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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga Pedoman Penggunaan PAK
Online Tendik PLP dapat disusun. Pedoman ini dapat digunakan oleh tenaga kependidikan
PLP yang hendak mengisi portofolio, dan mengajukan kenaikan pangkat/jabatan melalui
SISTER.
Tim mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait. Semoga seluruh pihak
yang terkait dengan pengembangan sumberdaya di lingkungan Kemenristekdikti dapat
memanfaatkan keberadaan SISTER dengan baik.

Jakarta, Desember 2020
Tim Penyusun

Sekilas Tentang PAK Online Tendik
PAK Online Tendik merupakan bagian dari SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya
Terintegrasi), dimana aplikasi SISTER sudah terintegrasi dengan PDDIKTI (Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi), sehingga dengan adanya SISTER diharapkan seluruh aktivitas tridarma
dosen dan aktivitas tenaga kependidikan dapat didokumentasikan secara baik dan dapat
digunakan untuk kepentingan lainnya misalnya peningkatan karir melalui pengajuan
angka kredit dan lain sebagainya.
Untuk saat ini PAK Online Tendik hanya memfasilitasi pengajuan angka kredit untuk
Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan. Data dasar dari tenaga
kependidikan PLP yang akan mengajukan kenaikan pangkat adalah data yang berasal dari
system informasi registrasi SDM (http://sdm.pddikti.ristekdikti.go.id) yang diinput oleh
Perguruan Tinggi dalam mendaftarkan tenaga kependidikanya untuk mendapatkan NITK
(Nomor Induk Tenaga Kependidikan), sehingga NITK menjadi syarat utama tenaga
kependidikan PLP dalam mengajukan penilaian angka kredit secara online menggunakan
aplikasi SISTER.
Data portofolio yang diinput oleh tenaga kependidikan PLP kedalam SISTER dapat
divalidasi oleh bagian kepegawaian perguruan tinggi, pimpinan pt , pimpinan kopertis dan
Kemenristekdikti. Setelah divalidasi, data-data didalam SISTER akan memutakhirkan
database PDDIKTI.
Data portofolio yang dapat diinput oleh tenaga kependidikan PLP pada aplikasi SISTER
diantaranya adalah data pendidikan/diklat, aktivitas pengelolaan laboratorium,
pengembangan profesi dan aktivitas penunjang sesuai dengan Permendikbud Nomor 145
tahun 2014.

Menggunakan PAK Online Tendik
Tenaga kependidikan PLP yang dapat menggunakan SISTER untuk mengajukan penilaian
angka kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Tercatat sebagai tenaga kependidikan tetap dalam Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi
2. Sudah didaftarkan ke system REGSDM oleh perguruan tingginya dan sudah
mendapatkan NITK
3. Memiliki akun SISTER

Agar dapat mengakses SISTER , tenaga kependidikan PLP dapat melakukan langkahlangkah sebagai berikut:
1. Buka laman (website) SISTER sesuai dengan alamat perguruan tinggi masingmasing
2. Buka halaman registrasi dengan cara memilih menu “Daftar di sini” untuk
memulai pendaftaran
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3. Isikan NITK dan alamat email untuk memulai pendaftaran
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4. Klik tombol “Daftar“. Sistem akan secara otomatis mengirimkan link (tautan)
aktivasi ke email yang digunakan ketika mendaftar
5. Buka email yang digunakan untuk mendaftar ke SISTER
6. Lakukan aktivasi dengan cara mengklik link (tautan) yang ada pada email
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7. Setelah diaktivasi, akun sudah dapat digunakan untuk login ke laman SISTER

Sedangkan langkah-langkah melakukan login ke laman SISTER adalah:
1. Buka laman (website) SISTER
2. Isikan username dan password untuk memulai login
3. Klik tombol “Login”
4. Apabila data valid maka anda akan masuk ke dalam system dan melakukan
aktivitas
5. Setelah selesai melakukan aktivitas, gunakan tombol “Keluar” dipojok kanan atas
untuk keluar dari system

