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Spesifikasi layanan akun email dan aplikasi kolaborasi Google Workspace 
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Parameter Target Pengguna layanan 

Mahasiswa Dosen Tenaga Kependidikan Tamu khusus Tamu Pejabat Struktural Layanan Unit Kerja Layanan Event Layanan Penyimpanan 
Domain mail.unpad.ac.id unpad.ac.id unpad.ac.id unpad.ac.id tidak mendapatkan 

fasilitas unpad.ac.id unpad.ac.id unpad.ac.id unpad.ac.id 

  <singkatan_nama_fakultas>.unpad.ac.id     <singkatan_nama_fakultas>.unpad.ac.id <singkatan_nama_fakultas>.unpad.ac.id  
Penamaan      

nama jabatan atau singkatan 

jabatan singkatan_nama_unit_kerja singkatan_event singkatan_layanan 

 unik atau tidak boleh identik/sama, 

nama yang telah terdaftar tidak 

dapat diambil alih, diminta dan 

diperjual belikan 

unik atau tidak boleh identik/sama, 

nama yang telah terdaftar tidak dapat 

diambil alih, diminta dan diperjual 

belikan 

unik atau tidak boleh 

identik/sama, nama yang telah 

terdaftar tidak dapat diambil 

alih, diminta dan diperjual 

belikan 

unik atau tidak boleh identik/sama, 

nama yang telah terdaftar tidak 

dapat diambil alih, diminta dan 

diperjual belikan 

  
wr+nomor_urut 

 
singkatan_nama_unitkerja.singkatan_fakult 

as 
 
singkatan_event.singkatan_fakultas 

 
singkatan_layanan.singkatan_fakult 

as 

 kombinasi dari nama dan atau inisial 

dipisah titik + [nomor] 
kombinasi dari nama dan singkatan 

nama atau ditambahkan tahun masuk 
kombinasi dari nama dan 

singkatan nama atau 

ditambahkan tahun masuk 

kombinasi dari nama dan 

singkatan nama atau ditambahkan 

tahun masuk 
  

dir.singkatan_direktorat    

 
format nomor = YYNNN, YY= 2 digit 

akhir Tahun masuk, NNN= No urut     dekan.singkatan_fakultas    
 minimum 8 karakter minimum 3 karakter minimum 3 karakter minimum 3 karakter  

wd+nomor_urut.singkatan_fakultas 
   

 
Jika nama depan kurang dari 3 huruf 

maka akan menggunakan nama 

selanjutnya yang lebih dari atau sama 

dengan 3 huruf 

    
 
kaprodi.singkatan_prodi.singkatan_fak 

ultas 
   

 Nama email dapat digunakan kembali 

jika lulusan kembali masuk sebagai 

mahasiswa, dan alamat belum 

dihapus dan digunakan pihak lain 

     
ka.singkatan_unit_kerja 

   

Akun Email ya ya ya ya tidak ya ya ya tidak 
Kapasitas maksimum 

wajar 20GB 60GB 10GB 10GB  20GB 20GB 10GB 100GB 

 jika melebihi kapasitas admin 

akan memberitahu dan 

mengkonfirmasi penggunaannya 
jika melebihi kapasitas admin akan 

memberitahu dan mengkonfirmasi 

penggunaannya 

jika melebihi kapasitas admin 

akan memberitahu dan 

mengkonfirmasi 

penggunaannya 

jika melebihi kapasitas admin akan 

memberitahu dan mengkonfirmasi 

penggunaannya 
 jika melebihi kapasitas admin akan 

memberitahu dan mengkonfirmasi 

penggunaannya 
jika melebihi kapasitas admin akan 

memberitahu dan mengkonfirmasi 

penggunaannya 
jika melebihi kapasitas admin akan 

memberitahu dan mengkonfirmasi 

penggunaannya 

jika melebihi kapasitas admin 

akan memberitahu dan 

mengkonfirmasi 

penggunaannya 
 
Masa Aktif Normal Selama mahasiswa Aktif + 1 tahun 

toleransi pengamanan data 
Selama dosen aktif + 3 tahun toleransi 

masa pengamanan data 
Selama Pegawai aktif + 2 tahun 

toleransi masa aktif 
selama pengaktifan akun dan sesuai 

masa tugas kerja di lingkungan unpad 
selama pengaktifan akun 
dan sesuai masa tugas 

kerja di lingkungan unpad 
Selama nama jabatan aktif + 1 tahun 

toleransi masa nama jabatan aktif 
Selama layanan aktif menggunakan + 2 

bulan toleransi jika tidak digunakan 
Selama kegiatan berlangsung + 6 bulan 

toleransi dari tanggal akhir kegiatan 
Selama ada aktifitas penggunaan + 
1 tahun toleransi jika tidak 

