bat), Jika ada client yang akan menggunakan 

layanan server, maka koneksi antara keduanya dilangsungkan. Setelah terkoneksikan, server 

POP3 akan memberikan sebuah pesan sambutan yang kemudian dilanjutkan pada tahap 

berikutnya yaitu tahapan otorisasi, dimana client harus mengidentifikasikan dirinya ke server 

POP3 dengan mengirimkan user id dan password. 

 POP3 mengambil e-mail dari server dengan satu kali koneksi. Artinya pada saat kita 

ingin membaca e-mail maka kita harus melakukan proses sinkronisasi di aplikasi e-mail 

client sehingga semua e-mail akan ditarik ke komputer lokal pada saat terjadi koneksi 

internet ke server. 

 

Kelebihan : 

 Kelebihan utama POP mail adalah kemampuannya untuk dibaca secara offline (tidak 

harus terkoneksi ke internet). 

 Melalui e-mail berbasis POP3 akses internet pada saat mengirim dan menerima dapat 

dikurangi. 

 Lebih mudah dalam pengarsipan, karena e-mail disimpan di komputer pengguna. 

 

Kekurangan : 

 Harus menggunakan e-mail client seperti Outlook Express, Eudora Mail, Mutt, dan lain-

lain. 

 Hanya dapat mengakses e-mail dari komputer yang terinstal e-mail client (tidak bisa 

mengecek e-mail Kamu dari sembarang tempat). 

 E-mail berbasis POP3 lambat. 



 Hanya dapat dibuka dari komputer pemakai saja. 

 

D. E-mail Forwarding 
 E-mail Forwarding adalah nama e-mail netter yang di forward atau dipindahkan. Netter 

cukup meminta sebuah nama e-mail dan meminta ISP tersebut untuk memindahkan ke e-mail 

lain. e-mail Forwarding berfungsi mengalihkan (mengirim kembali) sebuah nama e-mail lain 

dan server akan mengirimkan ke e-mail lain yang sudah ditentukan sewaktu meregistrasi. 

Forward e-mail tidak mengijinkan sebuah nama e-mail yang bouncing atau berpindah dengan 

nama yang sama. Bila ini dilakukan, e-mail forward akan menghapus e-mail Forwarding 

tersebut. 

 E-mail jenis ini akan terasa manfaatnya apabila kita yang belum menemukan layanan e-

mail yang cocok atau suka ganti-ganti e-mail. Pada dasarnya ini merupakan e-mail yang 

dikirim kepadanya ke account kita yang lain. 

 

Keuntungan: 

 Berfungsi mengirim sebuah nama e-mail ke nama e-mail lain 

 Dapat berganti-ganti (forward) ke server / nama e-mail lain 

 

Kerugian: 

 Bertujuan hanya memindahkan e-mail 

 Attachment file biasanya dibatasi. 

 

§  Situs Penyedia email Gratis 

1. Gmail http://gmail.com 

adalah layanan email dari google. Gmail merupakan layanan email dan chat. Gmail menyediakan 

ruang penyimpanan yang tidak terbatas. Gmail memiliki banyak fitur seperti POP dan IMAP 

yang bisa dimanfaatkan untuk menggunakan email client seperti outlook express (termasuk 

microsoft outlook) maupun aplikasi handphone. 

 

2. yahoo http://mail.Yahoo.com 

merupakan perintis layanan email gratis sehingga memiliki banyak pengguna. Di samping 

layanan emailnya, yahoo juga banyak digunakan untuk chatting dengan aplikasi instant 

messenger atau sering disebut YM. Yahoo juga menyediakan ruang penyimpanan yang tidak 

terbatas, akan tetapi yahoo international dengan TLD .com tidak memiliki fitur POP dan IMAP. 

Layanan tersebut hanya terdapat pada Yahoo Regional seperti Yahoo.co.id untuk Indonesia. 

 

3. AIM Mail http://dashboard.aim.com/aim 

layanan email gratis berbasis web dengan ruang penyimpanan tidak terbatas, perlindungan spam 

yang bagus dan antar muka yang mudah digunakan. AIM Mail juga menawarkan akses POP dan 

IMAP sehingga lebih fleksibel bagi anda yang mempunyai rutinitas tinggi dalam penggunaan 

email. 

