PENGUMUMAN
Sehubungan dengan pemberian subsidi Paket Data untuk mahasiswa Semester Gasal 2020/2021
maka:
1. Semua mahasiswa aktif semester Gasal 2020/2021 baik lama maupun baru dimohon
untuk mendaftarkan nomor HP nya ke Admik melalui akun siamik masing-masing.
2. Pendaftaran nomor HP terakhir tanggal 10 September 2020
3. Pastikan yang didaftarkan adalah nomor sendiri, masih aktif dan tidak ada penggantian
nomor selama 5 bulan kedepan ( September 2020 sd Januari 2021) setelah Nomor di
daftarkan. Kesalahan dalam mendaftarkan nomor menjadi tanggung jawab mahasiswa.
4. Paket data akan diberikan mulai bulan September 2020 sampai bulan Januari 2021 senilai
Rp 50.000,- per bulan untuk setiap mahasiswa
5. Paket data yang ditawarkan oleh masing-masing Provider untuk pembelian senilai
Rp50.000,- per bulan (harga masih bersifat estimasi) adalah sebagai berikut:
No

Provider

Paket Data yang Ditawarkan

1

Telkomsel *

15 GB reguler untuk 30 hari

2

Indosat

15 GB reguler untuk 30 hari

3

Axis

15 GB reguler untuk 30 hari

4

XL

15 GB reguler untuk 30 hari

5

3

6 GB reguler + 45 GB Unlimited untuk 30 hari

6

Smartfren

Kuota unlimited berlaku 24 jam untuk masa aktif 30 hari
dengan batas pemakaian wajar 500 MB / hari dengan
kecepatan best effort. Pada saat batas pemakaian wajar
(Fair Usage Policy / FUP) per hari sudah tercapai maka
kecepatan akan disesuaikan menjadi 128 Kbps.

Keterangan: * untuk paket penggunaan 4000 sd 5000 nomor. Untuk jumlah nomor diluar
skema tersebut akan dibuatkan simulasi baru yang akan berakibat pada kuantitas paket
data yang diterima berubah.

6. Injek paket data direncanakan di setiap minggu ketiga setiap bulan. (Jadwal tentatif)
7. Komplin dilayani paling lambat 5 hari kalender setelah injek paket data melalui
koordinator dari setiap fakultas. Komplin tanpa melalu koordinator Fakultas tidak
dilayani. Datar Kontak peson Koordinator Fakutas sebagai berikut:
No

Fakultas

Nama

No Kontak

1

FAD

Rich Al-bahy Sutopo

0895395629250

2

FEB

Yusuf

082244098576

3

FASIKOM

Rey

085934492208

4

FH

Qur’ana Bella

082213304275

5

FT

Nicken Elok

087852162276

6

FISIP

Reta Anugrah

082132219271

7

FAPERTA

Anisa

0895411289704

8. Keterlambatan dalam mengajukan komplin berakibat hilangnya kesempatan
mendapatkan paket data untuk bulan yang bersangkutan jika secara teknis pembayaran
kepada provider sudah mulai di proses. Proses pembayaran kepada provider dimulai
paling lambat 7 hari kalender sejak injek.
9. Komplin yang sudah terlambat akan dipertimbangkan untuk injek bulan berikutnya
dengan catatan tidak ada penggantian untuk bulan-bulan sebelumnya. Karena paket data
bulan-bulan sebelumnya sudah terbayarkan kepada provider.

Surabaya, 25 Agustus 2020
PPK Pengadaan Barang dan Jasa

Drs M. Taufiq, MM

