
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BALI
Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128
Laman: www.pnb.ac.id Email: poltek@pnb.ac.id

PENGUMUMAN
Bantuan Kuota Internet Mahasiswa PNB semester Ganjil TA. 2021/2022

Nomor : 146/PL8.III/KM/2021

Sesuai dengan hasil proses verifikasi dan validasi (verval) oleh operator seluler pada laman kuota dikti
pusat, masih terdapat nomor HP mahasiswa yang berstatus Tidak Valid dan Tidak Aktif. Oleh karena itu,
kami membuka kesempatan bagi mahasiswa yg nomot HPnya tidak Valid untuk memperbaiki data
nomor HP (yang bisa digunakan internet) melalui laman SION (sion.pnb.ac.id) dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Perbaikan data hanya diperuntukkan bagi mahasiswa dengan status nomor HP tidak valid dan
atau tidak aktif ;

2. Daftar nama mahasiswa yang dimaksud pada poin 1 dapat dilihat di :
bit.ly/hp-invalid-batch7-pnb ;

3. Perbaikan data nomor HP dilakukan melalui laman SION (http://sion.pnb.ac.id) dengan hati-
hati, teliti dan benar. Contoh penulisan nomor handphone yang benar : 08123456789

4. Login ke sion dengan akun mahasiswa masing-masing dan segera perbaiki atau mengganti
nomor HP yang tercantum pada bagian Biodata mahasiswa kolom Handphone ;

5. Akses perbaikan data nomor HP akan ditutup pada : Sabtu, 4 September 2021 pukul 12:00 wita;
6. Jika mengalami kendala login SION silahkan untuk segera menghubungi Unit Puskom di

puskom@pnb.ac.id atau 0361-701981 ext 125 ;
7. Bagi mahasiswa tersebut di atas yang TIDAK melakukan perbaikan data nomor HP dengan hati-

hati, teliti dan benar sampai dengan batas akhir waktu yang ditentukan, maka pihak kampus
tidak akan memberikan waktu perpanjangan dan segala akibatnya menjadi tanggungjawab
mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk perhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Jimbaran, 2 September 2021
Wakil Direktur III,

I Gusti Ngurah Bagus Caturbawa, ST., M.Kom
NIP. 197111051999031002

Tembusan :
 Direktur PNB sebagai laporan
 Wadir I, II, IV dan Kajur untuk diketahui
 Koordinator BAAK & BAUK untuk ditindaklanjuti
 Ka. MIS & Bendahara Penerima untuk ditindaklanjuti
 Arsip
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