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Fitur utama web: 

● Profil AMKI 

● Registrasi Anggota 

AMKI 

● Email dengan domain 

@amki.ac.id 

● Sharing Tulisan dan 

Kegiatan Masjid Kampus 

● Informasi seputar 

Kegiatan AMKI Pusat 



Registrasi Anggota 
1. Buka website amki.ac.id 

2. Pilih menu “Register” di sisi 

kanan web 

3. Isi dan lengkapi form 

4. Jika sudah selesai, klik tombol 

register yang berwarna biru 

5. Setelah registrasi, data akan 

masuk ke dalam sistem dan 

menunggu approval dari admin 

6. Admin akan mengecek kesesuaian 

data registrasi dengan database 

keanggotaan AMKI, jika cocok 

maka admin akan mengirimkan 

notifikasi ke email bahwa 

registrasi berhasil 



Registrasi Email AMKI (bag. 1) 
1. Ketika data registrasi sesuai 

dengan database keanggotaan AMKI, 

admin akan membuatkan email AMKI 

menggunakan username email yang 

digunakan saat registrasi 

 

2. Contoh: jika email Anda adalah 

nama.sesuatu@gmail.com , maka 

email AMKI Anda secara otomatis 

adalah nama.sesuatu@amki.ac.id 

 

3. akses link berikut untuk login 

email : amki.ac.id/webmail 

 

mailto:nama.sesuatu@amki.ac.id


Registrasi Email AMKI (bag. 2) 
4. Isi username login dengan email 

AMKI Anda (contoh sebelumnya 

misal: nama.sesuatu@amki.ac.id), 

kemudian isi password dengan 

12345678 

 

5. Setelah masuk ke halaman email, 

klik menu di sisi kanan atas yang 

berupa alamat email AMKI Anda, 

kemudian akan muncul banyak menu 

ke bawah 

 

6. Klik "Password & Security" untuk 

melakukan pengubahan password 

email AMKI Anda 

 



Setting Email AMKI di SmartPhone 

 
1. Klik Aplikasi “Gmail” 

2. Cari menu “Add Account” (bisa ditemukan di menu bagian 

bawah di dalam menu “Settings”) untuk menambahkan email 

yang dikelola 

3. Pilih opsi “Other” 

4. Masukkan alamat email AMKI 

5. Pilih Type Account: Personal (IMAP) 

6. Isi password email AMKI 

7. Di bagian isian “SMTP”, isi mail.amki.ac.id 

8. Finish.. Email AMKI Anda akan secara otomatis sinkron di 

smartphone 

 



Submit Tulisan ke Web AMKI 



Step by Step Submit Tulisan 

(bag. 1) 
1. Login dahulu menggunakan email 

ketika registrasi (bukan email 

AMKI) 

 

2. Isi judul tulisan, post tag 

(keyword tulisan), isi tulisan, 

serta yang juga penting adalah 

set cover image tulisan tersebut 

 

3. Apabila user tidak menyertakan 

gambar, maka admin akan 

memilihkan cover gamber 

menyesuaikan dengan tema tulisan 

 



Step by Step Submit Tulisan (bag. 2) 

 

4. Setelah tulisan berhasil dikirim.. Admin akan mereview dan jika tidak 

ada masalah akan langsung dipublish 

 



Terima Kasih 
Wassalamu’alaikum.. 
 
** Apabila ada kesulitan, silahkan kontak  
WhatsApp ⇒ 085760811577 atau 
Email ⇒ adminweb@amki.ac.id 


