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Portal Akademik Mahasiswa
Portal Akademik Mahasiswa (selanjutnya disingkat dengan PAM) adalah sebuah situs
jaringan yang di peruntukan bagi pengguna dalam rangka mendapatkan informasi kegiatan
akademik mulai dari registrasi, melihat jadwal kuliah dan ujian, info nilai sampai pendaftaran
sidang. Setiap pengguna yang sudah memiliki account email student dapat memanfaatkan
portal ini baik melalui jaringan intranet ataupun internet. Pengguna dapat mengakses portal
ini di fastnet dan laboratorium komputer yang ada di kampus Ciumbuleuit atau menggunakan
laptop pribadi dengan akses wifi. Selain itu pengguna juga bisa mengakses portal ini melalui
gadget/mobile device (telepon genggam).

Panduan Penggunaan
Sebagian besar internet browser dapat digunakan untuk mengakses portal ini tetapi yang
paling kami rekomendasikan adalah Google Chrome.

A.

PENGGUNAAN DENGAN PC/LAPTOP (WEB)

Ini adalah halaman utama dari Student Portal dari Universitas Parahyangan.

Panduan FRS/PRS Online
1. Masuk ke halaman https://studentportal.unpar.ac.id lalu klik tombol ”Login”.

2. Lakukan login dengan memasukkan username dan password email unpar pengguna
pada halaman sso.

3. Setelah login sso berhasil dilakukan, browser akan menampilkan halaman utama
(home). Klik pada heksagon berlabel ‘FRS/PRS’ untuk mulai melakukan FRS/PRS
online.

4. Browser akan menampilkan halaman utama pada fitur FRS/PRS. Jika pengguna tidak
dapat melakukan FRS/PRS, maka kotak dengan garis berwarna jingga akan
menampilkan keterangan mengapa pengguna tidak dapat melakukan FRS/PRS.

Jika pengguna telah memenuhi persyaratan untuk melakukan FRS/PRS online,
halaman akan menampilkan tombol dengan label ‘Mulai FRS’. Klik tombol ini jika
ingin memulai prosedur FRS/PRS online.

5. Setelah tombol “Mulai FRS” diklik, browser akan menampilkan formulir FRS.

Pada langkah ini pengguna dapat memilih tiap mata kuliah yang diinginkan dengan
mengisi checkbox atau kolom-kolom yang sejajar dengan nama mata kuliah yang
diinginkan selain kolom kode.

Pengguna dapat menekan setiap link kode mata kuliah yang ada pada formulir. Ketika
link kode mata kuliah tersebut diklik, browser akan menampilkan sebuah kotak dialog
yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, prasyarat, dan deskripsi mata
kuliah.

Judul tabel yang berisi dapat diklik, sehingga nama mata kuliah yang dapat diambil
akan tertutup seperti pada gambar di bawah. Untuk menampilkannya kembali, klik
pada bagian judul tabel. Pada halaman ini mata kuliah yang tidak dapat diambil oleh
pengguna akan diwarnai abu-abu.

Kolom keterangan yang berada pada tabel, berisi icon-icon yang memiliki maknamakna tertentu. Apabila icon-icon tersebut di hover, maka akan muncul sebuah
keterangan yang menjelaskan makna dari icon tersebut.

Mata kuliah yang tidak
bisa diambil

Icon yang
memiliki
makna
tertentu

Apabila mata kuliah yang dipilih telah melebihi kapasitas SKS yang boleh diambil
oleh pengguna, maka akan ditampilkan sebuah peringatan seperti yang terdapat pada
gambar di bawah.

6. Setelah selesai memilih mata kuliah yang diinginkan, pengguna dapat menekan
tombol berlabel ‘Lanjutkan’ yang berada di bagian akhir form FRS/PRS online. Jika

tombol ini diklik maka browser akan menampilkan peringatan yang memberitahukan
bahwa pengguna telah melakukan FRS/PRS online. Pada peringatan tersebut terdapat
informasi untuk memastikan apakah pengguna telah yakin dengan hasil pengisian
formulir FRS online yang telah dilakukan. Jika pengguna belum yakin dengan hasil
pengisian formulir FRS yang telah dilakukan, pengguna dapat menekan tombol
“CANCEL” untuk kembali ke formulir. Sebaliknya, pengguna dapat menekan tombol
“OK”. Perlu diperhatikan jika pengguna telah menekan tombol “OK”, maka pengguna
akan dianggap telah melakukan FRS online (mata kuliah yang telah dipilih akan
secara otomatis tersimpan) dan akan mengurangi jatah FRS pengguna.

7. Browser akan menampilkan halaman konfirmasi dari FRS/PRS online yang telah
dilakukan oleh pengguna. Halaman konfirmasi FRS/PRS berisi daftar mata kuliah
hasil dari FRS online yang telah dilakukan. Pada halaman ini, terdapat sebuah kotak
informasi yang berisi waktu yang telah ditentukan untuk mengubah atau mengganti
kembali hasil dari FRS/PRS online yang telah dilakukan. Selain itu terdapat tombol
berlabel “Kembali” dan “Submit” yang berada di dalam kotak informasi.
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Kotak Keterangan

Untuk mata kuliah yang berhasil diambil akan ditandai dengan icon “+” yang terletak
pada bagian kiri tabel. Saat icon yang berada pada kiri tabel tersebut di hover akan
ditampilkan keterangan mengenai makna icon tersebut.

Keterangan icon

Mata kuliah yang
berhasil diambil

Selain icon “+” terdapat juga 3 icon lainnya. Yaitu, icon “-”, “x”, dan “=”.

