
Pengumuman Kegiatan Akademik Semester Genap 2020/2021 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Katolik Parahyangan 
 

No Kegiatan Jadwal 
1 Periode Pembayaran Biaya Kuliah Tahap I (UKPS) Selasa-Selasa, 9-23 Februari 2021 

2 Masa Perwalian Senin-Selasa, 22-23 Februari 2021 

3 Masa Formulir Rencana Studi (FRS) Mahasiswa Rabu-Jumat, 24-26 Februari 2021 

4 Pengumuman Kelas Pararel Sementara Jumat, 5 Maret 2021 (13.00 WIB) 

5 Awal Perkuliahan Semester Genap 2020/2021 Senin, 8 Maret 2021 

6 Masa Perubahan Rencana Studi (PRS) Rabu-Kamis, 24-25 Maret 2021 

7 Pengumuman Kelas Paralel Tetap Jumat, 26 Maret 2021 (13.00 WIB) 

8 Periode Pembayaran Biaya Kuliah Tahap II (Pelunasan biaya SKS) Selasa-Selasa, 6-20 April 2021 

9 Ujian Tengah Semester (UTS) Senin-Jumat 26 April – 7 Mei 2021 

10 Akhir Perkuliahan (14 Minggu) Sabtu, 3 Juli 2021 

11 Ujian Akhir Semester Senin-Jumat, 5-16 Juli 2021) 

12 Pengumuman Nilai Akhir Semester Genap 2020/2021 Rabu, 4 Agustus 2021 

 

*) Jadwal selengkapnya bisa diakses di web FISIP, dengan tautan sebagai berikut: 

https://fisip.unpar.ac.id/kalender-akademik/2/  

* Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Akademik bisa di akses di web FISIP dengan tautan sebagai berikut: 

https://fisip.unpar.ac.id/akademik/petunjuk-pelaksanaan-kegiatan-akademik/  

 

Q & A (Question and Answer) 
Untuk Jenjang Sarjana 

 

1.  Q : Apa yang harus saya lakukan menjelang semester genap 2020/2021 

 A : Silahkan melakukan pembayaran biaya kuliah tahap 1 (point 1) 

 

 PERWALIAN 

1. Q : Apa itu perwalian ? 

A : Perwalian adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi mahasiswa yang memperoleh 

a. Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,00  

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 

c. mahasiswa mendekati akhir masa studi 

         menghadap dosen wali untuk melakukan bimbingan mata kuliah apa saja yang akan 

ditempuh di semester genap 2020/2021 

(Kebijakan perwalian diatur sesuai kebutuhan oleh program studi masing-masing, contoh: 

Prodi A mewajibkan mahasiswa dengan IPS kurang dari 2,00 melakukan perwalian tapi tidak 

mewajibkan mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,00 untuk melakukan perwalian) 

2. Q : Jika IPS dan IPK saya lebih dari 2,00 apakah boleh melakukan perwalian/bimbingan dengan 

Dosen wali? 

               A : Boleh 

3. Q : Apa saja yang harus mahasiswa persiapkan sebelum menghadap dosen wali? 

         A : 1. Silahkan unduh daftar mata kuliah perwalian sesuai dengan program studi masing-masing: 

     - Prodi Ilmu Administrasi Publik : http://bit.ly/Daftar_MK_Perwalian_IAP_20202 

     - Prodi Ilmu Administrasi Bisnis : http://bit.ly/Daftar_MK_Perwalian_IAB_20202 

      - Prodi Ilmu Hubungan Internasional : http://bit.ly/Daftar_MK_Perwalian_IHI_20202 

        Isi nama, NPM, No HP, serta berikan tanda ceklis (√ ) pada mata kuliah yang akan diambil 

 2. Siapkan data IPS dan IPK yang dapat dilihat di student portal masing-masing mahasiswa 

 3. Siapkan alur kurikulum prodi masing-masing (dapat dilihat di Juklak Akademik di web FISIP) 

https://fisip.unpar.ac.id/kalender-akademik/2/
https://fisip.unpar.ac.id/akademik/petunjuk-pelaksanaan-kegiatan-akademik/


 4. Siapkan daftar perkembangan Studi (DPS) yang bisa diunggah di student portal 

 5. Siapkan Jadwal Ujian Tengah Semester Genap 2020/2021 

 6. Cek Nama dosen wali distudent portal 

 7. Lihat pedoman perwalian untuk mahasiswa di twitter dan web FISIP 

4. Q : Jika IPS dan IPK saya kurang dari 2,00 tetapi saya tidak melakukan perwalian, apa dampaknya? 

      A : Anda tidak akan bisa melakukan FRS 

5. Q : Bagaimana teknis Perwalian di semester Genap 2020/2021 

      A : 1. Mahasiswa melakukan konsultasi ke dosen wali dengan mengirimkan email kepada dosen 

wali (daftar email dosen wali terlampir) dengan format email: 

   * subyek email : Perwalian_Prodi_NPM_Nama _Genap2020/2021.  