 

4. Windows Live Hotmail http://hotmail.com 

Merupakan penyedia layanan email gratis dengan ruang penyimpanan sebesar 5 GB, sistem 

pencarian yang cepat, keamanan yang solid dan antar muka yang mudah digunakan sebagai 

program email desktop. Windows Live Hotmail selalu memeriksa email yang masuk dengan 

http://gmail.com/
http://mail.yahoo.com/
http://dashboard.aim.com/aim
http://hotmail.com/


scanning virus sehingga lebih aman. Akan tetapi dengan jalanya fitur-fitur tersebut, kecepatan 

akses dikorbankan sehingga menjadi lebih lambat. 

 

5. GMX Mail http://gmx.com 

menawarkan akun email dengan ruang penyimpanan sebesar 5 GB dengan fitur POP sebaik 

layanan IMAP . Dengan memiliki akun GMX Mail sahabat juga bisa membaca akun email lain 

termasuk Yahoo, Gmail, dan Windows Live Hotmail. 

 

6. http://Inbox.com 

menawarkan layanan email gratis dengan ruang penyimpanan sebesar 5 GB (untuk warga 

Amerika Serikat, Canada, dan Inggris). Sedangkan untuk user dari negara lain hanya sebesar 2 

GB. Namun dengan memiliki akun di Inbox.com kita akan mendapatkan homepage Inbox.com 

pribadi serta Online Photosharing dengan ruang penyimpanan sampai 30 GB. 

 

7. Mail.com http://www.mail.com 

sangat bagus untuk sebuah nama domain email. Dengan mendaftar di Mail.com sahabat bisa 

memilih bermacam-macam domain untuk email sahabat. Akan tetapi layanan keamanan di 

mail.com lebih sedikit jika dibandingkan dengan layanan email lainnya. 

 

8. My Own Email www.myownemail.com 

Situs ini hampir sama dengan www.mail.com yang memberikan sahabat keleluasaan memilih 

sejumlah nama domain untuk accaount email sahabat. Kapasitas email yang diberikan oleh situs 

ini adalah 50 pesan, namun mereka memiliki beberapa fitur yang cukup baik, seperti Encrypt 

outgoing messages, Unlimited Signatures, Priority Notification, Signature Files, SpamFilter, dan 

sebagainya. 

 

9. Gawab.com Gawab.com 

sangat, cepat, stabil dan sangat berguna layanan email gratis dengan 10 GB memori, akses POP 

dan IMAP juga banyak yang berbasis web hore. sayangnya Gawab.com tidak memberikan 

sahabat akses ke label, dan pencarian pesan yang hilang. 

 

10. BigString.com BigString.com 

mempunyai memori gratis 2 GB layanan email yang aman dan surat tercatat layanan dan 

memungkinkan sahabat melindungi sandi dari kadaluarsa atau mengedit pesan yang dikirim, 

misalnya.Sayangnya, BigString.com tidak dilengkapi dengan fitur yang baik untuk menangani 

surat masuk dan tidak memiliki alat pengorganisasian 

 

11. Easy.com www.easy.com 

Menyediakan email gratis berkapasitas 3 MB, lengkap dengan fasilitas kalender 

 

12. Excite.com www.mail.excite.com 

adalah sebuah portal yang mirip yahoo, dimana sahabat bisa menikmati berbagai layanan jika 

memiliki sebuah account di situs ini. Kapasitas yang disediakan adalah 3 MB. 

 

 

 

http://gmx.com/
http://inbox.com/
http://www.mail.com/
http://www.myownemail.com/
http://www.easy.com/
http://www.mail.excite.com/


13. Hush Mail www.hushmail.com 

Situs ini menawarkan email gratis dengan fasilitas enkripsi untuk mengamankan lalu lintas email 

sahabat. Sebelum mendaftar sahabat diwajibkan menginstal program Hush Encryption Engine di 

computer sobat. 

 

14. MyRealBox www.myrealbox.com 

Situs ini menyediakan email gratis berkapasitas 10 MB. Keistimewaannya sahabat bisa 

mengecek email sahabat melalui program email client seperti Outlook Express dan sebagainya, 

menggunakan IMAP server sama seperti Hotmail. 

