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FORMULIR PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN E-MAIL PRIBADI 

 

*) Harus diisi **) Pilih Salah Satu        

Administrator 

 

…………………..............…………………… 

Mohon untuk mencetak halaman kedua di balik halaman pertama untuk menghemat kertas. 

DATA PEMOHON 

Nama Lengkap *) :  

Fakultas/Lembaga/Unit Kerja *) **) : 

ProgramStudi/Bagian *) : 

Jabatan : 

Nomor Identitas (NIP/NIK) *)                       

Nomor Telepon   : 

E-mail Alternatif *) : 

Nama Akun E-mail yang diminta *)                @unived.ac.id 

PERSETUJUAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya 
menyetujui untuk memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi 
seluruh pengguna fasilitas layanan E-mail Universitas Dehasen. 

Pemohon, 
 
 
 
(…………………………………….…………............) 
 

REKOMENDASI 
Bagian rekomendasi ini hanya diisi bila pemohon belum memiliki NIP/NIK Universitas Dehasen 

Nama : 

Nomor Identitas (NIP/NIK) : 

Fakultas/Lembaga : 

E-mail UNIVED : 

Jurusan/Program Studi/Bagian : 

Jabatan : 

Menerangkan bahwa isi dari formulir ini benar. Saya bersedia bertanggung 
jawab atas akun ini, selama yang bersangkutan belum memiliki identitas resmi 
di lingkungan Universitas Dehasen. 

Penanggung Jawab 
 
 
 

(……………………………………................…………….) 
 

Diisi oleh Administrator 

Nomor Tiket Terima Tanggal Penerima 

   

Validasi       Disetujui  

      Tidak disetujui karena  

1. Nomor Identitas adalah Nomor Induk Pegawai atau Nomor Induk Karyawan yang berlaku dan diakui di lingkungan Universitas 
Dehasen. Untuk pemohon yang tidak memiliki nomor induk yang diakui, harus menyertakan rekomendasi dari pimpinan 
lembaga atau fakultas tempat bernaung. 

2. Nama akun min. 4 karakter, maksimal 15 karakter dan hanya boleh dimulai dan diakhiri dengan huruf atau angka, karakter 
yang diperbolehkan adalah huruf, angka, dot (.) dan harus sesuai dengan peraturan penggunaan email Universitas Dehasen. 

3. Password akan dikirim ke e-mail alternatif. Mohon ganti password setelah login email Universitas Dehasen Bengkulu. 
Password minimal 8 karakter dan terdiri dari huruf, angka dan simbol. Ganti password anda secara berkala untuk keamanan 
akun Anda. 

4. Prosedur dan aturan yang dibuat dan diberlakukan untuk pengguna fasilitas layanan email Universitas Dehasen dapat dilihat 
di situs Layanan Teknologi Informasi – Puskom Universitas Dehasen di http://puskom.unived.ac.id atau dapat ditanyakan 
melalui Helpdesk http://helpdesk.unived.ac.id. 

http://puskom.unived.ac.id/
http://helpdesk.unived.ac.id/
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Penggunaan email resmi UNIVED terikat dengan aturan sebagai berikut: 
1. Sumberdaya komunikasi elektronik disediakan oleh Universitas untuk mendukung Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, serta kegiatan lain yang terkait dengan visi dan misi Universitas. 
2. Email resmi UNIVED tidak dipergunakan untuk:  

 Kegiatan yang melanggar hukum 

 Tujuan komersil tanpa kewenangan Universitas Dehasen 

 Mencari keuntungan finansial pribadi 

 Penggunaan lain yang melanggar kebijakan atau panduan Universitas, termasuk menyebarkan 
pesan yang menyinggung SARA, melanggar kesusilaan, dan atau melecehkan pihak lain. 

3. Pengguna sumberdaya komunikasi elektronik Universitas Dehasen tidak diperbolehkan menggunakan 
identitas palsu atau anonim. Nama akun pengguna harus mencerminkan identitas asli pengguna.  

4. Universitas Dehasen tidak bertanggung jawab atas isi mailbox pribadi ataupun kerusakan dari data yang 
disebabkan oleh kesalahan penggunaan, atau akibat penerimaan email dari luar Universitas Dehasen 
yang mengandung konten yang dapat merusak data. 

5. Pelanggaran ketentuan ini atau bila ada aktifitas yang diketahui melanggar atau menyalahgunakan 
ketentuan ini akan menyebabkan dicabutnya hak anda untuk memiliki account di sistem email ini. 

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sudah membaca dan setuju dengan seluruh peraturan yang tercantum 
di atas. 

Pemohon, 

 

(………………………………………….............….) 

 

 


