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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 

Alhamdulillah segala puji dan syukur dipanjatkan 
kepada Allah semata, pemilik mutalak jagat raya dan isinya. 
Dialah satu – satunya Dzat yang memberikan perlindungan 
dari kejahatan baik hidup di dunia ini maupun di akkhirat 
kelak. ialah yang sesungguhnya Maha Pemberi Petunjuk, 
yang tiada dapat menyesatkan yang tidak akan mungkin ada 
yang dapat menunjukinya setelah itu. Rahmat dan salam 
senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW., 
seluruh keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya 
yang setia bersunnah dengan sunahnya, dan berpedoman 
pada petunjuk – petunjuknya. 
 

 Semakin bersaingnya ORMAWA di Indonesia serta 
Mahasiswa di seluruh Dunia dalam hal Teknologi Informasi 
terutama dalam hubungan Nasional maunpun Internasional. 
Selain itu kita di tuntut kecepatan dalam penyampaian 
informasi kepada Publik. Departemen Komunikasi dan 
Informatika yang merupakan salah satu departemen yang 
bergerak di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana 
untuk belajar teknologi masa kini untuk mengejar teknologi 
tersebut Departemen Komunikasi dan Informasi datang 
sebagai pendobrak. Maka di susunlah rencana pembuatan 
project ORMAWA On-Line. 

 
Hormat Kami, 

 
 

Tim Penuyusun 
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ATURAN-ATURAN  

LAYANAN HOSTING DAN EMAIL 

 

I. Persetujuan 

1. Pihak pengguna setuju terhadap fitur-fitur yang 

disediakan pengelola. 

2. Dukungan teknis untuk pengguna diberikan selama jam 

dan hari kerja lewat email, telpon ataupun kunjungan 

dari pihak pengguna. 

 

II. Ketentuan Umum 

1. Pengguna wajib berperilaku sopan ketika menggunakan 

layanan hosting dan email. 

2. Pengguna bersedia menerima sanksi apabila melanggar 

ketentuan yang ditetapkan pengelola. 

3. Pengguna akan selalu berusaha melakukan hal-hal yang 

positif untuk ikut melindungi fasilitas intranet/internet 

milik UMS. 
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4. Pengelola menyediakan layanan hosting dan email 

secara gratis kepada pengguna. 

5. Masa berlaku layanan hosting dan email untuk lembaga 

resmi bersifat permanen, sedangkan untuk lembaga 

insidental (kepanitiaan, dll) tergantung dari kesepakatan 

dan persetujuan pihak pengelola. 

6. Penamaan dan pengelolaan doamain atau email 

sepenuhnya menjadi wewenang penanggung jawab 

administratif. Pemberian nama domain dan email harus 

mewakili nama pengguna yang bersangkutan dan atas 

persetujuan pengelola. 

7. Dalam pengoperasian sehari-hari, Penanggungjawab 

administratif diwakili oleh penanggung jawab teknis. 

8. Pengelola tidak bertanggung-jawab atas perselisihan 

internal yang mungkin akan terjadi atas wewenang 

pengelolaan doamain atau email yang didelegasikan. 

Hingga penaggungjawab administratif menentukan lain, 

pengelola menganggap sah, keterangan dari pendaftaran 

pertama kali. 

9. Pengelolaan terhadap email dan isi hosting merupakan 

tanggung jawab pengguna. 

10. Pengguna layanan hosting dan email mendapatkan 

dukungan secara teknis dari pengelola. 
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11. Pengelola berhak penuh untuk melakukan tindakan yang 

dipandang perlu, seperti mencabut, membekukan, dan 

lain-lain, atas doamain atau emailyang telah 

didelegasikan apabila penanggung jawab administratif 

maupun teknis tidak mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan. 

 

III. Privasi dan Hak Pribadi pengguna 

1. Pengguna mempunyai hak penuh untuk menggunakan 

layanan dengan memperhatikan aturan dan prosedur 

yang berlaku. 

2. Segala sesuatu yang menyangkut data pengguna tidak 

akan dipublikasikan oleh pengelola ke pihak manapun 

baik organisasi maupun perorangan. 
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IV. Kewajiban Pengguna 

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di UMS. 

Hal-hal yang belum ditetapkan diatas akan ditetapkan di 

lain waktu. Perubahan peraturan/ketetapan akan 

diberitahukan melalui alamat email atau pengumuman 

lainnya. 

 

V. Keamanan Terhadap Password 

1. Pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan 

username dan password yang dipegang. 

2. Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap segala 

sesuatu yang terjadi pada username dan password 

pengguna, termasuk didalamnya apabila diketahui oleh 

pihak yang tidak memiliki hak sebagai pengguna. 

