
 

 

Universal School Indonesia 
Persetujuan Penggunaan Perangkat Elektronik Siswa: 
Kebijakan dan Pernyataan Tanggung Jawab 
 

Sehubungan dengan adanya perubahan pembelajaran dan komunikasi akibat COVID-19, maka 
siswa di Universal School akan diizinkan untuk membawa perangkat elektronik pribadi ke sekolah. 

 

Siswa dan orang tua yang terlibat dalam membawa perangkat elektronik pribadi ke sekolah wajib 
mematuhi Persetujuan Penggunaan Perangkat Elektronik Siswa: Kebijakan dan Pernyataan 
Tanggung Jawab. 
 

• Siswa yang membawa perangkat elektronik pribadi ke sekolah memiliki akses terbatas ke 
perangkat mereka selama jam sekolah dan hanya atas permintaan serta di bawah 
pengawasan guru kelas atau orang yang ditunjuk untuk kegiatan pembelajaran.  

• Siswa dilarang menggunakan perangkat elektronik pribadi selama jam sekolah tanpa 

pengawasan.  

• Siswa bertanggung jawab penuh atas keamanan perangkat mereka. Sekolah tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan, pencurian, dan kerusakan perangkat elektronik 
pribadi siswa saat berada di sekolah atau selama kegiatan sekolah. Perangkat pribadi 
tidak boleh ditinggalkan di sekolah setelah jam sekolah normal. Jika perangkat hilang, 
dicuri, atau rusak; hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab Universal School.  

• Perangkat elektronik pribadi siswa tidak boleh digunakan selama pembelajaran, kecuali jika 
ada perintah lain yang diminta oleh guru. 

• Siswa harus segera mematuhi perintah guru untuk mematikan perangkat atau menutup layar.  

• Siswa tidak diperbolehkan mengirim atau mengunggah foto/video orang di dalam lingkungan 
sekolah ke situs publik dan/atau media sosial.  

• Siswa tidak diperbolehkan mengambil foto/video di sekolah  tanpa izin. 

• Siswa tidak diperbolehkan mengakses situs media sosial apapun selama jam sekolah. 

• Siswa membawa perangkat elektronik pribadi ke sekolah dengan risiko mereka sendiri 
dan tidak diperbolehkan berbagi perangkat pribadi mereka dengan siswa lain.  

• Siswa tidak diizinkan mencetak apapun dari perangkat pribadi di sekolah.  

• Sekolah berhak untuk mengumpulkan dan memeriksa perangkat apa pun yang digunakan di 
lingkungan sekolah, untuk menentukan jika perangkat tersebut digunakan secara tidak 
semestinya atau merupakan kemungkinan ancaman bagi jaringan sekolah atau perangkat 
keras lainnya.  

• Penggunaan yang tidak pantas, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran 
kebijakan dan aturan Universal School; dapat mengakibatkan pengurangan atau 
pembatalan hak istimewa, penangguhan, dan/atau pengusiran. 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini setuju untuk mematuhi semua Persetujuan Penggunaan 
Perangkat Elektronik Siswa: Kebijakan dan Pernyataan Tanggung Jawab, serta mengesampingkan 
setiap dan semua klaim terhadap Universal School atas segala kerusakan/kerugian properti terkait 
dengan perangkat elektronik pribadi apa pun yang dibawa ke sekolah.  

 

Nama Siswa:  

Kelas Siswa (2021-2022):  

Nama lengkap Orang tua/Wali Siswa :  

 

 

 

(Meterai 

Rp.10,000) 

 

 

 

 

Tanda tangan Orang tua/Wali Siswa  Tanda tangan Siswa 

Tanggal: 

 

 

 

 

 


