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PINTAS 	
Padjadjaran	Internet	Access	2017	

	
Merupakan	captive	portal	sebagai	pengamanan	pengunaan	akses	internet	dilingkungan	

kampus	 Universitas	 Padjadjaran	 (Unpad).	 Akses	 internet	 disediakan	 bagi	 seluruh	 Civitas	

Akademik	 dan	 Tenaga	 Kependidikan	 Unpad	 sebagai	 fasilitas	 pendukung	 penyelenggaraan	

pendidikan,	pengajaran,	penelitian,	pengabdian	masyarakat,	sarana	komunikasi,	kolaborasi,	dan	

aktivitas	akademik	lainnya.		

A. Panduan	Aktivasi		

Saat	ini	apabila	mencoba	mengakses	suatu	situs	pada	jaringan	internet	dibrowser	yang	

gunakan,	 maka	 akan	 dihadapkan	 pada	 suatu	 portal	 pengamanan	 yang	 disebut	 “PINTAS”		

(Gambar	1). 	

*)	Pastikan	telah	terdaftar	sebagai	civitas	akademik	Unpad	yang	sudah	memiliki	user	PAuS	ID.		

	
Gambar	1	

	
	
Apabila	mencoba	login	pada	laman	portal	PINTAS	namun	menemukan	kalimat	berwarna	kuning	

“User	name	or	password	incorrect”	dibawah	box	login,	maka	user	diwajibkan	untuk	melakukan	
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aktifasi	portal	PINTAS	pada	dashboard	PauS	dengan	mengklik	tombol	“Aktifasi”	berwarna	biru	

(Gambar	2).		

	
Gambar	2	

	
Klik	 tombol	 “Aktivasi”	untuk	mengaktifkan	Portal	PINTAS	pada	Dashboard	PauS,	apabila	PauS	

Name	yang	dimiliki	belum	dapat	digunakan	login	pada	box	login	portal	PINTAS	(Gambar	3).		

	
Gambar	3	
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Akses	laman	paus.unpad.ac.id	pada	browser	yang	anda	gunakan,	lalu	login	menggunakan	PAuS	

Name	dan	password	yang	telah	anda	miliki	(Gambar	4).		

	
Gambar	4	

	
Lalu:		

1. Masukan	User	PauS	Name	 	
2. Masukan	Password	PauS	Name		
3. Masukan	Captcha	(kode	acak)	pada	kolom	yang	tersedia		
4. Klik	“Sign	In”;	(Gambar	5).	 	

	
Gambar	5		
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Pada	 laman	 Otorisasi	 Aplikasi	 klik	 tombol	 berwarna	 biru	 “Izinkan”	 untuk	 dapat	 masuk	 ke	

Dashboard	PAuS	ID	(Gambar	6).		

	
Gambar	6	

	
Klik	 Aktifkan	 pada	 menu	 “Layanan	 Penggunan-PINTAS”vPopUp	 “Terms	 of	 Use”	 syarat	

penggunaan	 untuk	 dapat	melakukan	 aktivitas	 jelah	 internet	 dilingkungan	 kampus	Universitas	

Padjadjaran	(Gambar	7).		

	
Gambar	7	

	
Klik	“I	have	read	and	agree	Terms	of	Use”	apabila	telah	setuju	dengan	persyaratan	yang	telah	

dilampirkan.		
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Setelah	membaca	dan	mengklik	tombol	“aktif”	berwarna	biru,	maka	akan	muncul	pemberitahuan	

bahwa	PauS	Name	sudah	dapat	digunakan	pada	portal	PINTAS	

		

Selamat	berselancar,	

support@unpad.ac.id		
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B. Permasalahan	Sertifikasi	Pada	Browser	

	 Apabila	ketika	login	Pintas	ini	browser	ada	ada	error	permasalahan	certificate	seperti	

dibawah	ini:	

		

	
Solusi	pertama	yaitu:	

1. Pada	browser	Firefox,	klik	“I	Understand	the	Risks”	->	Add	Exception.	

2. Pada	browser	Chrome,	klik	saja	Proceed	Anyway;	atau	klik	“Advanced”	lalu	klik	link	

Proceed	to	pintas.unpad.ac.id	(unsafe).	

Yang	intinya	adalah	izinkan	browser	untuk	mengakses	halaman	login	Pintas.	Cara	ini	dengan	

mem-by	pass	browser.	Kemudian	ada	cara	kedua;	
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Solusi	kedua	yaitu:	

Untuk	browser	Firefox:	

1. Buka	link	http://hosting.unpad.ac.id/rootca.crt	pada	browser	anda	

2. Pada	browser	Firefox	akan	muncul	dialog	box	untuk	add	certificate

	
3. Beri	ceklis	cukup	pada	“Trust	this	CA	to	identify	website.”,	lalu	klik	OK.	Kemudian	restart	

browser	anda.	

	

Untuk	browser	Chrome:	

1. Buka	link	http://hosting.unpad.ac.id/rootca.crt	pada	browser	anda	

2. Browser	Chrome	akan	otomatis	men-download	certificate

	
3. Setelah	itu	buka	folder	download,	tinggal	double	klik	saja	certificate-nya.
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Term	of	Use	

	
Penyediaan	 layanan	 akses	 internet	 yang	 disediakan,	 dimaksudkan	 untuk	 digunakan	 sebagai	
media	 pendidikan,	 pengajaran,	 penelitian,	 pengabdian	 masyarakat,	 media	 komunikasi,	
kolaborasi,	serta	aktivitas	akademis	lainnya	di	lingkungan	UNPAD.		
	
