
Tutorial Membuat dan Mengelola Email 

Di PNSMAIL.GO.ID 

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menganjurkan 

seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia membuat dan menggunakan layanan email PNSmail. Hal ini 

sesuai dengan surat edaran Menteri PAN-RB. Diharapkan mulai 1 Januari 2014 untuk komunikasi persuratan 

elektronik dalam kegiatan kedinasan menggunakan email PNSMail. Layanan ini khusus diperuntukkan untuk 

PNS. 

 

Penggunaan layanan email, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing beresiko dan tidak aman dalam 

konteks kerahasiaan data dan informasi negara. Untuk itulah, seluruh instansi pemerintah diminta 

menggunakan alamat email resmi PNSMail. Email dengan domain @pnsmail.go.id ini bisa dibuat di 

www.pnsmail.go.id. Untuk membuat email di PNSMail sama seperti membuat email di layanan serupa. 

 

 

Bedanya, untuk membuat email di PNSMail ini harus menggunakan username yang mencerminkan 

nama lengkap. Penggunaan username yang tidak mencerminkan nama lengkap tidak akan disetujui. 

Formatnya namadepan.namabelakang@pnsmail.go.id, dan sebagai contoh jika namanya Muhammad Amin 

maka username yang digunakan adalah muhammad.amin@pnsmail.go.id. 

 

Berikut ini langkah-langkah membuat dan mengelola email melalui http://pnsmail.go.id 

 

A. Membuat Account Email. 

 1. Pastikan bahwa komputer Anda telah terhubung dengan jaringan komputer dunia (internet). 

 2. Buka dengan browser kesayangan Anda alamat ini: http://www.pnsmail.go.id/ 

            
 3. Klik tulisan/button Daftar yang ada di sudut kanan atas. 

4. Lengkapi Formulir yang telah disediakan dengan data pribadi Anda secara benar dan bukan data 

palsu. 

                      
 

  Yang perlu Anda perhatikan bahwa Username diisi dengan format namadepan.namabelakang 

http://www.pnsmail.go.id/
http://pnsmail.go.id/
http://www.sekolahdasar.net/2013/06/pnsmail-layanan-email-untuk-pegawai.html


(namadepan diikuti karakter titik diikuti namabelakang tanpa spasi). Kemudian password dibuat 

minimal 6 karakter, harus Anda ingat atau dicatat dalam tempat yang tersembunyi agar tidak 

disalahgunakan oleh orang lain. Username dan Password inilah yang akan selalu kita gunakan 

berikutnya setiap kita akan mengelola email kita. 

Contoh : rudi.muryanta 

Account email kita akan menjadi     rudi.muryanta@pnsmail.go.id 

 

5. Masukkan captcha Kode Pengaman dalam isian yang disediakan dibawahnya. Kode ini berfungsi 

sebagai pengaman web agar tidak dimasuki xss pengirim spam secara otomatis.  

Langkah terakhir dalam pengisian formulir adalah menekan tombol Daftar di sudut kanan bawah. 

 
6. Selanjutnya setelah selesai mendaftar, Anda harus menunggu beberapa hari untuk dikonfirmasi 

mengenai data-data Anda. Karena email ini hanya dikhususkan bagi para PNS, sehingga tidak 

seperti kebanyakan email yang begitu selesai membuat account user langsung bisa memakainya. 

7. Email konfirmasi bahwa account pnsmail Anda sudah bisa digunakan akan dikirim ke alamat email 

Anda. Sehingga untuk memiliki account email di pnsmail.go.id, kita harus memiliki account email di 

tempat lain. 

          
 

B. Mengirim dan Menerima Email di PNSMAIL.GO.ID 

1. Setelah account email Anda bisa digunakan, silakan lakukan login di http://www.pnsmail.go.id 

dengan cara memasukkan username dan password yang telah Anda bikin saat mendaftar. 