Saat tombol “Kembali” diklik, maka browser akan menampilkan halaman formulir
FRS/PRS online online yang telah diisi dari hasil sebelumnya (jika sudah pernah
melakukan FRS/PRS online). Pada tahap ini pengguna dapat mengubah atau
mengganti kembali isi dari formulir FRS/PRS online. Segala jenis perubahan dari isi
formulir FRS/PRS online online pada tahap ini masih dianggap dalam 1 sesi dan jatah
FRS/PRS online tidak akan berkurang sebelum menekan tombol “Submit”.
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Setelah menekan tombol “Lanjutkan” pada formulir FRS/PRS online maka
browser akan kembali menampilkan halaman konfirmasi yang berisi perubahan
pada daftar mata kuliah yang telah dipilih sebelumnya. Pada halaman konfirmasi
ini terdapat beberapa icon yang menandakan perubahan dari daftar mata kuliah
yang telah dipilih sebelumnya.
a. Icon “‒” dengan warna abu-abu memiliki makna bahwa mata kuliah yang
telah dipilih sebelumnya, tidak dipilih kembali atau batal diambil.
b. Icon “=” dengan warna putih memiliki makna bahwa mata kuliah yang
dipilih
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c. Icon “+” dengan warna hijau dan biru memiliki makna bahwa pengguna
telah menambahkan mata kuliah lain yang berhasil diambil (menambahkan
mata kuliah baru).

Mata kuliah yang
batal diambil

Mata kuliah baru yang
berhasil ditambahkan
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d. Icon “×” dengan warna merah dan oranye memiliki makna bahwa mata
kuliah yang telah dipilih tidak bisa diambil (gagal ditambahkan). Hal ini
terjadi karena prasyarat tidak memenuhi atau kuota pada mata kuliah itu
sudah habis.

Mata kuliah tidak bisa
diambil karena prasyarat
atau kuota penuh
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Selanjutnya jika tombol “Submit” diklik maka browser akan menampilkan sebuah
halaman yang berisikan hasil akhir dari FRS/PRS online online yang telah
dilakukan. Pada tahap ini hasil pengisian formulir FRS/PRS online online sudah
tidak dapat diubah, kecuali pengguna memang diperbolehkan melakukan FRS
online lebih dari 1 kali oleh program studi yang bersangkutan. Terakhir, tersedia
tombol “Kembali ke halaman utama” yang akan mengarahkan pengguna ke
halaman utama dari fitur FRS/PRS.

Tombol “Kembali ke
halaman utama”

Pada halaman ini akan ditampilkan hasil akhir FRS online yang telah dilakukan.
Sampai pada tahap ini pengguna sudah selesai melakukan FRS online.

Hasil FRS/PRS online

Panduan Profil
Pengguna dapat mengakses halaman profil dari menu home atau pun dari menu yang berada
pada samping kiri gambar di bawah ini. Pada menu profil, pengguna dapat melihat data
pribadi pengguna, data keuangan pengguna, dan data orang tua / wali pengguna.

Panduan Pembayaran
Pengguna dapat mengakses halaman profil dari menu home atau pun dari menu yang berada
pada samping kiri gambar di bawah ini. Pada halaman pembayaran, terdiri dari 3 bagian
utama. Ketiga bagian tersebut antara lain Tagihan Pembayaran, Riwayat Pembayaran, dan
Keterangan.
Tabel “Tagihan Pembayaran” menampilkan jenis tagihan beserta jumlah tagihan dari setiap
jenis tagihan yang ada. Pada bagian akhir tabel terdapat tulisan berwarna merah, jumlah
tagihan pada bagian tersebut akan terlampir hasil kekurangan atau kelebihan dari pembayaran
sebelumnya.

Tabel “Riwayat Pembayaran”, akan menampilkan histori pembayaran yang telah
dilakukan oleh pengguna pada tahap pembayaran sebelumnya.

Tabel “Keterangan” akan menampilkan prosedur pembayaran yang dapat dilakukan oleh
pengguna untuk melakukan pembayaran.

Panduan Fitur Nilai
1. Pengguna dapat mengakses fitur Nilai dengan cara menuju halaman utama (home).
2. Klik pada heksagon berlabel ‘Nilai’ untuk melihat nilai dari pengguna
yang melakukan login pada sistem ini.

3. Browser akan menampilkan halaman utama pada fitur ‘Nilai’. Akan ada beberapa
list seperti mata kuliah beserta keterangan terkait informasi seputar nilai dari mata
kuliah tersebut.

4. Pengguna dapat menekan informasi mengenai suatu mata kuliah lebih detail seperti,
Nilai ART, Nilai UTS, dan Nilai UAS.

5. Pengguna dapat melihat grafik di mana posisi dari nilai yang didapat dari hasil selama
belajar terhadap mahasiswa yang lainnya. Misalnya mahasiswa tersebut mendapat nilai
‘D’ maka grafik akan menunjukkan pengguna berada di posisi tersebut.

6. Pengguna dapat mengakses menu ‘Riwayat Index Prestasi’ untuk melihat ‘IPK’ dan
‘IPS’ mahasiswa yang bersangkutan selama belajar di Universitas Parahyangan.

7. Pengguna bisa menggerakan kursor terhadap setiap poin dari ujung grafik untuk
melihat nilai dari ‘IPK’ ataupun ‘IPS’.

8. Selain dapat mengarahkan kursor, pengguna dapat menurunkan pada halaman
yang paling bawah dari halaman ‘Riwayat Index Prestasi’ untuk melihat nilai rinci
dari setiap tahun yang diperoleh pengguna.

