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Yth. Seluruh Mahasiswa ISI Denpasar  

 

 

Menindaklanjuti surat  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

Nomor 331/E.E2/KM/2020 tertanggal 6 April 2020 tentang Bantuan Sarana Pembelajaran Daring kepada 

Mahasiswa, bahwa ISI Denpasar merencanakan akan memberikan bantuan sarana pembelajaran daring berupa 

subsidi/bantuan paket data internet kepada seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada 

Semester Genap 2019/2020 untuk fokus belajar di rumah.  

 

Saat ini Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama (BAKPK) sedang mempersiap 

dokumen yang diperlukan untuk mengusulkan subsidi/bantuan paket data internet sesuai kemampuan yang 

dimiliki dalam DIPA ISI Denpasar.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyampaikan sebagai berikut : 

 

1. Tahap pertama, seluruh mahasiswa agar memperbaharui data identitas mahasiswa pada laman jista.isi-

dps.ac.id terutama nomor handphone dan provider-nya yang digunakan untuk melaksanakan daring dan 

mengisi Nomor Rekening Bank masing-masing. Perbaikan data dilaksanakan mulai tanggal   16 April 

s.d.21 April 2020 ; 

 

BAKPK bersama UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) ISI Denpasar akan mendata provider 

yang digunakan oleh mahasiswa. Hasil pendataan akan digunakan untuk menentukan provider penyedia 

subsidi/bantuan paket data internet  daring ; 

 

2. Tahap kedua, menunggu pengumuman lebih lanjut jika dalam memberikan subsidi/bantuan paket data 

internet harus menggunakan satu provider, bagi mahasiswa yang provider-nya berbeda tidak sesuai dengan 

provider penyedia paket data internet, mahasiswa agar mengganti nomor handphone baru sesuai dengan 

provider yang ditetapkan. 

 

3. Kami menyampaikan permohonan mohon maaf atas keterlambatan pemberian bantuan/subsidi karena 

menunggu petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan/subsidi paket data internet. 

 

Demikian kami sampaikan, terima kasih. 
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a.n. Rektor 

Wakil Rektor Bidang Akademik,  
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