   * menyampaikan maksud serta tujuan mengirimkan email ke dosen wali pada body message 

   *  Dan dengan melampirkan: 

                  a. daftar mata kuliah perwalian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh mahasiswa 

                  b. daftar perkembangan Studi (DPS) 

     c. jadwal Ujian Tengah Semester Genap 2020/2021 

 2. Daftar mata kuliah perwalian yang dikirim melalui email setelah disetujui dosen wali, wajib 

     ditandatangani oleh dosen wali. 

 3.  Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir perwalian dengan menggunakan akun UNPAR dengan 

       tautan : 

                    a. Prodi Ilmu Administrasi Publik : http://bit.ly/Daftar_Hadir_Perwalian_IAP 

       b. Prodi Ilmu Administrasi Bisnis :  http://bit.ly/Daftar_Hadir_Perwalian_IAB 

        c. Prodi Ilmu Hubungan Internasional : http://bit.ly/Daftar_Hadir_Perwalian_HI 

6. Q : Apa yang saya lakukan setelah melakukan perwalian? 
      A : Silahkan melakukan FRS sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, mata kuliah yang 

diregistrasikan adalah mata kuliah yang telah disetujui oleh dosen wali pada saat perwalian 
 

7. Q : Bagaimana jika saya tidak berhasil berkomunikasi dengan dosen wali? 

      A : Silahkan menghubungi kepala program studi masing-masing melalui email: 

                    a. Prodi Ilmu Administrasi Publik : kaprodi_iap.fisip@unpar.ac.id 

       b. Prodi Ilmu Administrasi Bisnis : kaprodi_iab.fisip@unpar.ac.id 

        c. Prodi Ilmu Hubungan Internasional : kaprodi_hi.fisip@unpar.ac.id 

 FRS (Formulir Rencana Studi) 

1. Q : Apa itu FRS (Formulir Rencana Studi) ? 

 A : Sebelum mengikuti kegiatan akademik di setiap semester, mahasiswa wajib untuk Menyusun dan 

menetapkan mata kuliah yang akan ditempuh di semester tersebut. Rencana mata kuliah tersebut 

dituangkan dalam Formulir Rencana Studi (FRS) 

 

2.  Q : Bagaimana tahapan penyusunan rencana studi? 

    A : Silahkan dapat dilihat di Juklak Akademik (Bab III Akademik – Penyusunan Rencana Studi)  

3. Q : Bagaimana caranya melakukan registrasi FRS 

 A: Registrasi FRS dilakukan secara online di student portal 

4. Q : Kenapa saya tidak bisa melakukan FRS? 

 A : Pastikan: 

  1. Anda sudah berhasil loggin di student portal dan bisa masuk ke menu FRS 

 2. Anda sudah memenuhi kewajiban administratif keuangan (pembayaran tahap 1) 

                3. Jika IPK/IPS dibawah 2,00 pastikan anda telah melakukan perwalian dan mengisi daftar hadir 

                    Perwalian 

5. Q : Apa saja yang harus diperhatikan ketika akan memilih mata kuliah disemester genap 2020/2021 

         A : 1. Mata kuliah yang akan diregistrasikan mengacu pada alur kurikulum masing-masing prodi 

 2. Jumlah SKS yang dapat ditempuh harus sesuai dengan beban studi yang diperbolehkan 

                    Berdasarkan indeks prestasi semester (ips) semester sebelumnya  

       * IPS ≥ 3.00             = maksimum 24 sks 



       * 2.50 ≥ IPS ≤ 2.99 = maksimum 21 sks 

                     * IPS ≤ 2,49             = maksimum 18 sks 

                3.  Mata kuliah yang akan diregistrasikan tidak bentrok dalam pelaksanaan jadwal UTS semester 

       Genap 2020/2021 

                 4. Dosen wali dapat membantu dalam penyusunan rencana studi  

6. Q : Bagaimana mengetahui registrasi FRS berhasil? 

   A : 1. Pengisian FRS dinyatakan berhasil apabila mata kuliah yang dipilih terdapat pada Kartu Rencana 

                        Studi (KRS). Silahkan cetak / save / screenshoot KRS dan disimpan untuk catatan pribadi sebagai 

                        bukti bahwa anda telah berhasil melakukan registrasi FRS. 

               2. Anda mendapatkan notifikasi berhasil melakukan registrasi FRS di email UNPAR  

7. Q : Apa dampaknya jika saya tidak melakukan registrasi FRS? 

   A : Mahasiswa yang tidak melakukan FRS secara otomatis dinyataka GENCAT STUDI (Tidak Aktif) 

 

8. Q : Jika saya melanjutkan proses Skripsi ke semester berikutnya, apakah saya perlu FRS Skripsi lagi? 

A : Wajib melakukan FRS Skripsi kembali 

 

