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Pedoman Perilaku AWS 
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Penting 

Kami sangat meyakini nilai dan pentingnya lingkungan tempat semua anggota komunitas AWS 
merasa disambut dan aman. Pedoman Perilaku ini menjelaskan perilaku yang kami harapkan dari 
anggota komunitas AWS yang berinteraksi di acara dan program AWS, dan di seluruh blog, forum 
online, dan platform media sosial AWS. Tujuan acara, program, blog, forum online, dan platform 
media sosial AWS adalah untuk mendorong pendidikan teknis dan profesional serta mendorong 
diskusi masyarakat. 

Perilaku 

1. Anda akan berperilaku sedemikian rupa sehingga memfasilitasi lingkungan yang aman dan 
mendukung bagi semua peserta acara dan program AWS serta di seluruh blog, forum online, 
dan platform media sosial AWS. 

2. Anda tidak akan terlibat dalam ucapan atau perilaku mengganggu atau mencampuri 
partisipasi individu lain dalam acara dan program AWS serta di seluruh blog, forum online, 
dan platform media sosial AWS. 

3. Anda tidak akan ikut campur dalam pengoperasian acara, program blog, forum online, dan 
platform media sosial AWS. 

4. Anda tidak akan berupaya menerima manfaat yang tidak berhak Anda dapatkan di acara 
dan program AWS, serta di seluruh blog, forum online, dan platform media sosial AWS. 

5. Anda tidak akan terlibat dalam segala bentuk ucapan pelecehan, penghinaan, diskriminasi, 
atau mengancam, termasuk namun tidak terbatas pada persoalan ras, jenis kelamin, identitas 
dan ekspresi gender, asal kebangsaan, agama, disabilitas, status perkawinan, usia, orientasi 
seksual, status militer atau veteran, atau kategori yang dilindungi lainnya. 

6. Anda akan mematuhi petunjuk staf acara dan program AWS serta blog, forum online, dan 
moderator platform media sosial AWS. 

7. Anda akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku dan, dalam konteks acara AWS, 
semua persyaratan khusus acara kami (termasuk semua persyaratan kesehatan dan 
keselamatan) dan, dalam konteks program AWS, semua persyaratan khusus program kami.. 

Cakupan 

Kami berharap semua anggota komunitas AWS (termasuk namun tidak terbatas pada peserta, 
vendor, sponsor, pembicara, sukarelawan, moderator, dan karyawan AWS) menjunjung prinsip 
Pedoman Perilaku ini. Dalam konteks acara AWS, Pedoman Perilaku ini mencakup acara utama 
dan semua acara terkait (sosial atau lainnya). Dalam konteks program AWS, Pedoman Perilaku ini 
mencakup program utama dan semua kegiatan terkait. Karyawan AWS harus terus mematuhi 
semua kebijakan perusahaan setiap saat. 
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Konsekuensi 

Jika kami meyakini bahwa Anda melanggar Pedoman Perilaku ini, kami mungkin akan melarang 
Anda menghadiri acara dan program AWS mendatang, dan berinteraksi di seluruh blog, forum 
online, dan platform media sosial AWS. Selain itu, jika kami meyakini bahwa Anda melanggar 
Pedoman Perilaku ini dalam konteks acara atau program AWS, kami mungkin meminta Anda untuk 
meninggalkan acara atau program AWS tersebut. Jika kami meminta Anda untuk meninggalkan 
acara AWS, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk menerima pengembalian setiap biaya yang 
dibayarkan kepada kami terkait acara tersebut. Semua keputusan merupakan atas kebijaksanaan 
kami sendiri. Kami akan melibatkan penegakan hukum jika kami menganggapnya tepat.  

Hubungi Kami 

Jika Anda menyaksikan atau mengalami perilaku yang tidak pantas di acara atau program AWS, 
atau di blog, forum diskusi, atau platform media sosial AWS, segera hubungi AWS di aws-events-
security-concerns@amazon.com. 
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