3. Pengguna disarankan untuk memilih password yang 

mengacu kepada faktor keamanan dan menggantinya 

setiap periode tertentu dengan aplikasi yang telah 

disediakan. 

4. Apabila pengguna lupa password, penanggungjawab 

administratif maupun penaggungjawab teknis bisa 

menghubungi pengelola. 

4 



VI. Tanggung Jawab atas Data Email 

1. Pengelola tidak bertanggung jawab atas rusak/hilang 

nya data pengguna secara sengaja atau tidak sengaja 

yang disebabkan oleh pihak manapun. 

2. Tanggung Jawab backup email pengguna ada pada 

pengguna. 

 

VII. Tanggung Jawab atas Data Hosting 

1. Pengelola tidak menyediakan bantuan untuk masalah 

teknis yang menyangkut isi hosting termasuk 

didalamnya melakukan perbaikan atas program. 

2. Pengelola tidak bertanggung jawab atas rusak/hilang 

nya data pengguna secara sengaja atau tidak sengaja 

yang disebabkan oleh pihak manapun. 

3. Tanggung Jawab backup data pengguna hosting ada 

pada pengguna. 

4. Pengelola mempunyai kewenangan untuk memantau 

dan memonitor isi file dengan alasan yang kuat dan 

jelas. 
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VIII. Batasan Isi Hosting 

1. Tidak ada batasan isi terhadap semua file pengguna 

selama materi tidak mengandung sara, unsur pornografi 

dan pelanggaran terhadap hak cipta. 

2. Mengikuti peraturan yang diberlakukan untuk website 

di UMS. 

3. Pengelola tidak bertanggung jawab atas akibat yang 

timbul yang disebabkan oleh isi/materi file milik 

pengguna. 

4. Pengelola tidak bertanggung jawab atas isi hosting, 

Pengguna bertanggung jawab secara hukum sepenuhnya 

atas isi/materi file yang disimpan. 

 

IX. Larangan Pengguna Hosting 

1. Menggunakan server UMS untuk kegiatan yang 

bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah 

Republik Indonesia atau hukum yang ditetapkan di 

wilayah hukum tempat tinggal pengguna. 

2.  Menyimpan file atau isi yang secara langsung atau tidak 

langsung mengandung  file:  o File Mp3, Sofware atau 
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sejenis, kecuali hak cipta pengguna sendiri, sehingga 

tidak melanggar copyright/hak patent. 

3. Menggunakan server UMS untuk data yang mengandung 

pornografi. 

4.  Mencoba merusak, mencoba mengganti data dan sistem 

yang berada di UMS yang bukan merupakan hak dari 

pengguna bersangkutan, atau melakukan hal-hal yang 

bisa dikategorikan merugikan sistem milik UMS. 

5. Mencoba merusak, mengganti data dan sistem server 

milik pihak ketiga melaluiserver UMS. 

 

X. Pelanggaran Aturan 

1. Memberi peringatan sebanyak 1 (satu) kali kepada 

pemilik doamain atau email melalui email kepada 

penanggung jawab administratif maupun teknis. 

2. Apabila dalam batas waktu 4 x 24 jam peringatan 

pertama diabaikan, Pengelola akan mengirimkan surat 

peringatan secara tertulis kepada penanggung jawab 

administratif. 
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3. Jika dalam batas waktu 2 x 24 jam peringatan tetap 

diabaikan dan tetap dilanggar, pengelola akan 

memberhentikan layanan secara sepihak terhadap 

pengguna. 

4. Hak pengguna akan dikembalikan lagi apabila masalah 

sudah terselesaikan. 

5. Selama pemberhentian layanan, data yang ada di server 

tidak hilang. 

 

XI. Penggunaan Kapasitas Penyimpanan 

1. Kapasitas yang disediakan untuk email adalah 300 MB 

dan untuk hosting adalah 20 MB. Permintaan untuk 

penambahan space dapat kami layani dengan 

mengajukan alasan yang bisa diterima oleh pengelola. 

2. Proses upload data untuk hosting tidak akan diproses 

apabila kapastias space sudah melebihi batas 

maksimum. 

3. Email yang melebihi batas kuota tidak akan dapat 

menerima email lagi, dan jika email melebihi batas 

quota selama waktu tertentu, email tersebut akan di non 

aktifkan untuk sementara. 
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XII. Pembatalan Account 

1. Pelanggaran ketentuan dan aturan diatas dapat 

mengakitbatkan pembatalan layanan oleh pengelola 

tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

2. Jika dalam waktu satu tahun atau lebih, email atau 

hosting tidak aktif, pengelola berhak menghentikan 

layanan sementara, dan akan diaktifkan lagi bila 

pengguna menghubungi pengelola. 

3. Layanan bisa dibatalkan atas permintaan pengguna. 
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