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PENGUMUMAN

“PEMUTAKHIRAN DATA NOMOR HANDPHONE MAHASISWA
PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)”
Nomor : 1125/PL8.III/KM/2021

Menindaklanjuti program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Kuota Internet Tahun
2021, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh mahasiswa aktif Politeknik Negeri Bali sebagai berikut :
1. Bagi mahasiswa dengan nomor handphone yang selama ini digunakan tidak ada perubahan atau mengalami
kendala dalam menerima Bantuan Kuota Internet, maka TIDAK PERLU melakukan perubahan data nomor
handphone.
2. Bagi mahasiswa dengan nomor handphone yang berubah/tidak aktif/mengalami kendala teknis lainnya,
dapat melakukan pemutakhiran data nomor handphone dengan cara sebagai berikut :
a. Login ke http://sion.pnb.ac.id
b. Lakukan perubahan data diri secara lengkap.
c. Nomor handphone yang di inputkan harus aktif dan digunakan untuk pembelajaran daring.
3. Jadwal pemutakhiran data mulai tanggal 8 – 22 April 2021 (berakhir pada pukul 24:00 wita)
4. Mengingat pentingnya pemutakhiran data nomor seluler ini, perhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. Dalam proses pemutakhiran data ini agar dilakukan secara hati-hati, teliti dan benar. "Contoh penulisan
nomor handphone yang benar : 0812345678"
b. Mahasiswa yang dapat melakukan pemutakhiran data adalah mahasiswa aktif pada Semester Genap TA.
2020/2021.
c. Jika mengalami kendala login http://sion.pnb.ac.id. silahkan untuk segera menghubungi Unit Puskom di
puskom@pnb.ac.id atau 0361-701981 ext 125.
5. Bagi mahasiswa yang TIDAK melakukan pemutakhiran data seluler dengan hati-hati, teliti dan benar sampai
dengan batas akhir waktu yang ditentukan di atas, maka pihak kampus tidak akan memberikan waktu
perpanjangan dan segala akibatnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.
Demikian disampaikan untuk menjadi diperhatikan, terimakasih.

Badung, 7 April 2021
Wakil Direktur III,

I Gusti Ngurah Bagus Catur Bawa, ST., M.Kom
NIP 197111051999031002
Tembusan :
Direktur PNB sebagai laporan
Wakil Direktur I, II & IV untuk diketahui
Ketua Jurusan untuk diketahui
Sekretaris Jurusan & Koordinator BAAK untuk ditindaklanjuti
 Pertinggal