 Pengumuman Kelas Paralel Sementara 

1.  Q : Setelah melakukan registrasi FRS kapan saya bisa melihat jadwal perkuliahan? 

    A : Jumat, 5 Maret 2021 di student portal 

2.  Q : Kapan perkuliahan semester Genap 2020/2021 dimulai 

          A : Senin, 8 Maret 2021 

3.  Q : Bagaimana jika jadwal kuliah di student portal kosong? 

          A :  1. mata kuliah yang diregistrasikan pada saat FRS tidak dibuka disemester genap 2020/2021 

   2. Terdapat jadwal yang bentrok pada mata kuliah yang diregistrasikan pada saat FRS 

4.    Q : Bagaimana solusi apabila terdapat jadwal mata kuliah yang kosong di student portal? 
  A : silahkan menghubungi kepala sub bagian akademik dan kepala tata usaha FISIP melalui email: 

kasubag_akd.fisip@unpar.ac.id  dan ktu.fisip@unpar.ac.id 
  

5. Q : Apakah saya boleh pindah kelas? 

         A : Tidak diperbolehkan, dengan pengecualian terdapat empat jadwal kuliah dalam satu hari. 

  Anda diperbolehkan pindah satu jadwal mata kuliah ke hari lain dan pemindahan jadwal kuliah 

                ditentukan oleh Tata Usaha FISIP bagian akademik. 

 

6. Q : Bagaimana teknis pelaksanaan perkuliahan semester Genap 2020/2021? 

 A : Perkuliahan semester genap 2020/2021 dilaksanakan secara daring (online). Link serta platform 

                perkuliahan akan diumumkan melalui Web FISIP (fisip.unpar.ac.id) 

  

7. Q : Apa saja yang harus diperhatikan pada saat perkuliahan? 

         A : 1. Silahkan selalu memantau informasi terkait perkuliahan di twitter dan web FISIP 

 2. Mengisi presensi perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan 

                        - mengisi presensi maksimal 15 menit dari jadwal kuliah dianggap hadir 

                        - mengisi presensi lebih dari 15 sampai dengan 30 menit setelah jadwal kuliah dianggap 

                           terlambat 

                        - melebihi 30 menit dari jadwal kuliah anda tidak bisa mengisi presensi dan dinyatakan alpa 

               3. Jika anda berhalangan mengikuti perkuliahan silahkan mengunggah bukti/dokumen ketidak- 

      hadiran tersebut di student portal. Kepala Tata Usaha FISIP akan memeriksa bukti dokumen 

                    tersebut dan menyatakan layak atau tidaknya diberikan dispensasi tidak dapat mengikuti 

                    perkuliahan (izin) 

               4. Kehadiran perkuliahan minimal 80% sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) 

               5. Jika anda mendapatkan kendala pada saat melakukan presensi dapat disampaikan ke dosen 

                   pengajar, dosen pengajar dapat membantu mengubah status kehadiran anda. 

 

mailto:kasubag_akd.fisip@unpar.ac.id
mailto:ktu.fisip@unpar.ac.id


 Perubahan Rencana Studi 

1. Q : Apakah syarat awal melakukan perubahan rencana studi? 

A : Sudah melakukan tahapan Formulir Rencana Studi (FRS) 

 

2. Q : Apakah saya bisa melakukan perubahan rencana studi? 

      A : Menambah mata kuliah = tidak bisa 

                       Mengubah mata kuliah  = tidak bisa 

                       Membatalkan mata kuliah  = bisa 

3. Q : Kapan saya bisa melakukan perubahan rencana studi? 

                 A : Rabu-Kamis, 24-25 Maret 2021 

4. Q : Bagaimana cara melakukan perubahan rencana studi (membatalkan mata kuliah)? 

    A : PRS dilakukan secara online di student portal, mata kuliah yang akan dibatalkan dibuka  

                       Ceklisnya (uncek) 

5. Q : Bagaimana memastikan saya sudah berhasil melakukan PRS 

         A :  1. Pengisian PRS dinyatakan berhasil apabila mata kuliah yang dipilih (tidak dibatalkan)  

                              terdapat pada kartu rencana Studi (KRS). Silahkan cetak / save / screenshoot KRS dan 

                              disimpan untuk catatan pribadi sebagai bukti bahwa anda telah berhasil melakukan 

                              registrasi PRS. 

                         2. Anda mendapatkan notifikasi berhasil melakukan registrasi PRS di email UNPAR  

 

 Pengumuman Kelas Paralel Tetap 

1. Q : Sampai Kapan saya bisa merubah rencana Studi saya 

     A : Hari terakhir Perubahan Rencana Studi (PRS) Kamis, 25 Maret 2021 

2. Q : Apa yang dimaksud pengumuman kelas paralel tetap 

  A : Jadwal kuliah sudah tetap, anda tidak bisa merubah rencana studi anda di semester genap 

        2020/2021, Silahkan mengikuti perkuliahan sesuai jadwal di student portal 

 

 Periode Pembayaran Biaya Kuliah Tahap II (Pelunasan biaya SKS) 

1. Q : Kapan saya bisa melakukan pembayaran biaya kuliah tahap II 

 A : Selasa-Selasa, 6-20 April 2021 

 


