PERJANJIAN KONTRAK LAYANAN
DIVISI WEB ADMINISTRASI
MARANATHA WEB SOLUTION (MWS)

No. REGISTRASI*)

ACC. Validasi*)

A. Terkait Penanggung Jawab Jurusan/Prodi/UPT/Biro/UKM
Nama Lengkap

: …………………………………………………………………………………………………………………

Kepala/Ketua pada

: …………………………………………………………………………………………………………………

NIK

: ……………………………………… e-Mail

: …………………………………………..

No. HP

: ……………………………………… Extension

: …………………………………………..

B. Terkait Penanggung Jawab Pengelola Situs (Administrator Portal) – wajib disertakan bukti diri yang sah
Nama Lengkap

: …………………………………………………………………………………………………………………

NIK (wajib memiliki)

: ……………………………………… e-Mail

: …………………………………………..

No. HP

: ……………………………………… Extension

: …………………………………………..

C. Terkait Layanan dengan MWS
Bentuk Layanan*)

: …………………………………………………………… Baru / Perpanjang**)

Lama waktu kontrak*) : ………………. Bulan dengan Akhir Waktu Kontrak*) : ……………………………………
Subdomain

: ……….…………………………………………………………………… (contoh: http://dwa.maranatha.edu)

Kategori situs

:

Deskripsi Situs

:

Standar Web Blog
Web Khusus (dengan proposal lengkap)
Pada halaman depan situs harus ada visible link ke domain www.maranatha.edu

Dengan ini Pengguna layanan menyatakan tunduk terhadap segala bentuk aturan yang ditetapkan oleh Divisi
Web Administrasi – Maranatha Web Solution (DWA) UK. Maranatha sekarang dan dikemudian hari.

Bandung, …………………………………

(………………………………………..)
*)

Mengetahui,

Disetuji,

(………………………………………..)

(………………………………………..)
Divisi Web Administrasi – MWS

Diisi layanan yang diinginkan seperti “free web hosting” atau dapat ditanyakan ke tim AMC-DWA
Coret yang tidak perlu atau dapat ditanyakan ke tim AMC-DWA
- Penanggung Jawab Pengelola Situs dapat ikut pelatihan singkat oleh DWA tentang penggunakan layanan hosting MWS ini
- Informasi aktivasi account MWS akan dikirimkan oleh DWA (tim AMC) ke e-mail Penanggung Jawab Pengelola Situs
- Segala bentuk komunikasi dapat melalui email infomwsukm@gmail.com
**)

