
SELAMAT EMAIL UNCP.AC.ID ANDA TELAH AKTIF !! 
 
 Harap mengingat dan menjaga kerahasiaan password email anda. 
 Setiap bulan Tim Pusat Teknologi Informasi UNCP, akan melakukan pembersihan 

(pengahapusan) email agar server hosting tidak penuh, maka harap menyimpan email yang 
terdapat pada inbox anda. 

 Gunakan email pribadi anda untuk mengirim atau menerima pesan yang anda anggap 
pribadi/privacy 

 Pusat Teknologi Informasi tidak bertanggung jawab jika email anda hilang atau rusak. 
 Jika mengalami kendala silahkan menghubungi +6282346373323 (WhatsApp) email 

pti@uncp.ac.id. 
 
Terima Kasih 

 
Petunjuk Penggunaan Email uncp.ac.id 
1. Mengakses Email 

Untuk dapat mengakses email anda selahkan masukkan alamat http://www.uncp.ac.id/webmail atau 
http://www.webmail.uncp.ac.id ke address bar browser anda anda, dan akan tampil halaman login 
dan masukkan alamat email anda dan password anda lalu klik Log in, seperti pada gambar berikut: 

 
 

2. Mengirim Email 
Untuk mengirim email dengan domain uncp.ac.id, silahkan login terlebih dahulu ke email anda, jika 
login berhasil maka akan tampil pilihan untuk memilih engine  email yaitu Horde dan RoundCube, 
seperti pada gambar berikut: 

Masukkan Alamat 
Email dan Password 

anda 

mailto:pti@uncp.ac.id
http://www.webmail.uncp.ac.id/


 
 
Selanjutnya setelah anda memilih salah satu engine (pada contoh ini digunakan RoundCube), maka 
akan tampil menu untuk mengirim dan melihat inbox. Untuk mengirim email silahkan klik compose, 
seperti pada gambar berikut : 

 
 

3. Melakukan Fordward Email 
Forward email berfungsi untuk memudahkan anda melihat pesan yang masuk ke alamat email anda, 
sehingga anda tidak perlu login ke email domain uncp ac.id anda. Sebagai contoh jika seseorang 
mengirim email ke alamat pti@uncp.ac.id maka secara otomatis pesan tersebut akan terkirim juga ke 
alamat email nahrunhartono@gmail.com. 
Untuk melakukan forwarding, maka silahkan lakukan login ke email domain uncp.ac.id anda (lihat 
petunjuk No. 1), setalah itu pilih menu forwarding option, seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

mailto:pti@uncp.ac.id
mailto:nahrunhartono@gmail.com


 
 
Selanjutnya pilih add forwarder, seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

 
 
Selanjutnya akan tampil menu untuk memasukkan email alternatif anda. Pada kolom Fordward to 
email address masukkan alamat email alternatif anda klik Add Forwader, seperti yang terlihat pada 
gambar berikut : 



 
*email forwarding hanya untuk membaca email pada alamat email alternatif anda, tidak 
digunakan untuk mengirim email. Untuk mengirim email silahkan ikuti petunjuk no 2. 
 

4. Mengganti Password 
Untuk mengganti password email anda, silahkan login terlebih dahulu ke email anda. Pada tampilan 
awal pilih Password & Security, seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

 
 
Selanjutnya masukkan password baru anda pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol change 
password, seperti yang terlihat pada gambar berikut: 



 
 
 


