
Panduan Pendaftaran Yudisium Online 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 
 

Bagian 1. Pembuatan Akun Pada Website Fakultas Hukum UNMUL 

1.1. Kunjungi website Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada link 

https://fh.unmul.ac.id 

 
 

1.2. Pada menu yang terdapat pada bagian atas halaman website, klik pada menu “Masuk”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://fh.unmul.ac.id/


1.3. Selanjutnya Anda akan masuk pada halaman login. Apabila Anda telah memiliki akun, 

Anda dapat mengisi form login dan klik tombol “Login” untuk masuk ke halaman 

dashboard. 

 
 

1.4. Apabila belum memiliki akun, silahkan klik pada link “Belum Punya Akun? Daftar Disini” 

pada bagian bawah form login dan Anda akan dialihkan ke halaman register/pembuatan 

akun. 

 

 



1.5. Lengkapi form register dengan data Anda. Apabila sudah lengkap klik tombol “Register” 

untuk submit data Anda. Apabila data yang Anda isi telah benar, maka Anda akan  

dialihkan ke halaman yang menginformasikan bahwa pendaftaran Anda berhail. 

Catatan: Gunakan email aktif untuk pendaftaran karena password dan link aktivasi akun 

akan dikirim secara otomatis via email. 

 

 

1.6. Cek email yang Anda gunakan untuk pendaftaran akun. Sistem kami secara otomatis 

telah mengirimkan email yang berisi link aktivasi akun dan password untuk Anda gunakan 

pada saat login. 

 
 

 



1.7. Klik pada tombol “Aktivasi Akun” yang ada pada email Anda untuk mengaktifkan akun. 

Setelah klik pada tombol tersebut Anda akan masuk ke halaman yang menginformasikan 

bahwa akun Anda telah aktif. 

 
 

1.8. Silahkan lanjut dengan klik link “Login” untuk masuk ke halaman login. Gunakan email 

yang Anda daftarkan dan password yang telah dikirim ke email Anda untuk melengkapi 

data pada form login. Apabila data pada form sudah lengkap silahkan klik pada tombol 

“Login”. Apabila data benar, Anda akan masuk ke halaman dashboard. 

 
 

1.9. Pada halaman dashboard, Anda akan diminta untuk melengkapi data profil, kontak dan 

foto agar data Anda dapat diverifikasi oleh admin.  

Catatan: Anda tidak akan bisa masuk pada menu “Daftar Yudisium” yang ada di sebelah 

kiri  pada halaman dashboard apabila data Anda belum lengkap dan akun Anda belum 

terverifikasi admin. 

 

 

 



 

1.10. Silahkan lengkapi data pada masing-masing tahapan. Klik pada link “Profil” yang ada 

pada judul tahapan bagian 1 untuk lengkapi data profil Anda.  

 
 

1.11. Lengkapi form isian dengan data yang benar. Setelah lengkap silahkan simpan dengan 

melakukan klik pada tombol “Simpan” yang ada di bagian bawah form. 

1.12. Apabila data berhasil tersimpan akan muncul pemberitahuan dengan background hijau 

“Edit Profil Berhasil” pada bagian atas halaman profil Anda. Background pada tahapan 

Pofile akan berubah menjadi warna biru menandakan Anda sudah melakukan update 

data. 

 



1.13. Tampilan warna tahapan pada halaman dashboard Anda juga akan berubah apabila 

Anda telah melengkapi data pada masing-masing tahapan yang ada. Untuk data yang 

sudah dilengkapi, background setiap tahapan akan berubah menjadi warna biru. 

 
 

1.14. Lakukan hal yang sama untuk melengkapi data di dua tahapan selanjutnya. Data Anda 

akan dinilai lengkap oleh admin apabila background pada semua tahapan telah 

berwarna biru.  

1.15. Pada tahapan 3 yaitu “Upload Foto”, diharapkan Anda upload foto Asli Anda. Karena 

akan menjadi pertimbangan Admin dalam melakukan verifikasi akun Anda.  

1.16. Admin akan melakukan crosscheck data Anda sebelum melakukan verifikasi pada akun 

Anda. Hanya akun yang telah melengkapi semua tahapan (semua background tahapan 

berwarna biru) yang akan diverifikasi oleh admin. 

 
 

 

 



1.17. Akun Anda akan diverifikasi dalam waktu 1x24 jam setelah Anda melengkapi seluruh 

tahapan update data. Pada Akun yang telah diverifikasi oleh admin akan tampil tahapan 

4 berwarna hijau yang menandakan akun telah diverifikasi dan dapat melakukan akses 

ke menu “Daftar Yudisium”. 

 
 

Bagian 2. Pendaftaran Yudisium Online 

2.1. Panduan dapat didownload pada menu “Daftar Yudisium” pada halaman dashboard 

setelah akun Anda diverifikasi oleh admin. 


