
Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Lisensi Akademik ESRI ArcGIS Desktop 
 

Nomor Kolom Penjelasan 

1 
Apakah Anda sudah membaca seluruh instruksi di atas 
dengan cermat? 

Pastikan Anda sudah benar-benar membaca instruksi di laman web sebelum 
Anda mengklik opsi Ya. Sebab segala kesalahan dalam pengisian formulir 
akan menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya, termasuk permohonan 
Anda tidak akan kami proses. 

2 Prefix 

Mr : Hanya untuk laki-laki, baik sudah menikah atau pun belum 
Mrs : Hanya untuk perempuan yang sudah menikah 
Miss : Hanya untuk perempuan yang belum menikah 
Ms : Hanya untuk perempuan, baik sudah menikah atau belum 

3 Full Name Masukkan nama lengkap Anda, jangan disingkat, dan tanpa gelar akademik. 

4 NIP/NIM 
Untuk staf dosen dan pegawai ULM masukkan NIP, untuk mahasiswa 
masukkan NIM. 

5 Phone Masukkan nomor HP yang dapat menggunakan aplikasi WhatsApp 

6 Email 

Masukkan alamat email, hanya yang menggunakan domain @ulm.ac.id atau 
@mhs.ulm.ac.id. 
 
Penggunaan alamat email selain @ulm.ac.id dan @mhs.ulm.ac.id otomatis 
akan ditolak oleh sistem. Dalam satu tahun, Anda hanya dapat mengajukan 
permohonan lisensi satu kali untuk alamat email yang sama. 

7 Job Title 

Status/pekerjaan Anda: 
Lecturer : Dosen (opsi ini hanya boleh diisi oleh 

dosen tetap ULM) 
Laboratory Assistant/Technician : Laboran atau teknisi ULM 
Diploma (S0) Student : Mahasiswa diploma 
Bachelor (S1) Student : Mahasiswa sarjana 
Master (S2) Student : Mahasiswa magister 
Doctoral (S3) Student : Mahasiswa doktor 
Professional Student : Mahasiswa pendidikan profesi 
Specialist Student : Mahasiswa spesialis 
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8 Faculty/Institution Pilih opsi yang disediakan dengan hati-hati 

9 Department 
Diisi dengan jurusan atau program studi Anda, atau unit institusi Anda 
(misalnya nama laboratorium Anda), dalam Bahasa Indonesia. 

10 What is/will be your primary use of GIS? 

Anda menggunakan GIS utamanya untuk apa? 
Giving lecture and research : Memberikan kuliah dan penelitian (opsi ini 

khusus untuk dosen tetap ULM) 
Research : Penelitian 
Community services : Pengabdian masyarakat 
Laboratory services : Pelayanan laboratorium (opsi ini khusus 

untuk pengelola laboratorium, dan laboran 
atau teknisi laboratorium) 

Learn and practice GIS : Belajar (ikut kuliah) dan berlatih (praktik) 
GIS 

 
Anda dapat memasukkan opsi penggunaan lainnya pada kolom ini, jika 
memang penggunaan GIS Anda sifatnya spesifik dan belum ada di dalam 
daftar. Tetapi Anda harus memasukkannya dalam Bahasa Inggris. 

11 
What GIS classes are you teaching (for lecturers)/taking 
(for students) this year? 

Mata kuliah terkait GIS apa yang Anda ajarkan (untuk dosen)/mata kuliah 
terkait GIS apa yang Anda ambil (untuk mahasiswa) pada tahun ini? 
 
Harus diisi dengan nama mata kuliah yang terkait dengan GIS (berpotensi 
menggunakan ArcGIS) dalam Bahasa Inggris, misalnya Geographic 
Information Systems, Landuse Management, Soil Science, Remote Sensing 
for Marine Resources, Regional Development, dan sebagainya. 
 
Jika Anda tidak sedang mengajar/mengambil mata kuliah terkait SIG pada 
tahun ini, cukup isikan I am not teaching GIS classes this year jika Anda 
dosen ULM, atau I am not taking GIS classes this year jika Anda selain dosen. 

12 
If you would like to provide more information about how 
your school is using GIS, please do so here: 

Jika Anda mau menyampaikan informasi lebih jauh tentang pemanfaatan GIS 
Anda, silahkan sampaikan di kolom ini. 
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Sampaikan pemanfaatan GIS Anda secara lebih spesifik dalam Bahasa 
Inggris. Misalnya I will use GIS for research on Spatial Modeling of Orangutan 
Habitat Suitability in Sebangau National Park, Central Kalimantan. 

13 

Read your statement below carefully: 
 
I, named <Nama Anda>, hereby declare that: 
 
1. All the information that I entered above are true 

according to the actual facts. If there is a mistake, I am 
ready to bear all the consequences. 

2. I will not use the ArcGIS Desktop Academic License 
that I receive later for purposes other than academic 
interests. 

3. I am willing to be included in the ULM ArcGIS User 
Forum provided by PPIIG ULM, either through 
WhatsApp, Telegram, Mailing List, or other social 
media. And I will not leave the forum as long as I still 
use the ArcGIS Desktop Academic License that I 
received. 

4. I will report the use of the ArcGIS Desktop Academic 
License that I received through the ULM ArcGIS User 
Forum provided by PPIIG ULM. 

5. I am willing to be penalized if I violate the Academic 
License of ArcGIS Desktop software. Included will be 
blacklisted, so that later I cannot apply for a license 
extension. 

Baca pernyataan Anda di bawah dengan cermat: 
 
Saya, yang bernama <Nama Anda>, dengan ini menyatakan bahwa: 
 
1. Seluruh informasi yang saya masukkan di atas adalah benar sesuai fakta. 

Jika terdapat kesalahan, saya siap menanggung segala konsekuensinya. 
2. Saya tidak akan menggunakan Lisensi Akademik ArcGIS Desktop yang 

saya terima untuk penggunaan selain kepentingan akademik. 
3. Saya bersedia untuk diikutkan ke dalam Forum Pengguna ArcGIS ULM 

yang disediakan oleh PPIIG ULM, baik via WhatsApp, Telegram, Mailing 
List, atau media sosial lainnya. Dan saya tidak akan meninggalkan forum 
selama saya menggunakan Lisensi Akademik ArcGIS Desktop yang sudah 
saya terima. 

4. Saya akan melaporkan penggunaakn Lisensi Akademik ArcGIS Desktop 
yang sudah saya terima melalui Forum Pengguna ArcGIS ULM yang 
disediakan oleh PPIIG ULM. 

5. Saya siap menerima sanksi jika saya melanggar ketentuan penggunaan 
Lisensi Akademik Perangkat Lunak ArcGIS Desktop. Termasuk jika 
nantinya dimasukkan ke dalam black list, sehingga saya tidak dapat 
mengajukan perpanjangan lisensi lagi. 

 
Catatan: 

1. Pengisian formulir dalam Bahasa Inggris (selain nama institusi fakultas/jurusan/program studi) adalah kebijakan dari pihak ESRI, bukan dari PPIIG ULM. 
2. Pengisian formulir dalam Bahasa Indonesia (selain nama institusi fakultas/jurusan/program studi) tidak akan diproses. 