 

15. Postmaster www.postmaster.co.uk 

Situs yang berbasis di Inggris ini menyediakan email gratis berkapasitas 3 MB, dengan fitur-fitur 

tambahan seperti forum diskusi, poling, dan kartu ucapan. 

 

16. Softhome www.softhome.net 

Lumayan juga. Meski loadingnya agak lambat.\ 

 

17. Eramuslim mail.eramuslim.com 

adalah sebuah portal berita alternatif yang bernuansa keislaman dan berbahasa Indonesia. Selain 

berita dan beberapa rubrik lain, situs ini juga menyediakan layanan email gratis berkapasitas 5 

MB. 

 

18. Disctarra www.disctarra.com 

Situs music terpopuler di Indonesia ini pun menyediakan email gratis yang cukup bagus. 

 

19. MAIL.RU http://mail.ru 

Layanan penyedia e-mail gratis ini berbahasa Rusia. Kapasitas storage-nya hingga 10 GB. Bisa 

POP3.Hanya saja saat ini, proses daftarnya agak ribet. Karena usernya harus yang berdomisili di 

Rusia. Dulu masih bebas dari negara manapun. 

 

20. TELKOM.NET http://mail.telkom.net 

adalah layanan e-mail gratis dari TELKOM. Kapasitas simpan hanya 10 MB. Cukup cepat 

karena servernya di Indonesia. Interface-nya berbahasa Indonesia. 

 

21. PLASA.COM http://plasa.com 

kapasitas simpannya 10 MB. 

 

22. OPERAMAIL.COM http://www.operamail.com 

selain menyediakan browser opera yang bisa sahabat download secara gratis,disini sahabat juga 

dapat membuat email gratis dari opera,tapi sayang kapasitas penyimpanannya hanya 3MB. 

 

23. AOL Mail / AIMMail mail.aol.com 

Aol mail atau disebut juga AIM mail merupakan layana email gratis dari AOL (American 

Online) . Aol menyediakan kapasitas  penyimpanan hingga 5GB dan perlindungan terhadap 

spam. Diluncurkan pada 21 maret 1993 dan saat ini tersedia dalam 54 bahasa. 

 

http://www.hushmail.com/
http://www.myrealbox.com/
http://www.postmaster.co.uk/
http://www.softhome.net/
http://www.disctarra.com/
http://mail.ru/
http://mail.telkom.net/
http://plasa.com/
http://www.operamail.com/


24. Zoho Mail  www.zoho.com/mail. 

Layanan email gratis dari zohomail.com dengan kapasitas pemyimpanan online terbatas. 

Umumnya zoho mail ditujukan untuk pengguna profesional dan umum. 

 

25. FastMail https://www.fastmail.fm 

Fastmail merupakan layanan email gratis dan premium dari. FastMail.com FastMail terdiri dari 3 

kategori mail yaitu : Personal, Bussiness, dan Family Email dengan harga yg berbeda. 
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CARA MEMBUAT AKUN E-MAIL YAHOO! 
 

Membuat email yahoo / cara daftar email baru di yahoo mail indonesia dewasa ini telah menjadi 

sebuah keharusan bahkan kewajiban bagi hamir rata-rata semua orang di dunia termasuk 

indonesia, semenjak derasnya arus perubahan di sektor informasi dan teknologi yang kian pesat 

dan syarat dengan segala inovasinya terbukti  mampu memberikan kontribusi yang sangat besar 

terhadap ranah etalase sosial kehidupan di era abad 21 ini. 

 

Melalui sebuah artikel singat buat email yahoo indonesia kali ini, saya hanya ingin berbagi dan 

besosialisasi  sedikit pengetahuan yang saya ketahui  dalam hal ilmu teknologi yang sekaligus 

menjadi sarana guna menjalin komunikasi lebih luas lagi serta belajar untuk dapat memberikan 

yang terbaik sekaligus bermanfaat bagi siapapun. 

 

Arti dari kalimat email itu sendiri yaitu elektronik mail atau dalam bahasa indonesianya adalah 

surat elektonik yang juga sekaligus merupakan identitas serta alamat kita di ranah server jaringan 

internet.Ada beberapa pilihan jasa hosting geratis dan populer bagi kita guna dapat memiliki 

dan membuat akun email baru tersebut 

 

Salah satunya yaitu Ymail alias yahoo mail atau buat email yahoo / cara daftar email baru di 

yahoo Indonesia sepertihalnya yang akan saya uraikan saat ini, dan yahoo mail itu  sendiri 

memiliki beragam domain yang berbeda-beda tentunya kondisi demikian itu merupakan 

latarbelakang dari identitas domain sebuah negara.  