Bagi pengguna yang memiliki kesulitas login karena lupa password, langkah-langkah untuk
melakukan reset password adalah:
1. Buka laman (website) SISTER
2. Pilih link “Lupa password”
3. Isikan alamat email yang digunakan ketika mendaftar
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4. Klik tombol “Submit”
5. Apabila alamat email terdaftar di system, maka tautan (link) untuk melakukan
reset password akan dikirimkan ke alamat email. Apabila alamat email tidak
terdaftar, maka system akan memunculkan notifikasi/pemberitahuan dan anda
diminta untuk memasukan alamat email yang digunakan ketika mendaftar
6. Klik tautan (link) pada email untuk melakukan reset password. Akan muncul
notifikasi bahwa reset password telah berhasil dilakukan
7. Password pengganti akan dikirim ke email
8. Login kembali menggunakan password pengganti (hasil reset)

Untuk mengubah password, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Klik “Pengaturan” di bagian kanan atas laman
2. Pilih menu “Ubah Password”
3. Isikan password lama dan password baru yang diinginkan
4. Apabila password lama tidak sesuai, maka peubahan password tidak dapat
dilakukan
5. Klik simpan untuk menyimpan perubahan password

Profil Tendik PLP
Pada menu Profil, akan ditampilkan data profil tendik yang diisikan oleh Admin Perguruan
Tinggi pada system REGSDM. Data profil ini terdiri dari biodata, riwayat pendidikan,
riwayat fungsional, riwayat kepangkatan serta diklat.
Untuk melihat profil, pilih menu profil yang ada di sebelah kiri sehingga muncul tampilan
seperti Gambar 5.
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Portofolio Tenaga Kependidikan PLP
Data-data yang dapat dimutakhirkan dalam portofolio tenaga kependidikan PLP
mencakup pendidikan/diklat, pengelolaan laboratorium, pengembangan profesi dan
penunjang

Pendidikan/Diklat

Pengelolaan Laboratorium
Data riwayat kegiatan pengelolaan laboratorium dirangkum dalam laman Pengelolaan
Laboratorium seperti terlihat pada 6
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A. Menambahkan data kegiatan pengelolaan laboratorium
Langkah-langkah dalam menambahkan data kegiatan pengelolaan laboratorium:
1. Klik tombol

2. Pilih kategori kegiatan.
Kategori kegiatan dengan tanda plus “(+)”, adalah kegiatan untuk jenjang diatas
anda yang dapat diambil
Kategori kegiatan dengan tanda minus “(-)”, adalah kegiatan untuk jenjang
dibawah anda yang dapat diambil

3. Isi nama kegiatan dan tahun kegiatan

4. Unggah dokumen pendukung.
Anda juga bisa mengisi dikolom “Tautan Dokumen” jika mempunyai dokumen
yang tersimpan diwebsite/cloud
5. Klik tombol

untuk menyimpan data kegiatan

B. Mengubah data kegiatan pengelolaan laboratorium
Langkah-langkah dalam melihat data detil kegiatan pengelolaan laboratorium:
1. Klik tombol

pada kolom aksi

2. Lakukan perubahan yang diperlukan

3. Klik tombol

untuk menyimpan perubahan data kegiatan

C. Menghapus data kegiatan pengelolaan laboratorium
Langkah-langkah dalam mengubah data kegiatan pengelolaan laboratorium:
1. Klik tombol

pada kolom aksi

2. Akan muncul jendela konfirmasi penghapusan data
3. Pilih OK untuk menghapus data atau Cancel untuk membatalkan penghapusan
data

Pengembangan Profesi
Data riwayat kegiatan pengelolaan laboratorium dirangkum dalam laman Pengembangan
Profesi seperti terlihat pada 7
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A. Menambahkan data kegiatan pengembangan profesi
Langkah-langkah dalam menambahkan data kegiatan pengembangan profesi:
1. Klik tombol
2. Pilih kategori kegiatan

