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TUTORIAL MEMBUAT AKUN MEDIUM 

 

HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN:  

1. Email ( Gmail, Yahoo, Aol, Proton mail,dll) 

2. Kata Kunci dan No. Telephone 

3. Deskripsi 150 karakter yang mengandung kata kunci dan nomor telephone. Contohnya seperti 

gambar di bawah ini :  

 

LANGKAH – LANGKAH MEMBUAT AKUN 

1. Buka situs https://medium.com/ di browser dekstop anda. 

2. Jika sudah, klik “ Get Started” untuk membuat akun baru.  

 

 

3. Pilih salah satu dari tiga cara mendaftar, disini saya menggunakan akun email untuk 

mendafar.  

https://medium.com/
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4. Lalu masukan alamat email anda. 

 

 

5. Masuk ke  gmail yang telah dimasukan tadi. 
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6. Jika sudah maka muncul seperti gambar dibawah ini, kemudian isikan username dengan kata 

kunci. Klik Create Account. 

 

 

7. Kemudian Klik icon Profil yang ada di pojok kanan atas , lalu pilih setting akun. 
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8. Setelah masuk ke halaman setting, pilih account dan klik edit username. Ganti username 

dengan kata kunci maksimal 30 karakter. Contoh : mukenadistro. 

 

 

9. Setelah username di edit, lalu klik icon profile yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih profile 

untuk melihat tampilan medium.  

 

 

 

10. Disini, anda dapat mengubah profile medium anda. Caranya klik edit profile. 
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11. Edit Profile Medium anda :  

11.1 Isi judul dengan rumus “ kata bombastis, kata kunci, nomor hp” , maksimal bisa diisi 

dengan 50 karakterdi bagian [ Enter Your Name] 

11.2 Lalu isi bio dngan deskripsi singkat, maksimal bisa diisi 160 karakter. Jangan lupa 

cantumkan kata kunci dan nomer Hp pada bio [ Enter a short bio] 

11.3 Selanjutnya anda bisa ganti Foto profile anda dengan foto produk atau logo produk 

anda. 

11.4 Selanjutnya Klik save. 
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12. Contoh yang sudah di edit seperti gambar dibawah ini : 

 

13. Jika susah lalu simpan link url akun anda  

 

Note: Tampilan bisa berubah rubah sewaktu waktu.  