ATURAN-ATURAN
MARANATHA WEB SOLUTION – FREE WEB HOSTING
Umum
MARANATHA WEB SOLUTION [selanjutnya disebut MWS], dikelola oleh Divisi Web Administrasi UK.
Maranatha sebagai bentuk pememnuhan kebutuhan akan layanan dan pengembangan aplikasi web untuk
civitas akademik UK. Maranatha.
MWS menyediakan layanan utama berupa free web hosting kepada seluruh jurusan/program studi, unit
pelayanan teknis, biro, dosen tetap serta unit kegiatan mahasiswa di lingkungan UK. Maranatha. Free web
hosting yang dimaksud adalah layanan untuk membuat halaman web dapat diakses secara online dengan
mengakses alamat situs yang telah ditentukan.
Peraturan dan persetujuan dalam bentuk dibawah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dan
performance dari layanan yang disediakan MWS-Free Web Hosting.
Peraturan Umum
Semua layanan yang disediakan oleh MWS hanya boleh dipergunakan untuk tujuan meningkatkan
kualitas pendidikan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia maupun
Internasional. Penyaluran, penyimpanan, maupun penyajian informasi dari segala jenis data yang
melanggar hukum yang berlaku adalah dilarang keras.
Dalam hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: bahan-bahan yang melanggar hak cipta, bahanbahan yang menurut pertimbangan MWS bersifat propaganda, mengancam, provokasi, atau
mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, bahan-bahan yang melanggar asusila, dan lain sebagainya.
Contoh isi atau kandungan serta link dari suatu situs yang tidak diperkenankan di dalam semua
server MWS adalah: software (file-file) bajakan, aktifitas hackers/crackers, program dan dokumen
hackers/crackers, situs warez, IRC, IRC bots, pornografi dan hal-hal lainnya yang berhubungan
dengan seksualitas, serta bahan-bahan yang dapat merusak server MWS maupun pihak lain.
Penggunaan Program, Script dan Database
Pengguna layanan diperbolehkan untuk menginstall program dan script (Perl, PHP). Namun, MWS
berhak mematikan setiap jenis program dan script yang dianggap mengganggu kinerja server secara
sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pengguna layanan tidak diperbolehkan menggunakan server MWS untuk layanan CGI ataupun PHP
hosting, termasuk tetapi tidak terbatas pada: layanan guestbook gratis, message boards gratis, dsb.
Pengguna layanan tidak diperbolehkan menjalankan program background.
Isi dan Materi
MWS menolak semua penyalahgunaan server dan publikasi ilegal, termasuk email spam.
MWS tidak bertanggung jawab atas segala isi maupun materi pengguna layanan yang terdapat pada
server MWS.
MWS tidak bertanggung jawab terhadap segala jenis kerusakan dan kehilangan data ataupun file
yang terjadi kepada account pengguna layanan.
MWS tidak memeriksa lalu-lintas email yang terdapat pada server MWS.
MWS berhak memeriksa segala materi atau file milik para pengguna layanan yang ada di server
MWS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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MWS akan segera menghentikan pemberian layanan kepada pengguna layanan yang mencoba
merusak data yang ada di server serta mencoba memasuki account pihak lain secara ilegal.
Materi promosi (iklan) ataupun yang melibatkan pertanggung jawaban kepada pihak lain harus
diketahui oleh Rektor atau penanggung jawab Universitas Kristen Maranatha diteruskan ke DWA.
Server MWS tidak boleh dijadikan sumber, perantara, atau alamat tujuan yang berhubungan
dengan spam, flames, atau bomb mail.
Situs pengguna layanan MWS tidak boleh menjadi sumber dan perantara dalam bentuk apa-pun
dari hal-hal tersebut di atas. Hal-hal yang dipertimbangkan sebagai spam adalah pengiriman pesan
yang tidak diharapkan oleh pihak penerima dalam jumlah besar melalui media newsgroup atau
email.
Account yang ditemukan telah melakukan spam, dengan segera dan tanpa peringatan akan
dinonaktifkan dari semua layanan MWS.
Pengguna layanan dilarang untuk menjual account, POP, email forwading, email aliases kepada
pihak ketiga dengan alasan apapun.
Penggunaan CPU Resources dan Bandwidth
Pengguna layanan dipersilakan menggunakan bandwidth dan CPU resources yang ada. Namun
MWS berhak mensuspend (mengentikan service sementara) atau menghapus account apabila situs
pengguna layanan menggunakan CPU resources server MWS lebih dari 10%.
Nama Sub Domain
MWS menentukan secara sepihak nama Sub Domain yang akan digunakan oleh pengguna layanan.
Pembatalan, Penundaan, dan Berakhirnya Pemberian Layanan
MWS akan menonaktifkan sementara situs pengguna layanan yang selama 60 hari berturut-turut
tidak ada kegiatan update content.
MWS akan menutup dan menghapus account pengguna layanan (beserta seluruh file, dokumen dan
email), apabila selama 90 hari berturut-turut tidak ada kegiatan update content.
Pihak MWS berhak sepenuhnya untuk membatalkan pemberian layanannya setiap saat.
Berakhirnya Masa Berlaku Kontrak
Periode masa berlaku kontrak penggunaan layanan dari MWS berakhir tepat pada tanggal mulai
aktifnya suatu account. Periode masa berlaku kontrak, dan semua informasi berhubungan dengan
masalah kontrak akan diberitahukan melalui email.
14 hari sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak, MWS akan melayangkan pemberitahuan
kepada pengguna layanan menyangkut kelangsungan layanan MWS.
Apabila 3 hari setelah berakhirnya masa berlaku kontrak pengguna layanan tidak konfirmasi
keberlanjutan kontrak, maka MWS akan mengehentikan sementara (suspend) account pengguna
layanan.
Apabila 14 hari setelah berakhirnya masa berlaku kontrak pengguna layanan tidak melakukan
konfirmasi keberlanjutan, maka MWS akan menghapus (terminate) account pengguna layanan.
Mengenai Aturan ini
MWS berhak sepenuhnya untuk melakukan berbagai perubahan terhadap isi dari Aturan ini secara
sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pengguna layanan.
Info update dapat diikuti melalui situs DWA dengan alamat dwa.maranatha.edu
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