 

Sebagaimana yang telah saya sampaikan di alinea pertama bahwasanya memiliki atau buat akun 

emailtersebut itu sangatlah penting, mengingat begitu besarnya peranan dari akun email itu 

sendiri khususnya dalam sistem komunikasi di dunia jaringan internet. 

 

Untuk lebih singkatnya silahkan ikuti tahap demi tahap yang merupakan cara prosesnya berikut 

di bawah ini : 

Gunakan browser Google Crome..!!! 

 

Pertama silahkan anda kunjungi dan  buka atau klik web resminya di https://login.yahoo.com/ 

 

Pada jendela halaman awal Klik  >  Daftar 

http://caradaftarbuatakun.blogspot.com/2015/04/buat-akun-yahoo-indonesia.html
http://caradaftarbuatakun.blogspot.com/2015/05/cara-daftar-buat-akun-gmail-tanpa-verifikasi-no-telepon.html
https://login.yahoo.com/


 
 

Langka berikutnya anda di minta untuk mengisi kolom pendaftaran seperti : 

Nama Depan       >>   Isi dengan siapa nama depan anda 

Nama Belakang   >>  Isi dengan siapa nama belakang anda 

Nama Pengguna  >>  Boleh di isi dulu dengan nama anda atau bisa klik saja langsung nanti akan 

keluar beberapa nama yang sama dengan nama anda dan pilihlah salah satu nama yang sesuai 

dengan keinginan anda. Perhatikan pada contoh gambar berikut di bawah ini : 

 
 

Lanjut pengisian kolom berikutnya yaitu  : 

Kata Sandi       >       Masukan kata sandi minimal 6 digit usahakan pilih yang mudah untuk di 

ingat 

No Ponsel          >      Masukan Nomor hp yang masih katif untuk menerima kode verifikasi 

nantinya 

Jenis Kelamin    >      Klik tepat dalam lingkaran untuk menentukan jenis kelamin anda 

Tanggal Lahir  >    Tanggal / Bulan / Tahun Anda cukup klik tanda panah kecil yang ada tepat di 

saampingnya untuk memilih tanggal,bulan dan tahun kelahiraan anda 

Setelah itu   Klik Lanjutkan 

https://1.bp.blogspot.com/-Ejng6oJonlw/Vvv8ODDC7II/AAAAAAAACpA/fpGMs5C0mEw8LuRNKKHWNlnbdSosmcxAQ/s1600/Yahoo%2BIndonesia%2B3.png
https://3.bp.blogspot.com/-snDvsuqRxKI/V5In-xByFRI/AAAAAAAACzs/FANI99TDuAkwqxSOe85jbKzfXwzBQDrVACLcB/s1600/Buat%2Bemail%2Byahoo%2B3.png


 

 
 

 

Kemudian tahap berikutnya anda masuka kode verifikasi yang di berikan oleh yahoo mail corp 

pada kolom kosong yang berada tepat di bawahnya. lalu klik Kirim Saya Kode via SMS Coba 

lihat contoh pada gambar di bawah ini : 

 
 

 

Kemudian lakukan selanjutnya masukanlah beberapa kode yang anda terima lewat sms ke dalam 

kotak yang di sediakan lihat gambar di bawah ini 
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Setelah itu tunggu beberapa saat sampai terbuka halaman yang berisi pesan Selamat dan jika 

sudah klik Mari Kita Mulai untuk melanjutkan ke halaman berikutnya 

 
 

 Dan jika anda inginmembuka pesan yang masuk maka tinggal klik saja menu Mail yang ada di 

samping kiri halaman utama 

 

 
 

Dan sekarang anda akan di arahkan menuju halaman utama lihat gambar ini 

 
 

Sampai tahap ini artinya kalian telah berhasil membuat email yahoo / cara daftar email baru di 

yahoo mail indonesia. 

 

Selamat mencoba yah...! 
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