
 

PEDOMAN PORTAL AKADEMIK    

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  

(IAIN) CURUP  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  

(IAIN) CURUP 

2018 



2 
 

 

KATA SAMBUTAN  

REKTOR IAIN CURUP 

 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang 

telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, 

sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas keseharian. 

Selanjutnya, kami menyambut positif terhadap terbitnya buku 

Pedoman Portal Akademik Institut Agama Islam Negeri Curup, yang 

telah disusun oleh tim dari Unit TIPD IAIN Curup. Kehadiran buku 

ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi Dosen, 

mahasiswa dan Karyawan dalam melaksanakan proses administrasi 

dan kegiatan akademik lainnya secara online melalui website yang 

telah dibuka oleh IAIN Curup. 

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan 

penghargaan kepada tim penyusun dari TIPD IAIN Curup yang telah 

menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga buku pedoman ini 

bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN 

Curup di masa-masa mendatang. 

 

   Curup, Mei 2018 

   Rektor IAIN Curup 

    Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd. 
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SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 

Nomor : 039/In.34/II/PP.00.9/05/2018 

Tentang 

BUKU PEDOMAN PORTAL AKADEMIK  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP 

 

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP 

Menimbang 

: 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas 

karya tulis ilmiah IAIN Curup, maka disusunlah buku 

pedoman publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Curup; 

 

 2. Bahwa pemberlakuan buku pedoman ini perlu 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor; 

 

Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok 

Kepegawaiaan; 

  2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

  3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen . 

  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 

tentang Pendidikan Tinggi; 

  5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang  Pendirian 

STAIN Curup; 

  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1997 

tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup; 
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  7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor :  1 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan 

organisasi, tata kerja Departemen Agama; 

  8. Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/08207/2016, 

tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan KETUA 

STAIN Curup Priode 2016 – 2020. 

 

   
M e m u t u s k a n : 

Menetapkan     

Pertama :  SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM 

NEGERI (STAIN) CURUP TENTANG PEMBERLAKUKAN 

BUKU PEDOMAN PORTAL AKADEMIK DI LINGKUNGAN 

IAIN CURUP;  

Kedua  :  Buku Pedoman Portal ini berlaku sejak tanggal 23 Mei 

2018. 

Ketiga :  Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan 

kesalahan dalam penetapan ini. 

Keempat :  Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait 

untuk diketahui dan dilaksanakan. 

  

 

DITETAPKAN DI :   CURUP 

PADA TANGGAL :   23 Mei 2018 

REKTOR,   

 

 

 

 

Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd. 

NIP. 19711211 199903 1 004 
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PEDOMAN PENGGUNAAN PORTAL AKADEMIK 

BAGI DOSEN IAIN CURUP 

 

A. Pendahuluan 

Portal Akademik IAIN Curup, merupakan sebuah 
sistem informasi yang berfungsi sebagai integrator 
informasi akademik yang ada di berbagai unit akademik 
(program studi/fakultas) sekaligus sebagai sarana 
komunikasi antar civitas akademika kampus. Sistem ini 
dibangun dari kondisi eksistensi informasi akademik di 
kampus yang sangat beragam dan bervariasi bentuknya, 
sehingga membutuhkan sebuah “portal” yang akan 
mengintegrasikan informasi-informasi tersebut sehingga 
mempermudah akses publik. 

Pengguna Portal Akademik ini terdiri dari 3 jenis 
yaitu, 1) Administrator, 2) Mahasiswa, 3) Dosen. Buku 
ini, merupakan pedoman atau panduan bagi Dosen 
dalam menggunakan Portal Akademik tersebut. 

B. Panduan Penggunaan Portal Akademik 

Portal Akademik IAIN Curup beralamatkan pada: 
http://portal.iaincurup.ac.id.  

1. Login 

Sebelum memasuki Halaman Utama Portal 
Akademik, dosen harus login dulu ke dalam sistem 
dengan cara memasukkan Username dan Password.  

Tampilan halaman login tampak seperti gambar di 
bawah ini: 

http://portal.iaincurup.ac.id/
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2. Halaman Depan 

Halaman yang pertama muncul setelah halaman Selamat 
Datang adalah Halaman Depan dari Portal Akademik. 
Pada pengguna Portal Akademik yang sudah pernah 
membuka Portal Akademik dan mengganti password, 
akan langsung menjumpai halaman ini begitu ia 
melakukan login.  

Di  halaman ini, terdapat: 1) Ucapan selamat dating, 2) Informasi 
mail box, 3) Informasi pengguna, 4) Pengumuman, 5) Diskusi 
terbaru, dan 6) Menu utama.  

