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Penyampaian Penggunaan Media e-leaming PNUP

Kepada Yth.
1. Para Staf Pengajar
2. ParaMahasiswa
Politeknik Negeri Ujung Pandang

Berdasarkan surat edaran kementerian pendidikan dan kebudayaan No 36962AvIPK.NIil</2020
tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka

pencegahan penyebaran covid, yang dilengkapi oleh surat edaran Direktur Nomor
l4lPLlO/I{K.0312020 tentang Kegiatan akademik dan Penyesuaian Jam Ke{a di Lingkup PNUP
yang salah satu poinnya menetapkan bahwa kegiatan akademik menggunakan pembelajaran daring
tetap dilanjutkan selama masa pandemi.

Untuk melaksanakan Sistem pembelajaran daring, dihimbau kepada seluruh staf pengajar untuk
memaksimalkan penggunaan media e-learning PNLIP di setiap Jurusan. Fitur yang tersedia pada
sistem manajemen e-learning memberikan beberapa pilihan bentuk aktifitas pembelajaran. Saat
ini, perkuliahan daring berbasis video conference dapat dilakukan melalui aplikasi Jitsi yang telah
terintegrasi di e-leaming. PT. Telkomsel menyediakan layanan Paket Gratis Ilmupedia sebesar
30GB untuk 30 hari untuk mengakses website e-learning PNUP. Aktivasi paket gratis ini berlaku
satu kali untuk satu nomor pelanggan prabayar atau pascabayar Telkomsel yang dilakukan melalui
aplikasi MyTelkomsel. Jika paket gratis telah habis, dapat dilakukan penambahan quota paket
Ilmupedia pada nomor yang sama atau aktivasi baru paket gratis melalui nomor pelanggan
Telk'omsel yang berbeda.
Sebagai tambahan dukungan institusi terhadap mahasiswa dan dosen PNUP untuk pembelajaran

daring di masa wabah Covid-l9 ini, akan diberikan tambahan quota internet gratis ke nomor
Telkomsel yang hari ini sementara dalam proses di PT. Telkomsel.
Untuk pendampingan tentang penggunaan sistem e-learning PNUP, harap menghubungi P3MP
atau Unit TIK.
Demikian penyampaian ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
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