
 

Daftar Menu Jepretan Khas Jalansutra 
    

No Posting Resiko Notes 

1 Iklan/Advertorial/Promosi Ban 
kecuali bekerjasama dengan Koperasi JS  
atau seijin tertulis dari Tim Moderator 

2 SARA Ban   

3 Vulgar jokes, flaming thread Ban   

4 Phising Ban  

5 One-liner Moderate   

6 Email reply lebih dari 2 thread Moderate  

7 Inquiry yang sudah sering di bahas Moderate   

8 Out-Of-Topic Ban 

Termasuk email perkenalan yang tanpa review. 
OOT posting harus ada ijin tertulis dari Tim 
Moderator 

9 JAPRI, instead of JARUM Moderate 
email ke Tim Moderator, harus lewat jalansutra-
owner@yahoogroups.com 

10 Anonym posting Ban bila posting tanpa ada nama asli 

 
1. Setiap Member yang baru join TIDAK diperkenankan posting email 

yang bersifat memperkenalkan diri, kecuali disertai oleh Review. 
Member yang melanggar akan mendapatkan sanksi (lihat table diatas 
#8) 
CONTOH: Hai…perkenalkan dong, saya ANU dari kota X. Saya 
senang deh, bisa bergabung dengan JS. 
 

2. Member diharapkan mencari informasi yg relevan dengan 
pertanyaannya terlebih dahulu, di arsip Jalansutra di 
http://groups.yahoo.com/group/jalansutra/messages atau melalui 
search engine, sebelum melemparkan pertanyaan ke milis Jalansutra. 
Member yang melanggar akan mendapatkan sanksi (lihat table diatas 
#7) 

 
3. Kegitan mengumpulkan email address member dan menggunakannya 

tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah pelanggaran berat. Sanksi 
yang dijatuhkan adalah ban dari milis Jalansutra. 

 
4. Diharapkan memotong badan email dalam reply, yang ditolerir sampai 

2 badan email. Lebih dari itu dianggap mengganggu kenyamanan 
membaca dan kenyamanan bandwidth. Diharapkan utk selalu 
mengganti subject sesuai dgn isi pesan. Member yang melanggar akan 
mendapatkan sanksi (lihat table diatas #6) 

 
5. Segala pertanyaan, keluhan, maupun permintaan bantuan yang 

berkaitan dengan milist Jalansutra, diharapkan untuk dikirimkan ke 
jalansutra-owner@yahoogroups.com , Yang melanggar akan diberikan 
sanksi. (lihat table diatas #9) 



 
6. Satu orang member hanya boleh memiliki satu account keanggotaan di 

dalam milis JS. Jika ada orang yg sama memiliki 2 keanggotaan (dua 
identitas yg berbeda), maka kedua-duanya akan langsung di-ban.  

 
7. Setiap member harus menggunakan nama dan identitas asli yang jelas 

pada postingnya sesuai dengan data pada saat pendaftaran. Member 
yang melanggar akan mendapatkan sanksi (lihat table diatas #10) 

 
8. File ini telah menjadi peringatan dini dan diterima setiap member pada 

saat pertama kali bergabung dengan Jalansutra, dan dengan demikian 
berlaku terhadap setiap member Milis Jalansutra 

 
9. Keputusan pemberian moderate dan ban adalah keputusan bersama 

moderator. Oleh karena itu, keputusan ini bersifat mutlak, tidak bisa 
dikembalikan, dan tidak bisa diganggu gugat. Seluruh hal yang belum 
termasuk ke dalam peraturan ini akan diputuskan oleh Moderator dan 
hasil keputusan tersebut bersifat mutlak. Moderator juga berhak 
mencabut keanggotaan seorang member tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu jika dirasa perlu.  

 
Semua ide, masukan dan kritik tentang kegiatan Jalansutra harap 
dilayangkan ke Moderator dengan alamat jalansutra-
owner@yahoogroups.com.  
 
Selamat berdiskusi.  
 
Tim Moderator: 
Wasis Gunarto 
Yohan Handoyo 
Irvan Kartawiria 
Gatot Purwoko 
Christine Nataly 
Harry Nazaruddin 
Lidia Tanod 
Arie Parikesit 
Andrew Mulianto 
Andreas Lalenoh 