Tampilannya sebagai berikut: 
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3. Profil 

Menu Profil berisi profil (biodata) dari dosen yang 
bersangkutan. Apabila terdapat kesalahan data, anda 
dapat menghubungi bagian akademik untuk 
memperbaikinya. 
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4. Informasi Matakuliah Ditawarkan 

Menu Informasi Mata Kuliah Ditawarkan merupakan 
salah satu menu di Portal Akademik yang menampilkan 
daftar mata kuliah yang diselenggarakan untuk 
semester aktif pada program stdi yang bersangkutan. 

 

5. Mata Kuliah Diampu 

Menu Matakuliah Diampu merupakan menu di Portal 
Akademik yang menampilkan daftar mata kuliah yang 
diajarkan oleh dosen yang bersangkutan. Pada tabel 
Matakuliah Diampu, terdapat informasi mata kuliah 
apa saja yang diampu dosen, Kelas dan jumlah sks dari 
mata kuliah tersebut. 
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Langkah-langkah untuk melihat informasi matakuliah 
yang diampu adalah sebagai berikut 

a. Pilih menu Matakuliah      Diampu 

b. Pada halaman Daftar Matakuliah Diampu, pilih 
sistem informasi akademik fakultas mana yang 
akan dilihat dan tekan tombol Lihat 

c. Akan tampil tabel yang berisi daftar matakuliah 
yang diampu. Untuk mengetahui detail kelas mata 
kuliah, silakan klik nama kelas suatu mata kuliah 
yang terdapat pada kolom Kelas sehingga akan 
tampilkan halaman Detil Kelas 

d. Tekan tombol Kembali untuk kembali ke halaman 
Daftar Matakuliah Diampu 

6. Bimbingan Akademik 

Menu Bimbingan Akademik merupakan menu di Portal 
Akademik yang menampilkan daftar mahasiswa 
bimbingan dosen yang bersangkutan. Daftar Bimbingan 
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Akademik berisi informasi mengenai NIM mahasiswa, 
nama mahasiswa, program studi mahasiswa, KRS, KHS, 
transkrip dan riwayat nilai      mahasiswa. 

 

a. Melihat Daftar Mahasiswa Bimbingan Akademik 

Langkah-langkah untuk melihat daftar mahasiswa 
bimbingan akademik adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Bimbingan     Akademik 

2) Akan tampil halaman Daftar Bimbingan 
Akademik yang berisi daftar mahasiswa yang 
dibimbing oleh dosen yang bersangkutan 
seperti tampak pada gambar di atas 

b. Melihat Profil Mahasiswa Bimbingan Akademik 

Langkah-langkah untuk melihat profil mahasiswa 
bimbingan akademik adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Bimbingan                      Akademik 

2) Pada halaman Daftar Bimbingan Akademik 
pilih mahasiswa yang ingin dilihat profilnya 
dan tekan link pada kolom NIM sehingga akan 
tampil halaman Profil Mahasiswa 

3) Untuk kembali ke halaman Daftar Bimbingan 
Akademik, tekan tombol Kembali 
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c. Melihat Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa 

Langkah-langkah untuk melihat kartu rencana 
studi (KRS) mahasiswa bimbingan akademik 
adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Bimbingan                      Akademik 

2) Pada halaman Daftar Bimbingan Akademik 
pilih mahasiswa yang ingin dilihat KRSnya dan 
tekan link KRS yang terdapat pada kolom 
Lihat sehingga akan tampil halaman Kartu 
Rencana Studi dari mahasiswa yang 
bersangkutan 

3) Tekan tombol Cetak untuk mencetak KRS 
mahasiswa tersebut atau tekan tombol 
Kembali untuk kembali ke halaman Daftar 
Bimbingan Akademik 

 

d. Melihat Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa 

Langkah-langkah untuk melihat kartu hasil studi 
(KHS) mahasiswa bimbingan akademik adalah 
sebagai berikut: 
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1) Pilih menu Bimbingan                      Akademik 

2) Pada halaman Daftar Bimbingan Akademik 
pilih mahasiswa yang ingin dilihat KHSnya dan 
tekan link KHS yang terdapat pada kolom Lihat 

3) Pada halaman Kartu Hasil Studi, pilih semester 
yang ingin dilihat dan tekan tombol Lihat 

4) Tekan tombol Cetak untuk mencetak KHS 
mahasiswa tersebut atau tekan tombol 
Kembali untuk kembali ke halaman Daftar 
Bimbingan Akademik 

 

e. Melihat Transkrip Nilai Mahasiswa 

Langkah-langkah untuk melihat transkrip nilai 
mahasiswa bimbingan akademik adalah sebagai 
berikut: 

