
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AND ALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163 
Telepon : 71181,71175,71086,71087,71699 fax.71085 

Laman : www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

SURAT ED ARAN

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 

NOMOR : 21/UN.16.R/SE/2020 

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SECARA DARING 

UNTUK SEMESTER GANJIL 2020/2021

Yth.
1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Ketua LPTIK dan LP3M
5. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi
6. Dosen

di -

Lingkungan Universitas Andalas

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perkuliahan semester ganjil 2020/2021 secara 

daring mulai tanggal 10 Agustus 2020, perlu disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Dosen diminta untuk melaksanakan:

a. perkuliahan daring melalui media ileam Universitas Andalas (UNAND) yang tersedia 

untuk tiap Fakultas (/aAw/tas.ilearn.unand.ac.id).

b. perkuliahan online asinkronus melalui ileam UNAND, akan menghemat biaya bagi 

mahasiswa untuk mengakses internet.

c. untuk mengakses ileam UNAND dari jaringan Telkomsel mahasiswa dapat membeli 

paket data ilmupedia sebesar 10 GB dengan biaya Rp 10 (lihat info 

https://www.telkomsel.com/paket-ilmupedia) dan akses ileam UNAND dari jaringan 

indihome Telkom adalah gratis.

d. perkuliahan online dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah diatur untuk 

mengurangi risiko terjadinya gagal akses secara bersama.

2. Dosen membatasi perkuliahan online sinkronus dengan menggunakan aplikasi video 

conference seperti Skype for Business, MSTeam, Zoom, Google Meet, dll., karena akan 

membebani mahasiswa untuk membeli paket data;

3. UNAND menyediakan bantuan paket data untuk kuliah online bagi semua mahasiswa 

(setiap angakatan) Program Diploma III, Program Sarjana, dan khusus untuk mahasiswa 

Program Magister bantuan paket data hanya untuk Angkatan (Nomor BP) tahun 2019 dan 

2020. Penyediaan bantuan paket data tersebut masih dalam proses dengan provider dan
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mahasiswa, diminta untuk menyampaikan nomor seiuler yang digunakan (lihat petunjuk 

dalam Portal Akademik). Proses ini membutuhkan w-aktu dan diperkirakan baru dapat 

diberikan pada awal September 2020.

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

:us 2020

\ Yuliandri, S.H., M.H. ^  
6207181988111001
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