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Pendahuluan
Sebagai mahasiswa anda mungkin sadar tentang tanggung jawab etis seperti kejujuran
dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Salah satu kewajiban etis yang lain adalah dalam
penggunaan sumber-sumber komputer. Dokumen ini memuat tentang kewajiban-kewajiban
ini dan menjelaskan kebijakan tentang penggunaan IT di UII. Beberapa kebijakan mungkin
tidak sama dengan harapan anda, jadi silakan membaca kebijakan ini dengan seksama.
Universitas menyediakan banyak komputer dari PC sampai sistem jaringannya. Alat-alat
tersebut sangat mahal baik dalam pengadaannya maupun dalam perawatannya, tapi kami
berkomitmen untuk memberikan fasilitas tersebut secara maksimal. Banyak pengguna
sangat bergantung pada komputer-komputer ini untuk mengerjakan tugas, penelititian,
dan sebagai sarana komunikasi. Sebagai masyarakat pengguna komputer, kita akan bisa
menggunakan sumber daya tersebut dengan maksimal kalau kita mempunyai petunjuk
tentang cara penggunaannya dengan bertanggung jawab.
Beberapa layanan data, seperti yang termasuk dalam data rahasia, akan memerlukan
sistem keamanan yang mahal dan kompleks. Akan tetapi, kita tidak melakukannya karena
kita sudah mempunyai mekanisme keamanan yang akan mengurangi resiko terganggunya
pengguna komputer oleh pengguna yang lain. Akan tetapi, sangat mungkin hal tersebut
terjadi. Akan tetapi, pemalsuan sangat mungkin terjadi dalam mekanisme ini. Oleh karena
itu, kita perlu mempercayai pengguna alat-alat kita.
Prinsip mendasar dalam kebijakan ini adalah: saat menggunakan komputer-komputer yang
ada di kampus, anda tidak boleh melakukan hal yang membahayakan pengguna yang lain
atau menghalanginya menyelesaikan pekerjaannya.
Kalau anda mempunyai pertanyaan tentang peraturan-peraturan ini, atau kalau anda
mengalami gangguan, silakan menghubungi IT Support UII dengan mengirim email ke
itsupport@uii.ac.id atau datang langsung ke kantor IT Support UII di Rektorat Lantai 4 (ext
1414), dan jelaskan masalah yang anda hadapi.

Akun (account) Login Komputer / Jaringan
Universitas menyediakan beberapa komputer, misalnya yang berada di warnet atau
laboratorium komputer dan anjungan-anjungan yang ada di fakultas. Beberapa lab
komputer yang ada di fakultas maupun di BSI tidak secara langsung bisa diakses oleh semua
mahasiswa. Mereka diwajibkan mencatatkan diri atau mereka bisa mengakses pada saat
ada kelas. Akan tetapi, mahasiswa bisa menggukan komputer yang ada di anjungan dengan
bebas. Komputer-komputer tersebut terkoneksi dengan internet sehingga bisa digunakan
baik saat registrasi atau untuk kepentingan browsing. Msing-masing mahasiswa akan

mempunyai alamat email mereka sendiri.
Semua komputer Universitas hanya diperuntukkan bagi mahasiswa UII, fakultas, dan staff.
Pihak-pihak luar yang akan menggunakan fasilitas komputer UII dimungkinkan menggunakan
komputer yang ada di warnet UII yang ada di Basement gedung rektorat UII.
Akun yang dibuat untuk anda tetap menjadi milik universitas. Anda bertanggung jawab
atas akun anda dan mohon tidak memperbolehkan orang lain menggunakannya. Tujuan
utama akun anda adalah untuk keperluan menyelesaikan tugas-tugas ataupun kegiatankegiatan akademik. Anda juga diperkenankan menggunakannya untuk keperluan-keperluan
yang lain seperti mengirim email ke teman-taman kampus, membaca bulletin elektronik,
dan browsing selama penggunaan tersebut tidak mengganggu penggunaannya untuk
kepentingan pengajaran.
Contoh gangguan tersebut adalah: memonopoli komputer untuk browsing padahal tidak ada
komputer lain yang bebas dan ada orang lain yang sedang menunggu antrian untuk
mengerjakan tugas kuliah. Kalau anda mempunyai koleksi software khusus dan ingin
memasukkanya di komputer kampus, silakan berikan ke administrator sistem untuk di
install secara publik. Untuk ini anda bisa menghubungi itsupport@pusinfo.uii.ac.id. Anda
tidak diperbolehkan menggunakan komputer kampus untuk kepentingan komersial,
misalnya mempersiapkan pekerjaan proyek pribadi untuk usaha anda atau mengiklankan
produk atau untuk keperluan organisasi diluar UII, misalnya untuk kepentingan partai atau
organisasi keagamaan. Aturan yang lebih detail dapat dilihat di bawah ini. Kalau anda ingin
mengetahui apakah anda bisa menggunakan komputer di unit tertentu, silakan
menghubungi IT Support.

Etika Perilaku
Berikut ini beberapa contoh aktiftas yang tidak diperbolehkan. Kalau seorang mahasiswa
melakukan tindakan tidak etis, mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan
disiplin mahasiswa.
●

Anda tidak diperkenankan mengupload virus, worms, Trojan horses, pembobolan
password, spam atau program-program spoof login pada komputer maupun jaringan
universitas. Bahkan BSI telah mengadopsi kebijakan tidak memperbolehkan
mahasiswa memiliki program-program dalam akun maupun komputer kampus
karena sangat berbahaya; anda tidak diperkenankan menyimpan program tersebut
dalam komputer kampus meski hanya untuk dipelajari.

●

Anda tidak diperkenankan mencoba menggunakan akun atau alat yang memang
tidak diperbolehkan.

●

Anda tidak diperkenankan mengganggu kemampuan orang lain mengunakan
peralatan komputer kampus. Sebagai contoh, anda diperkenankan mengunci pintu
lab kalau hanya untuk dua atau tiga menit; tapi bukan untuk ditinggal makan siang
yang akan memakan waktu lama. Contoh yang lain adalah merusakkan alat baik
sengaja ataupun tidak sehingga membuat orang lain tidak mendapatkan haknya
untuk menggunakan komputer tersebut.

●

Anda tidak boleh merusak pekerjaan orang lain.

●

Anda tidak diperkenankan memata-matai orang. Yang dimaksud memata-matai
adalah mencari informasi dari akun atau dari disket yang bersangkutan tanpa ijin.
Termasuk dalam hal ini adalah melanggar fasilitas proteksi yang disediakan oleh
sistem dan mengambil keuntungan dari kegagalan orang lain melindungi informasi
sensitive di akun mereka. Begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, tidak etis bagi
anggota fakultas atau support group melihat pesan-pesan anda hanya demi
memuaskan rasa ingin tahu. Bahkan meskipun mereka punya level keamanan yang
memperbolehkan mereka melakukannya; kita sepakat untuk menghormati privasi
anda. Akan tetapi, kita benar-benar berusaha menjaga hak kita untuk mengecek

material pada akun anda untuk kepentingan investigasi kalau ditengarai adanya
kecurigaan atas penyimpangan terhadap peraturan kampus, seperti insiden joki
atau penyimpangan terhadap aturan-aturan yang ada pada dokumen ini.
●

Anda tidak diperkenankan mengirim email yang berasal dari orang lain.

●

Anda tidak diperkenankan mengiklankan produk atau mengunakan akun anda untuk
mencari uang. Penggunaan akun untuk kepentingan non komersial seperti
pengiklanan mobil bekas anda ke pasar digital diperbolehkan.
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