1) Pilih menu Bimbingan                      Akademik 

2) Pada halaman Daftar Bimbingan Akademik 
pilih mahasiswa yang ingin dilihat transkrip 
nilainya dan tekan link Transkrip yang terdapat 
pada kolom Lihat sehingga akan tampil halaman 
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Salinan Transkrip Mahasiswa dari mahasiswa 
yang bersangkutan 

3) Tekan tombol Cetak untuk mencetak transkrip 
mahasiswa tersebut atau tekan tombol 
Kembali untuk kembali ke halaman Daftar 
Bimbingan Akademik 

7. Pengelolaan Nilai 

Menu Pengelolaan Nilai merupakan menu pada 
Portal Akademik yang digunakan untuk membantu 
dosen dalam mengelola nilai mahasiswa dari mata 
kuliah yang diampunya. 

Langkah-langkah dalam pengelolaan nilai adalah 
sebagai berikut: 

a. Pilih menu Pengelolaan Nilai 

b. Pada halaman Daftar Mata Kuliah Diampu, 
tentukan sistem informasi akademik dan jenis 
semester dari mata kuliah yang akan dikelola 
nilainya dan tekan tombol  Lihat 
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c. Pilih kelas matakuliah yang akan dikelola nilainya 
dengan cara menekan link nama kelas pada kolom 
Kelas 

d. Akan ada 3 kondisi yang mungkin terjadi: 

1) Dosen berhak memasukkan nilai atau merubah 
nilai 

 Tentukan nilai untuk masing-masing 
mahasiswa dan tekan tombol Ubah Nilai 

2) Dosen tidak berhak memasukkan nilai karena 
tidak berada dalam masa (periode) pengisian 
nilai untuk semester yang dipilih 

3) Dosen tidak berhak memasukkan nilai karena 
tidak mempunyai hak input nilai. Hal ini dapat 
terjadi jika dosen yang bersangkutan bukan 
pengampu mata kuliah tersebut atau memang 
tidak diberi kewenangan untuk memberikan 
nilai 
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8. Materi Kuliah 

Fungsi ini digunakan oleh Dosen untuk mengelola 
materi mata kuliah yang diampunya. 

a. Menampilkan Daftar Materi Kuliah 

Langkah-langkah untuk menampilkan daftar 
materi kuliah adalah sebagai berikut 

1) Pilih menu Materi Kuliah 

2) Pada halaman Daftar Materi, pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
dan tekan tombol Tampilkan 

 

b. Menambah Daftar Materi Kuliah 

Langkah-langkah untuk menambah daftar materi 
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kuliah adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Materi Kuliah 

2) Pada halaman Daftar Materi pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
seperti tampak pada gambar di atas dan tekan 
tombol Tampilkan 

3) Selanjutnya tekan tombol Tambah, pada form 
Materi Baru isikan data yang ingin 
ditambahkan dan tekan tombol Simpan 

c. Mengubah Daftar Materi Kuliah 

Langkah-langkah untuk mengubah daftar materi 
kuliah adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Materi Kuliah 

2) Pada halaman Daftar Materi pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
seperti tampak pada gambar di atas dan tekan 
tombol Tampilkan 

3) Selanjutnya klik link Judul Materi Kuliah yang 
terdapat pada kolom JUDUL 

4) Pada halaman Ubah Materi, ubah data yang 
ingin diubah dan tekan tombol Simpan 

d. Mengubah Status Materi Kuliah 

Langkah-langkah untuk mengubah status daftar 
materi kuliah adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Materi Kuliah 

2) Pada halaman Daftar Materi pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
seperti tampak pada gambar di atas dan tekan 
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tombol Tampilkan 

3) Pilih Materi Kuliah yang ingin dirubah statusnya 
dengan memberi tanda centang pada checkbox, 
selanjutnya pada Item Terpilih tentukan 
perubahan status materi kuliah kemudian 
tekan tombol Simpan 

e. Menghapus Materi          Kuliah 

Langkah-langkah untuk menghapus daftar materi 
kuliah adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Materi Kuliah 

2) Pada halaman Daftar Materi pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
seperti tampak pada gambar di atas dan tekan 
tombol Tampilkan 

3) Pilih Materi Kuliah yang ingin dihapus datanya 
dengan memberi tanda centang pada checkbox, 
selanjutnya pada Item Terpilih pilih Hapus 
materi kuliah kemudian tekan tombol Simpan 

9. Pengumuman 

Fungsi ini digunakan oleh Dosen untuk mengelola 
pengumuman pada mata kuliah yang diampunya 
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a. Menampilkan Detail  Pengumuman 

