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Yth. Para:  
- Dekan 
- Pengelola journal 
- Kepala UPT 
- Kepala Lembaga 
- Kepala Pusat Studi 
 
di lingkungan Unipa. 
 
 
Dengan hormat, 
Terkait dengan manajemen pengelolaan hosting Unipa dan juga pemanfaatan aplikasi 
perkantoran Microsoft Office dan sistem operasi Windows yang asli (Original Equipment 
Manufacturer), berikut ini kami informasikan beberapa hal, sebagai berikut: 
 
A. Hosting Unipa 
1. Untuk memanfaatan hosting Unipa, misalnya untuk keperluan web 

fakultas/jurusan/jurnal dan/atau sistem informasi tertentu, semua alamat webnya 
merupakan subdomain dari Top Level Domain (TLD) unipa.ac.id (misalnya: 
geospasial.unipa.ac.id atau pplh.unipa.ac.id; geospasial adalah UPT Geospasial dan PPLH 
adalah Pusat Studi). 

2. Kami menyediakan space untuk hostingnya, sementara pengelolaan suddomain tersebut 
menjadi tanggung jawab unit yang meminta layanan tersebut. 

3. Administrator/admin yang telah ditunjuk pada unit yang meminta layanan tersebut akan 
kami bekali dengan username dan password: ftp dan database mysql untuk mengelola 
space yang telah diberikan. 

4. Kami juga akan menyediakan basisdata berbasis web untuk memudahkan admin tiap unit 
mengelola hosting-nya masing-masing. 

5. Kuota yang kami sediakan untuk web jurnal secara default sebesar 40 GB/journal 
sementara untuk web unit (fakultas/jurusan/lembaga) sebesar 20 GB/web. Space 
tersebut sudah termasuk untuk database MySQL.  

6. Unit yang membutuhkan kuota yang lebih besar dapat mengirim permintaan secara 
langsung ke kami melalui email: upt.tik@unipa.ac.id. 

7. Hosting untuk jurusan harus berada dibawah subdomain fakultas (misalnya: pend-
kimia.fmipa.unipa.ac.id à pend-kimia adalah jurusan, fmipa adalah fakutas, unipa adalah 
universitas, ac representasi academic dan id reresentasi negara). Karena itu, mohon 
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jurusan berkoordinas dengan fakultasnya terlebih dahulu jika fakultas belum memiliki web 
tersendiri. 

8. Bagi unit yang telah memanfaatan hosting berbayar di luar Unipa namun bermaksud 
memanfaakan layanan hosting gratis Unipa, proses migrasi web unit tersebut ke hosting 
Unipa mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah disebutkan diatas, kecuali ada 
permintaan khusus/tertentu. 

9. Silahkan mengontak kami melalui email: upt.tik@unipa.ac.id untuk memanfaatkan 
layanan tersebut. Mohon menggunakan alamat email institusi (@unipa.ac.id) sebagai 
rekognisi dan justifikasi formal untuk meminta layanan hosting ini. 
 

B. Microsoft Windows dan Office  
1. Sampai saat ini Unipa masih berlangganan produk – produk Microsof yaitu: MS Windows 

(8.x-10) dan MS Office 2013-2019 dan 365). 
2. Permintaan softcopy berlisensi untuk kedua produk diatas dapat mengikut link berikut ini:  

https://bit.ly/microsoft_UNIPA. 
 
 

 Manokwari, 23 Februari 2021 
UPT TIK 
Kepala, 
 
 
 
 
 
Dedi I. Inan, ST, MT, PhD 
NIP. 197808082008011016 

Tembusan:  
1. Wakil Rektor IV sebagai laporan. 
3. Arsip. 
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