Semua Mahasiswa UMAHA termasuk Mahasiswa Baru wajib memiliki akun elearning,
sebab perkuliahan nantinya dilaksanakan secara Online atau Elearning atau System
Pembelajara Daring (SPADA) bisa juga disebut sebagai Spada UMAHA. Langkah untuk
melakukan Pendaftaran sebagai berikut :

A. AKUN PEMBELAJAR
Langkah pertama, tulis : e-learning.umaha.ac.id pada adress GoogleCrome, Mozilla,
Internet Explorer, Grades atau browser yang lainnya :
1. Tulis : e-learning.umaha.ac.id

Gambar 1 : Adress Penulisan Alamat Web

2. Klik : Silahkan daftar untuk jadi anggota baru.

,
Gambar 1 : Login Elearning Umaha

Sebagai Mahasiswa Baru teman-teman Maba, sudah tentu belum punya akun atau
Username. Oleh karena itu, harus daftar terlebih dahulu. Caranya klik Silahkan daftar
untuk jadi anggota baru, ada dibagian bawah atau kotak merah pada Login. Selanjutnya
isikan form secara lengkap seperti tampak pada gambar dibawah :

Gambar 2 : Formulir Pembuatan Akun Elearning Umaha

Gambar 3 : Pengisian Formulir Akun Elearning Umaha.

Dari formulir gambar 2 diatas ada bagian penting yang harus diperhatikan dan diberi nomor
urut 1 sampai 6, adapun pembahasannya sebagai berikut :
1. Nama Pengguna : Nama Akun untuk login harus menggunakan huruf Kecil dan jangan
menggunakan spasi, sebaiknya menggunakan titik (.) kalau terdiri dari dua kata.
2. Password

: Password (Kombinasi Huruf Besar dan Huruf Kecil min 6 karakter

contoh : Umahajaya atau Umaha-20
3. Alamat Email

: Masukkan email pembelajar.

4. Alamat Email Lagi: Ulangi lagi dengan email pembelajar sebelumnya.
5. Nama Depan

: Menggunakan NIM mahasiswa.

Mengapa NIM, nama dalam satu kelas bisa saja lebih dari satu, tetapi dengan NIM tentu
tidak akan sama dan juga bermanfaat saat pengurutan data bagi Dosen.
6. Nama Akhir

: Masukkan Nama Lengkap

7. Kota

: Kota posisi pembelajar berada.

8. Negara

: Negara posisi pembelajar berada.

Apabila isian sudah betul dan sudah terisi semua, klik tombol Buat keanggotaan baru
maka teman Maba harus membuka konfirmasi dari proses pembuatan (pendaftaran) akun
baru. Langkah yang harus dilakukan adalah membuka email yang didaftarkan. Buka bagian
Spam apabila menggunakan email affiliasi dan bagian Inbox untuk Yahoo.Com. Selanjutnya
akan muncul pesan sebagai berikut.

Gambar 4 : Pembuatan Akun Baru Selesai

3. Untuk melanjutkan Pendaftaran silahkan klik Lanjutkan
4. Silahkan Login dengan Akun yang baru dibuat

5. Begitu klik Masuk, muncul konfirmasi Akun yang saudara buat dan dikirim ke email.

6. Silahkan Login ke Email yang saudara gunakan waktu melakukan pendaftaran di
elearning.

7. Klik DSI UMAHA (via Elearning) untuk melanjutkan konfirmasi pendaftaran.

8. Blok kotak merah kemudian Copy Link
9. Selanjutnya tempel ke Address, seperti tampak dibawah pada gambar dibawah.

10. Akhiri dengan menekan tombol Enter.

11. Klik Lanjutkan

Teman-teman MABA UMAHA apabila ada kesulitan bisa langsung
ke Direktorat PJJ UMAHA Gedung A lantai-3 Ruang Cyber UMAHA
Sidoarjo.

