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A.

KETENTUAN UMUM
1.

Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Riau yang selanjutnya disebut dengan UMRI

2.

Pengguna adalah pihak yang mendapatkan layanan email, yaitu Tenaga Pendidik, Tenaga
Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, Unit Kerja, Organisasi resmi serta kegiatan insidental yang
berada dalam lingkungan Univeristas

3.

Pengelola adalah Unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan email di
Universitas, yaitu Unit Pelayanan Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

4.

Email adalah surat elektronik, yaitu surat yang dikirim, disimpan dan diterima dengan sistem
komunikasi elektronik

B.

5.

Username adalah identitas pengguna yang digunakan untuk membuka akses layanan.

6.

Password adalah kata sandi yang digunakan untuk mengakses layanan

7.

Berkas adalah file yang tersimpan dalam komputer

8.

Materi adalah segala hal yang terkandung dalam berkas yang dimiliki oleh pengguna

9.

Civitas UMRI adalah Tenaga Pendidik, Tenaga Pendidikan dan mahasiswa UMRI

TUJUAN
1.

Memberikan kemudahan kepada Civitas UMRI untuk medapatkan informasi serta
mendukung program Universitas menuju terwujudnya UMRI yang bermarwah dan
bermartabat dengan berlandaskan IMTAQ dan IPTEKS.

2.

Memberikan fasilitas bagi Civitas UMRI untuk dapat menyampaikan aspirasi dan
berkomunikasi dengan menggunakan teknologi informasi.

C.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
Pengguna layanan berhak:
1.

Mendapatkan fasilitas dan layanan dengan memperhatikan aturan, ketentuan dan prosedur
yang berlaku

2.

Mendapatkan perlindungan menyangkut kerahasiaan data Pengguna, dengan tidak akan
mempublikasikan baik kepada organisasi ataupun perorangan tanpa ijin Pengguna, kecuali
menyangkut masalah hukum.

3.

Mendapatkan dukungan teknis dari Pengelola secara proporsional

Pengguna Layanan berkewajiban:
1.

Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.

2.

Bertanggung atas kerahasiaan username dan password
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3.

Menjaga perilaku yang baik dalam menggunakan layanan dan mengerti tentang netiket yang
berlaku didunia informasi dan komunikasi

4.

Melakukan tindakan yang melindungi aset dan fasilitas layanan milik Universitas

5.

Menjaga nama baik Universitas dalam setiap tindakan dan perilaku

6.

Bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola
maupun maupun peraturan lain yang berlaku di Universitas.

D.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA
Pengelola berhak:
1.

Secara penuh melakukan tindakan yang dipandang perlu seperti mencabut, membekukan
atau melakukan tindakan lain atas layanan yang telah diberikan kepada pengguna apabila
tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan

2.

Melakukan monitoring terhadap berkas dengan alasan tertentu dengan berpegang pada
prinsip kerahasiaan dan privasi

3.

Pengelola berhak untuk menolak penamaan yagn diajukan oleh Pengguna atas dasar
kepatutan dan peraturan yang berlaku di Universitas

Pengelola berkewajiban:

E.

1.

Memberikan layanan teknis proporsional kepada semua Pengguna

2.

Memberikan layanan informasi kepada Pengguna secara proporsional

PEDOMAN LAYANAN
1.

Penamaan email terdiri dari deretan alphabet “a-z”, angka “0-9”, dan atau tanda “-“

2.

Nama email selalu diawali dengan alphabet

3.

Penamaan email dengan menggunakan huruf kecil

4.

Panjang nama email minimum terdiri atas 3 (tiga) karakter dan maksimal 32 (tigapuluh dua)

5.

Nama email harus berhubungan dengan nama pribadi/Unit atau Organisasi

6.

Untuk layanan email Unit, Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan akan menggunakan
domain @umri.ac.id sedangkan mahasiswa akan mendapatkan domain @student.umri.ac.id
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F.

TATA TERTIB DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN
Tata tertib pelayanan:
1.

Pengguna menyetujui fitur-fitur yang ada pada Layanan

2.

Masa berlaku layanan bersifat tanpa batas waktu, sedangkan untuk kegiatan incidental
(kepanitiaan dan kegiatan Ilmiah) tergantung kesepakatan antara Pengguna dengan
Pengelola

3.

Penamaan layanan harus atas persetujuan Pengelola

4.

Pengguna disarankan untuk menggunakan password dengan mengacu kepada aspek
keamanan, dan melakukan penggantian password secara berkala.

5.

Pengguna layanan tidak memiliki hak untuk memindahtangankan, menjualbelikan dan
mendelegasikan layanan kepada pihak lain, kecuali dengan ijin dari Pengelola

6.

Perselisihan terkait dengan hak kepemilikan layanan akan diselesaikan sesuai dengan aturan
yang berlaku di Universitas

Tanggung Jawab Pelayanan:
1.

Berkas tidak memiliki batasan materi akan tetapi Pengguna bertanggung jawab untuk
memastikan berkas tidak mengandung SARA, unsur pornografi dan tidak melanggar hak cipta

2.

Pengguna memiliki tanggung jawab penuh secara hukum atas materi dari berkas yang
dimiliki.

3.

Pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan data secara sengaja
maupun tidak sengaja oleh pihak manapun.

4.

Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap layanan teknis yang menyangkut materi berkas
termasuk proses perbaikan berkas yang rusak, terinfeksi virus atau corrupt.

5.

Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan dan pemanfaatan username
dan password oleh pihak manapun yang tidak memiliki hak

G.

LARANGAN PELAYANAN
1.

Pengguna dilarang menggunakan layanan untuk tindakan yang bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku

2.

Pengguna dilarang mencoba merusak, mengganti data dan sistem yang berada di Universitas
yang bukan hak dari Pengguna atau melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori
merugikan sistem di Universitas
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3.

Pengguna dilarang mencoba merusak, mengganti data dan sistem yang pihak lain yang bukan
hak dari Pengguna dengan menggunakan sistem yang ada di Universitas

H.

SANKSI
1.

Pengguna yang melanggar peraturan akan mendapatkan pemberitahuan pertama dalam
waktu 1 x 24 jam melalui email

2.

Apabila dalam batas waktu 2 x 24 jam surat pemberitahuan pertama diabaikan, maka akan
dikirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Unit/Unit yang bertanggung jawab
secara administratif kepada Pengguna

3.

Apabila dalam batas waktu 3 x 24 jam surat pemberitahuan tidak dipatuhi maka pengelola
berhak menonaktifkan layanan secara sepihak

I.

4.

Layanan dan seluruh hak pengguna akan dikembalikan apabila permasalahan sudah selesai

5.

Data yang ada di server tidak akan dihapus selama layanan dihentikan sementara

PENUTUP
1.

Hal yang belum diatur dalam Pedoman, Peraturan Dan Tata Laksana Layanan Email akan
ditetapkan dalam peraturan tersendiri

2.

Pedoman, Peraturan Dan Tata Laksana Layanan Email berlaku mengikat bagi civitas UMRI
sejak tanggal ditetapkan
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