
www.gicibusinessschool.a
c.id 

 

 

 

Nomor    : 291/BPSDMI/STTT/III/2020 

Tanggal : 22 Maret 2020 

Lampiran : - 

Perihal : Pembelajaran Jarak jauh untuk  mencegah penyebaran COVID-19 

 
Kepada : 
Seluruh Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Politeknik 
STTT Bandung 
Di Tempat 

 
Bismillahirrahmaanirrahiim 
Anak-anak mahasiswa yang saya banggakan  
Assalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh  

Merujuk ke Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 2 tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020 
penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah 
COVID-19 di Lingkungan Kementerian Perindustrian ; Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 
2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan 
tanggal 9 Maret 2020, maka berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa perkuliahan teori Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 tetap akan 
diselenggarakan dengan metoda Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis daring hingga 
tanggal 2 April 2020 menggunakan Vcon (Video Conference) dengan platform e-learning 
yang tersedia pada situs web site Politeknik STTT Bandung. 

2. Untuk keperluan proses pengajaran, mahasiswa dimohon untuk membuat pertemuan Vcon 
e-learning masing- masing mata kuliah sesuai dengan jadwal kuliah teori yang sdh 
diterima pada awal perkuliahan semester genap 2019/2020. 

3. Kehadiran  mahasiswa dalam proses pembelajaran teori berbasis daring, dilakukan 
dengan mengisi absensi online yang ada di aplikasi simak akademik yang sudah 
disiapkan oleh bagian akademik. 

4. Untuk pelaksanaan perkuliahan teori berbasis daring mengguankan metoda PJJ melalui 
Vcon e-learning tersebut, kami sampaikan teknisnya sebagai berikut: 
Mahasiswa disarankan dapat mempersiapkan konektif itas kurang lebih 10 menit 
sebelum jam perkuliahan. 
a. Langkah awal mahasiswa membuka website Politeknik STTT Bandung di alamat 

www.stttekstil.ac.id, kemudian geser kursor untuk memilih dan klik menu e-learning 
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b. Setelah memilih menu dan klik e-learning maka akan muncul tampilan sebagai berikut 
(perhatikan tulisan Vcon yang dilingkari warna merah) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tahap selanjutnya, silahkan memilih menu dan klik Vcon 

Maka muncul tampilan seperti di bawah ini 

 

 
d. Mahasiswa silahkan isi mata kuliah teori yang saudara ambil di menu Meeting dengan 

klik di menu tsb dan ada pilihan mata kuliah. 
Keterangan : 
Pada menu Name: mahasiswa silahkan isi sesuai nama anda 
Paswoord : saudara isi jakarta31, password tersebut sama untuk semua mahasiswa 
 
Setelah mengisi penuh semua menu di Video Conference saudara geser kursor ke 
menu JOIN dan kemudian klik. 
Kemudian muncul pop up : How would you like to join the audio ? 
Saudara pilih dan klik Listen only 
Tunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan sbb : 
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Saudara  periksa kembali nama saudara seperti tertera di sisi kiri dan mata kuliah yang 
saudara pilih di bagian atas 
Partisipan mahasiswa dan dosen  akan terlihat sejumlah partisipan yang tergabung 
dalam kelas pada sisi kiri  

 

e. Langkah selanjutnya saudara dapat mengikuti perkulihan yang disampaikan oleh 
dosen. Komunikasi dapat disampaikan memalui fitur Public Chat (Posisi di pojok kiri 
atas) 

 
Silahkan mencoba Anak –anakku sekalian. 
 

5. Pembelajaran Jarak Jauh ini sangat penting, sehingga Mahasiswa sangat diharapkan 
bergabung dalam kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh pada jam perkuliahan sesuai jadwal 
kuliah teori. 

Saudara dapat melihat berapa jumlah Mahasiswa yang bergabung dengan melihat menu 
di User (di sisi kiri layar). 

6. Apabila dalam pelaksanaannya, terdapat kesulitan, Mahasiswa dapat menghubungi Bapak 
Asep Hadian di nomor HP/ WA  081321312281 

7. Adapun informasi selanjutnya akan kami sampaikan kembali setelah melihat 
perkembangan selama + 2 (dua) minggu ke depan ini. 

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, atas 
perhatiannya , kami ucapkan terima kasih. 

Wassalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh 
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