            
 

http://www.pnsmail.go.id/
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2. Klik icon gambar amplop untuk masuk ke dalam account email lebih lanjut. 

           
3. Fungsi Tombol-Tombol 

Menu-menu yang tersedia di pnsmail.go.id ini berupa icon-icon saja yang jika kita over mouse maka 

akan tampil teksnya. Oleh karena itu kalau belum terbiasa menggunakannya akan terasa gagap. 

Berikut fungsi dari icon-icon tersebut. 

 
 

   Klik tulisan ‘Kotak Masuk’ untuk melihat daftar email yang masuk. 

 

 Klik tulisan ‘Terkirim’ untuk melihat daftar email yang pernah kita kirim. 

 

Klik salah satu judul email untuk melihat isi email dengan cara double klik. 

 

  
Sesuai urutan dari kiri kanan dari icon di atas: 

- Untuk menulis email baru. 

- Membalas pesan yang tengah dibaca/dibuka. 

- Membalas pesan ke pengirim dan orang lain sekaligus. 

- Meneruskan pesan ke orang lain. 

- Menghapus pesan/email. 

- Memberi tanda telah dibaca, dll. 

- Tindakan lain seperti mencetak, dll. 

 

4. Cara mengirim pesan /email. 

 a. Klik icon kirim pesan  pada deretan tombol paling kiri. 

 b. Akan ditampilkan Form penulisan email seperti contoh pada gambar berikut ini: 

  Isikan alamat email tujuan di isian Pengirim: 

 

   



                                
 

 c. Untuk menyisipkan lampiran / attachment tekan tombol gambar klik kertas.  

Lalu pilih file atau dokumen yang akan Anda kirim ke relasi Anda. Temukan dalam folder 

penyimpanan Anda. Setelah Anda pilih maka di sudut kiri bawah akan ditampilkan dialog box 

seperti di bawah ini. Tekan tombol Unggah untuk melampirkan file tersebut. Ukuran file yang 

diperbolehkan adalah maksimal 8.0 MB. 

 
d. Tungguh sampai proses mengunggah file selesai hingga tampil di kolom sebelah kiri atas di 

bawah tulisan Sisipan. 

           untuk membatalkan/menghapus lampiran, klik pada tanda lingkaran 

merah di sebelah judul file lampiran. 

e. Terakhir, untuk mengirimkan email klik tombol tulisan Kirim Pesan Sekarang di bagian bawah 

Form atau icon Kirim di bagian atas. 

 atau  

  f. Pastikan muncul tulisan Pesan Terkirim di bagian atas. 

 
 

 5. Cara membuka/membaca email yang masuk. 

Jika email area belum dibuka, silakan kembali buka http://www.pnsmail.go.id     selanjutnya 

lakukan login dengan username dan password Anda. 

 
Dalam contoh tampilan di atas, menunjukkan ada 2 email yang belum dibuka/dibaca dalam kotak 

masuk (inbox). Klik tulisan Kotak Masuk untuk melihat daftar email yang masuk. 

 

 

http://www.pnsmail.go.id/


                 
 

Dalam contoh tampilan di atas, judul email yang bertulisan tebal (bold) menjukkan email yang 

belum dibuka/dibaca. Pada kolom paling kanan menunjukkan email yang ada lampirannya dan 

yang tidak ada lampirannya. Klik dua kali (double klik) pada salah satu judul pesan yang akan 

dibaca untuk membukanya. 

Berikut ini contoh tampilan email yang sedang dibuka/dibaca: 

 

 
 

Untuk mengunduh file lampiran klik pada judul file lampiran di atas kotak pesan. 

Untuk membalas email tersebut klik pada tombol “Balas Pesan”    

 

 

 

 
PEGAWAI NEGERI SIPIL  PEMERSATU BANGSA 

  

 

 

Dipersembahkan oleh : http://www.kedaiscript.com 

Kini zamannya website! 
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