Langkah-langkah untuk menampilkan 
pengumuman adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Pengumuman 

2) Selanjutnya akan tampil halaman Daftar 
Pengumuman seperti pada gambar di atas 

3) Klik link judul pengumuman yang terdapat 
pada kolom JUDUL, selanjutnya akan tampil 
halaman Detail Pengumuman seperti pada 
gambar dibawah ini: 
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b. Menambah Daftar Pengumuman 

Langkah-langkah untuk menambah daftar 
pengumuman adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Pengumuman 

2) Pada halaman Daftar Pengumuman, tekan 
tombol Tambah 

3) Pada halaman form Upload Pengumuman 
isikan data yang ingin ditambahkan dan tekan 
tombol Simpan 

c. Mengubah Status Daftar Pengumuman 

Langkah-langkah untuk mengubah status daftar 
pengumuman adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Pengumuman 

2) Pada halaman Daftar Pengumuman, pilih data 
yang ingin diubah statusnya dari aktif ke tidak 
aktif atau sebaliknya dengan  menekan 

tombol (ubah status) yang terdapat pada 
kolom  Aksi. 
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d. Mengubah Daftar  Pengumuman 

Langkah-langkah untuk mengubah daftar 
pengumuman adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Pengumuman 

2) Pada halaman Daftar Pengumuman, pilih data 
yang ingin diubah dan tekan tombol        (edit) 
yang terdapat pada kolom Aksi. 

3) Pada halaman Edit Pengumuman, edit data dan 
tekan tombol Update 

e. Menghapus Daftar  Pengumuman 

Langkah-langkah untuk mengahapus daftar 
pengumuman adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Pengumuman 

2) Pada halaman Daftar Pengumuman, pilih data 
yang ingin dihapus dan tekan tombol       
(hapus) yang terdapat pada kolom Aksi. 

3) Jika berhasil, data akan langsung terhapus dari 
daftar pengumuman 

10. Tugas  Kuliah 

Fungsi ini digunakan oleh Dosen untuk mengelola 
tugas-tugas pada mata kuliah yang diampunya 
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a. Menampilkan Daftar Tugas 

Langkah-langkah untuk menampilkan daftar 
tugas adalah sebagai berikut : 

1) Pilih menu Tugas Kuliah. 

2) Pada halaman Daftar Tugas pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
dan tekan tombol Tampilkan 

b. Menambah Daftar Tugas 

Langkah-langkah untuk menambah daftar tugas 
adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Tugas Kuliah 

2) Pada halaman Daftar Tugas, tekan tombol 
Tambah. 

3) Pada halaman form Tugas Baru isikan data yang 
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ingin ditambahkan dan tekan tombol Simpan. 

c. Mengedit Daftar Tugas 

Langkah-langkah untuk mengedit daftar tugas 
adalah sebagai berikut : 

1) Pilih menu Tugas Kuliah. 

2) Pada halaman Daftar Tugas pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
dan tekan tombol Tampilkan. 

3) Selanjutnya klik link Judul Materi Kuliah yang 
terdapat pada kolom JUDUL. 

4) Pada halaman Edit Tugas, edit data dan tekan 
tombol Simpan 

d. Menambah Nilai     Tugas 

Langkah-langkah untuk menambah nilai tugas 
adalah sebagai berikut : 

1) Pilih menu Tugas Kuliah. 

2) Pada halaman Daftar Tugas pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
dan tekan tombol Tampilkan. 

3) Selanjutnya klik link Nilai yang terdapat pada 
kolom Aksi. 

4) Pada halaman Nilai Tugas, isikan nilainya pada 
kolom Nilai kemudian tekan tombol Simpan 

e. Menghapus Tugas 

Langkah-langkah untuk menghapus daftar tugas 
adalah sebagai berikut : 

1) Pilih menu Tugas Kuliah. 
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2) Pada halaman Daftar Tugas pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
dan tekan tombol Tampilkan. 

3) Pilih Materi Kuliah yang ingin dihapus datanya 
dengan memberi tanda centang pada checkbox 
dan tekan tombol Hapus 

f. Menampilkan File Tugas Kuliah 

Langkah-langkah untuk menampilkan file tugas 
kuliah adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Tugas Kuliah. 

2) Pada halaman Daftar Tugas pilih matakuliah 
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan 
dan tekan tombol Tampilkan. 

3) Untuk menampilkan file tugas kuliah, klik link 
judul tugas yang terdapat pada kolom FILE 

11. Logout 

Untuk keluar dari sistem, maka dosen harus melakukan 
proses logout dengan cara mengklik link Logout yang 
terdapat pada bagian Informasi Pengguna. 

 


