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Assalamu’alaikum wr. wb. 

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa baru jenjang S1, S2 dan S3 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto, UPT TIPD telah menyediakan akun email kampus / institusi dan akun login hotspot 

untuk akses internet melalui perangkat wifi.  Adapun ketentuan untuk penggunaan akun tersebut 

adalah sebagai berikut: 

A. Akses email kampus / email institusi 

1. Setiap mahasiswa baru disediakan 1 akun email kampus/ institusi yang dapat digunakan

untuk korespondensi, pengiriman tugas kuliah, akses ke google classroom dan penyimpanan

dokumen di google drive.

2. Untuk dapat mengakses email, mahasiswa login ke url https://gmail.com dengan username:

nim@mhs.uinsaizu.ac.id password default: Bismillah.

Contoh: mahasiswa baru dengan nim 22123456 dapat mengakses email kampus mengisikan

username : 22123456@mhs.uinsaizu.ac.id password Bismillah

3. Ketika pertama kali mengakses email kampus/insitusi setiap user akan diarahkan langsung

ke halaman penggantian password.  Setiap user diwajibkan mengganti password untuk

menjamin keamanan data pribadi.

B. Akses internet menggunakan hotspot wifi 

1. Untuk dapat mengakses internet melalui hotspot wifi mahasiswa dapat memilih seluruh SSID

yang ada di seluruh lingkungan kampus dan mengisikan username dan password akses wifi.

2. Username dan password setiap mahasiswa untuk dapat mengakses internet melalui hotspot

wifi  dapat dilihat pada inbox email kampus/email institusi masing-masing user.

3. Username dan password akses internet melalui hotspot wifi tidak dapat diubah.

C. Keamanan data pribadi 

1. Seluruh mahasiswa dihimbau menjaga keamanan data pribadi dengan tidak

memberitahukan password baru email kampus dan password login hotspot wifi ke

pengguna lain

2. Seluruh mahasiswa dihimbau mengganti password email kampus/institusi secara berkala.

3. Keamanan data di dalam akun email kampus/insititusi menjadi tanggungjawab pemilik akun.

Tutorial akses email kampus/institusi dan cara akses password wifi dapat dilihat pada tautan: 

https://www.youtube.com/watch?v=F1HLDWvIwKs. Demikian ini edaran ini disampaikan untuk 

diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

Purwokerto, 8 September 2022 

Kepala UPT TIPD 

Fajar Hardoyono 
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