3. Lengkapi isian form

4. Unggah dokumen pendukung.
Anda juga bisa mengisi dikolom “Tautan Dokumen” jika mempunyai dokumen
yang tersimpan diwebsite/cloud
5. Klik tombol

untuk menyimpan data kegiatan

B. Mengubah data kegiatan pengembangan profesi
Langkah-langkah dalam melihat data detil kegiatan pengembangan profesi:
1. Klik tombol

pada kolom aksi

2. Lakukan perubahan yang diperlukan
3. Klik tombol

untuk menyimpan perubahan data kegiatan

C. Menghapus data kegiatan pengembangan profesi
Langkah-langkah dalam mengubah data kegiatan pengembangan profesi:
1. Klik tombol

pada kolom aksi

2. Akan muncul jendela konfirmasi penghapusan data
3. Pilih OK untuk menghapus data atau Cancel untuk membatalkan penghapusan
data

Penunjang
Data riwayat kegiatan pengelolaan laboratorium dirangkum dalam laman Penunjang
seperti terlihat pada gambar 8
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A. Menambahkan data kegiatan penunjang
Langkah-langkah dalam menambahkan data kegiatan penunjang:
1. Klik tombol
2. Pilih kategori kegiatan

3. Lengkapi isian form
4. Unggah dokumen pendukung.

Anda juga bisa mengisi dikolom “Tautan Dokumen” jika mempunyai dokumen
yang tersimpan diwebsite/cloud
5. Klik tombol

untuk menyimpan data kegiatan

B. Mengubah data kegiatan penunjang
Langkah-langkah dalam melihat data detil kegiatan penunjang:
1. Klik tombol

pada kolom aksi

2. Lakukan perubahan yang diperlukan
3. Klik tombol

untuk menyimpan perubahan data kegiatan

C. Menghapus data kegiatan penunjang
Langkah-langkah dalam mengubah data kegiatan penunjang:
1. Klik tombol

pada kolom aksi

2. Akan muncul jendela konfirmasi penghapusan data
3. Pilih OK untuk menghapus data atau Cancel untuk membatalkan penghapusan
data

Layanan PAK PLP
Ajuan Angka Kredit

1. Klik tombol

2. Lengkapi isian form ajuan
3. Klik tombol

untuk menyimpan ajuan

4. Klik tombol
5. Klik tombol

6. Klik tombol

7. Klik tombol

untuk menutup konfirmasi
untuk melihat dan melengkapi data ajuan

untuk mengunggah dokumen persyaratan

8. Unggan dokumen
9. Klik tombol

untuk menyimpan dokumen

10. Klik tombol

untuk kembali ke laman ajuan

11. Tombol Klaim Kegiatan digunakan untuk melakukan klaim terhadap data portofolio.
Jika ditekan akan muncul dropdown berisi jenis-jenis kegiatan portofolio. Selanjutnya
lakukan klaim kegiatan yang akan diajukan untuk penilaian angka kredit.
12. Klik salah satu jenis kegiatan untuk melihat daftar kegiatan/portofolio yang termasuk
di dalam jenis tersebut.

13. Klik tombol
lalu tekan tombol

14. Klik tombol

. Untuk melakukan klaim, centang checkbox di kolom paling kiri,
.

untuk menyimpan klaim

15. Klik tombol

16. Klik tombol
17. Klik tombol

untuk merubah klaim kegiatan

untuk menyimpan perubahan klaim kegiatan
untuk menghapus klaim kegiatan

18. Selanjutnya kembali ke nomor 11 untuk melakukan klaim terhadap jenis kegiatan lain
yang akan diajukan untuk penilaian angka kredit.
19. Klik tombol

untuk kembali ke laman ajuan

20. Rekap Nilai Ajuan: Digunakan untuk melihat rekap angka kredit yang diusulkan. Jika
sudah cukup dan yakin, klik tombol

pada tampilan Riwayat Usulan.