digunakan 
Penanggung jawab pribadi pribadi pribadi Pribadi + Pejabata yang 

merekomendasikan  pejabat staf yang di tunjuk dengan penugasan staf yang di tunjuk dengan penugasan staf yang di tunjuk dengan 

penugasan 
Penggunaan Email pribadi kebutuhan akademis pribadi kebutuhan akademis pribadi kebutuhan dinas   kebutuhan dinas kebutuhan dinas kebutuhan dinas kebutuhan dinas 
 persuratan resmi persuratan resmi persuratan resmi   persuratan resmi + eoffice persuratan resmi kepada pengguna layanan persuratan resmi kepada pengguna 

layanan 
persuratan resmi kepada pengguna 

layanan 
Aplikasi Google Workspace Google Workspace Google Workspace   Google Workspace Google Workspace Google Workspace Google Workspace 
Akses Internet Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
Maksimum Device 3 3 3 single single/multi      
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Cara Mengekspor File Google Drive melalui Google Takeout 

Sumber: https://www.okeguys.com/internet-tools/google-documents/cara-mengekspor-file-data-google-drive  

Google Drive adalah salah satu layanan dari Google untuk menyimpan dan mengatur 

data di penyimpanan cloud. Dengan keterbatasan kapasitas yang diberikan dibutuhkan 

cara untuk menarik data yang akan diamankan atau diambil dari Google drive. Untuk 

proses pengamanan data dikarenakan kapasitas akan memenuhi atau adanya 

peringatan dari admin untuk dilakukan penarikan data, kita dapat memanfaatkan 

fasilitas google Takeout. 

Berikut langkah-langkah cara mengekspor file Google Drive dengan mudah agar 

penyimpanan data jadi aman: 

1. Kunjungi situs web Google Takeout dan masuk dengan akun Google anda.  

Secara default, tools Google Takeout akan mengekspor data anda dari semua 

layanan Google yang digunakan.  

Klik “Deselect All” bila anda  hanya ingin mengekstrak arsip drive cloud anda. 

2. Gulir / scroll  ke bawah sampai ke  “Drive” dan centang kotak di sebelahnya. 

 

 

https://www.okeguys.com/internet-tools/google-documents/cara-mengekspor-file-data-google-drive
https://www.okeguys.com/internet-tools/google-documents/cara-mengekspor-file-data-google-drive/


 

 

3. Ada beberapa opsi lagi di bawahnya yang dapat dimanfaatkan. Anda dapat memilih 

folder Google Drive mana yang akan di-backup dengan opsi “All Drive data included”. 

 

4. Tombol “Multiple Formats” memungkinkan anda  memilih format file yang akan 

diarsipkan. 

Kemudian dengan “Advanced Settings”, kamu dapat meminta Google untuk 

menyertakan banyak informasi tambahan lain. 

 



 

 

5. Setelah  selesai, klik tombol “Next Step” yang ada di bagian bawah halaman. 

 

6. Pada layar selanjutnya, Google akan mengizinkan anda melakukan ekspor file. 

Anda memiliki opsi untuk menentukan apakah ingin Google yang mengirimkan arsip 

melalui email atau  langsung mengunggahnya ke cloud storage provider. Termasuk 

juga mengonfigurasi ekspor otomatis, hingga menentukan jenis dan ukuran file arsip. 

 



 

 

7. Tekan “Create Export” untuk lanjut mengonfirmasi proses ekspor file. 

 

8. Google sekarang akan mulai mencadangkan folder yang telah dipilih. Bagian ini bisa 

memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari, tergantung pada datanya. 

Jika anda berubah pikiran atau ingin mengedit proses ekspor file tersebut, anda bisa 

membatalkannya dengan opsi “Cancel Export”. 

 



 

 

9. Saat proses ini selesai, anda akan mendapatkan email berjudul “Your Google data is 

ready to download”. Di dalam pesan itu, klik tombol “Download Your Files”. 

10. Anda akan diarahkan ke halaman “Manage Your Exports” tempat arsip anda akan 

mulai diunduh. Jika tidak otomatis, anda dapat melakukannya secara manual dengan 

tombol “Download” di sebelah entri ekspor Drive dalam daftar. 

11. Dalam arsip yang diunduh, “archive_browser.html” memungkinkan anda menjelajahi 

konten dari aplikasi web khusus, dan dari folder “Drive”. Anda dapat melihat dan 

membuka file ini satu per satu. 

Selain Google Drive, langkah-langkah di atas juga dapat digunakan untuk 

mengekspor data dari layanan Google lain seperti Gmail dan Keep. 

 

https://www.okeguys.com/internet-tools/google-documents/cara-mengekspor-file-data-google-drive/

