
CARA MEMBUAT AKUN ANGGOTA SaiRAGOM WAY KANAN 

 

1. Akses halaman https://sairagom.waykanankab.go.id/registrasi 

2. Setelah muncul halaman formulir pendaftaran pengguna silahkan mengisi data 

sesuai ketentuan seperti berikut ini : 

 
A. Nama. Nama diisi dengan huruf kapital sesuai dengan nama media disertai 

dengan jenis media yang akan didaftarkan. Contoh penulisan yang benar 

sebagai berikut : 

▪ LAMPOST.CO → Media Siber Online News / Streaming dengan domain 

▪ HALUAN LAMPUNG (SKHU) → Media Cetak Harian 

▪ FAKTUAL (SKM) → Media Cetak Mingguan 

▪ SIGER TV → Media Televisi 

▪ RAJAWALI 105.5 FM → Media Radio 

 

B. Nama Pengguna. Nama Pengguna (Username) diisi dengan huruf kecil tanpa 

spasi. Contoh penulisan yang benar sebagai berikut : 

▪ Lampost.co → Media Siber Online News / Streaming dengan domain 

▪ haluanlampungskhu → Media Cetak Harian 

▪ faktualskm → Media Cetak Mingguan 

▪ sigertv → Media Televisi 

▪ rajawali105.5fm → Media Radio 

 

C. Sandi dan Konfirmasi Sandi. Kata Sandi (Password) dan Konfirmasi Sandi 

diisi dengan kombinasi huruf besar kecil serta angka minimal 8 digit. Semakin 

banyak kombinasi akan semakin baik dan sangat direkomendasikan. 

https://sairagom.waykanankab.go.id/registrasi


 

D. Alamat Email dan Konfirmasi Alamat email. Alamat Email yang dimasukkan 

harus alamat Email resmi redaksi media yang akan didaftarkan serta pastikan 

dapat diakses. Alamat Email inilah yang akan menjadi alat aktivasi akun dan 

notifikasi SaiRAGOM secara otomatis. Perlu diingat bahwa satu alamat email 

hanya bisa digunakan untuk membuat satu akun saja. Berikut ini contoh 

pengisian yang tepat : 

 

 

 

E. Jika sudah lengkap klik Daftar. Jika Daftar berhasil akan memunculkan pesan 

seperti gambar berikut ini : 

 

 
 

3. Sesaat setelah melakukan klik Daftar pada langka point (2) huruf (E) diatas maka 

SaiRAGOM secara otomatis mengirimkan link / url aktivasi akun ke alamat email 

yang didaftarkan. Silahkan mengecek kotak masuk email sesuai dengan alamat 

email yang telah didaftarkan pada langkah point (2) huruf (D). Jika pesan dari 

SaiRAGOM WAY KANAN tidak ditemukan pada kotak masuk (Inbox) maka 

silahkan melakukan pengecekan pada Spam Folder seperti yang ditunjukan pada 

gambar berkut ini : 

 



 
 

 
 

 
Perlu diketahui bahwa link / url aktivasi hanya bisa diklik satu kali kemudian akan 

tidak dapat digunakan lagi (expired). Setelah mengklik link aktivasi tersebut maka 

anda telah berhasil membuat akun dengan akses level “TERDAFTAR” namun 

belum dapat mengakses laman khusus “Anggota SaiRAGOM”.  
 

 
 

Kemudian jika mengharapkan notifikasi SaiRAGOM WAY KANAN yang masuk 

email di masa yang akan datang tidak berada pada Folder Spam dapat mengklik 

“Report not spam” pada pesan tersebut. 

 



4. Setelah melakukan langkah point (3) diatas maka langkah selanjutnya adalah 

menunggu Admin SaiRAGOM meningkatkan level akses akun dari “TERDAFTAR” 

menjadi “Anggota SaiRAGOM”. 

 

 
 

5. TERTIB. 

 

CATATAN : Jika dalam beberapa waktu / hari level akses akun media yang anda daftarkan 

belum ditingkatkan menjadi Anggota SaiRAGOM maka bisa jadi akun yang anda buat tidak 

sesuai ketentuan sehingga diabaikan oleh Admin SaiRAGOM. Oleh karena itu untuk 

mempercepat proses serta mendapatkan informasi yang akurat dapat mengontak langsung 

Admin SaiRAGOM Kabupaten Way Kanan. 