Direktorat	 Perencanaan	 dan	 Sistem	 Informasi	 (DPSI)	 mempunyai	 tanggung	 jawab	 untuk	
melakukan	 pengawasan	 terhadap	 keberlangsungan	 layanan	 ini	 dan	 berhak	 untuk	melakukan	
review,	 analisa	 dan/atau	memutus	 akses	 pengguna	 terhadap	 konten	 yang	 dilakukan	melalui	
jaringan	 internet	 seperti	URL,	 file,	 cookies,	dan	 riwayat	akses	 internet.	 Selain	 itu	DPSI	berhak	
mengambil	tindakan	segera	dalam	penanganan	masalah	keamanan	jaringan	internet,	keamanan	
pengguna	serta	keamanan	sumber	daya	 infrastruktur	 jaringan	Unpad	apabila	dirasakan	perlu,	
terkait	adanya	upaya-upaya	ancaman	dan	aktivitas	yang	dilarang.		
	
Jika	pengguna	 tidak	mengetahui	 akses	 apa	 saja	 yang	dilarang,	 pengguna	dapat	menghubungi	
DPSI	melalui	email	support@unpad.ac.id	atau	mendatangi	Unit	Layanan	Terpadu	Unpad	(ULT),	
Gedung	Rektorat	Lantai	1,	Jl.	Raya	Bandung	Sumedang	KM.21	Jatinangor.	Secara	umum	aktivitas	
yang	dilarang	dalam	pemanfaatan	layanan	akses	internet	Unpad	adalah	sebagai	berikut	:		
	

1. Aktivitas	 yang	 mengganggu	 dan	 dapat	 menyebabkan	 kerugian	 kepada	 orang	 lain,	
kerusakan	properti	orang	lain	atau	properti	UNPAD,	seperti:	(a)	Menggunakan,	posting	
atau	mendistribusikan	materi	bermuatan	pornografi,	hal-hal	bersifat	vulgar,	mengancam,	
atau	menggunakan	bahasa	yang	tidak	pantas	dalam	blog,	website	atau	situs	media	sosial.	
(b)	Mengakses,	menggunakan,	posting,	 atau	menyebarkan	 informasi	 atau	materi	 yang	
bersifat	pornografi,	atau	menganjurkan	pada	tindakan	ilegal	atau	berbahaya	dan	kriminal.	
(c)	Mengakses,	posting	atau	mendistribusikan	hal	yang	melecehkan,	diskriminatif,	atau	
menyebarkan	kebencian,	dan/atau	membuat	pernyataan	merusak	tentang	orang	lain.	(d)	
Mengganggu,	 merusak	 atau	 menyadap	 peralatan	 komputer,	 file,	 data	 atau	 jaringan	
UNPAD	 dengan	 cara	 apapun,	 termasuk	 menyebarkan	 virus,	 merusak	 data,	 merusak	
perangkat	 lunak	 dan/atau	 perangkat	 keras,	 merusak	 atau	 menonaktifkan	 properti	
elektronik	 orang	 lain	 dan	 terlibat	 dalam	 perilaku	 yang	 dapat	 mengganggu	 atau	
menyebabkan	gangguan	lingkungan	UNPAD.	(d)	melakukan	serta	terlibat	dalam	praktek	
plagiarisme.	  	

	
2. Berusaha	untuk	mendapatkan	akses	tidak	sah	ke	jaringan	UNPAD,	atau	sistem	komputer	

pihak	ketiga,	seperti	:	(a)	Phishing	atau	aktifitas	hacking;	(b)	Pencarian	tidak	sah	informasi	
tentang	sandi	milik	pengguna	 lain;	 (c)	Memodifikasi	password	milik	pengguna	 lain;	 (d)	
Mencoba	untuk	mengambil	alih	akun	orang	lain;	(e)	Mencoba	untuk	mendapatkan	akses	
ke	 materi	 yang	 diblokir	 atau	 disaring	 oleh	 Unpad;	 (f)	 Mengakses,	 menyalin,	 atau	
memodifikasi	 file	 pengguna	 lain	 tanpa	 otorisasi;	 (g)	 Menggunakan	 password	 atau	
pengenal	dari	akun	yang	bukan	milik	pengguna;	atau	terlibat	dalam	penggunaan	akses	
yang	membahayakan	ke	akun	orang	lain	atau	jaringan	komputer	lainnya.	 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3. Menggunakan	Jaringan	Internet	UNPAD	untuk	tujuan	komersial,	seperti:	(a)	Melakukan	
kegiatan	bisnis	 pribadi,	 iklan	pribadi,	 atau	 komunikasi	 bisnis	 yang	bukan	dimaksudkan	
untuk	pendidikan;	serta	(b)	Menggunakan	jaringan	internet	UNPAD	untuk	mendapatkan	
keuntungan	pribadi;	 	
	

4. Melakukan	kegiatan	yang	melanggar	hukum	dan	kegiatan	yang	diatur	melalui	Undang-
Undang	 sebagai	 kegiatan	melanggar	 atau	melawan	 hukum	 serta	 kegiatan	 yang	 dapat	
dipidana.	 	

	


