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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Panduan Ringkas Penilaian Angka Kredit (PAK) 

Dosen melalui SISTER (untuk Admin/Operator, Dosen Pengusul, Reviewer, dan Penilai) 

dapat disusun dengan baik. Panduan ini sengaja dibuat, mengingat Panduan SISTER yang 

telah diterbitkan oleh pihak kementerian masih bersifat global, sehingga diharapkan mampu 

memperjelas detail teknis yang diperlukan, utamanya terkait dengan PAK. 

 
Panduan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam PAK, seperti Admin 

Kepegawaian / Operator SISTER, Dosen Pengusul, Peer Reviewer, dan Penilai Angka Kredit. 

Pada dasarnya, panduan ini dibuat untuk kalangan terbatas di Institut Teknologi Kalimantan 

(ITK). Namun karena adanya kampus-kampus yang memiliki kebutuhan yang sama dalam 

pemanfaatan SISTER untuk PAK, maka panduan ini kami niatkan sebagai amal jariyah kami 

untuk membantu sesama penggiat SISTER. 

 
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, terutama mas Rizky 

Tito dan pak Anggy Unnes yang bersedia direpoti dan menerima keluhan-keluhan kami 

selama uji coba penggunaan SISTER untuk PAK di ITK. Kami berharap pengembangan 

SISTER oleh tim yang ada di Dikti juga terus berlanjut sehingga makin bermanfaat bagi 

kampus-kampus yang ada di Indonesia, terutama perguruan tinggi baru seperti ITK. 

 
Urun rembuk sangat kami nantikan dari para penggiat SISTER, mengingat panduan ini dibuat 

secara tambal sulam sehingga masih jauh dari sempurna. 

 

 

 

Balikpapan, Juni 2020 

Penyusun, 

 

 

Ashadi Sasongko, S.Si., M.Si. 

e-mail : ashadisasongko@lecturer.itk.ac.id 

W A : 081553348354 
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I. Gambaran Umum 

Salah satu pemanfaatan SISTER bagi dosen adalah pengajuan kenaikan jabatan akademik melalui 

proses penilaian angka kredit (PAK). Dalam proses layanan PAK di SISTER, ada 2 aktor yang 

terlibat, yaitu Admin/Operator (untuk selanjutnya disebut Admin) dan Dosen. 

Dosen dapat berperan dalam beberapa hal : 

1. Membuat usulan kenaikan jabatan (Dosen Pengusul) 

2. Melakukan klaim kegiatan (portofolio) untuk PAK 

Sehingga Dosen Pengusul wajib meng-update data tridharma dan meng-upload lampiran, 

kecuali untuk kegiatan pengajaran & pembimbingan/pengujian karena bersumber dari 

data PDDikti. 

3. Melakukan penilaian karya ilmiah dosen (Peer Reviewer) 

4. Melakukan penilaian angka kredit jika ditugasi (Penilai) 

Sedangkan Admin bertugas untuk : 

1. Melampirkan SK/dokumen pembimbingan/pengujian 

Hal ini dilakukan dengan cara upload di bagian Aktivitas Kolektif SISTER, agar kegiatan 

tersebut bisa diklaim oleh dosen dalam PAK. 

2. Melakukan plotting Peer Reviewer 

Penunjukkan dosen sebagai Peer Reviewer tergantung pada regulasi dan penugasan di 

perguruan tinggi (PT) masing-masing. 

3. Membuat periode penilaian, plotting penilai, dan input nama pejabat pengesah 

4. Memantau daftar ajuan di lingkungan yang bersangkutan 

5. Mengunggah surat pengantar untuk usulan 

6. Finalisasi hasil penilaian 

Dalam hal tugas Admin (yaitu Admin PT / Kepegawaian) dirasa berat, maka tugas dapat 

didistribusikan (sebagai bentuk pendelegasian) ke unit di bawahnya (misalnya fakultas) dengan 

cara membuatkan akun Admin Fakultas melalui http://akses.kemdikbud.go.id/ sebagaimana 

membuat akun PSD (panitia serdos). Wewenang Admin Fakultas lebih sempit, misalnya tidak bisa 

melakukan validasi perubahan data dosen (PDD) 

Dalam PAK, Admin Fakultas hanya akan bisa memproses peer review (jurnal si pengusul) dan 

usulan PAK dari dosen-dosen yang ada di fakultasnya saja. Sedangkan plotting Peer Reviewer dan 

Penilai tetap dimungkinkan memasukkan dosen dari fakultas lain, bahkan dari perguruan tinggi 

lain. 

 

http://akses.kemdikbud.go.id/
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II. Melampirkan SK/dokumen pembimbingan/pengujian - oleh Admin 

Data perkuliahan dan pembimbingan/pengujian di SISTER berasal dari PDDikti. Untuk dapat 

diklaim dalam usulan PAK, khusus pembimbingan/pengujian perlu dilampiri dengan SK. Tapi hal 

ini tidak dapat dilakukan oleh dosen melalui akunnya, melainkan oleh Admin. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Klik Aktivitas Kolektif > Dokumen Bimbingan Mahasiswa 

2. Klik Tambah (tombol hijau) 

 

3. Upload SK dan isikan identitas nama dll, hingga SK muncul di list Dokumen Bimbingan. 

Lalu klik tombol Kaitkan dengan dosen (warna hijau, paling kiri di antara 4 tombol) 

 

4. Klik tombol Tambah (warna hijau, kanan atas). 

 

5. Centang pada kolom paling kanan, pada nama dosen yang tercantum pada SK. 

SK biasanya bersifat kolektif, sehingga bisa dikaitkan dengan banyak nama dosen. Hal ini 

meringankan tugas Admin, yang tidak perlu mengupload 1 SK untuk tiap dosen 

 

6. Jika berhasil, maka akan masuk ke daftar Bimbingan Mahasiswa, seperti pada poin 4. 

Jika ada kesalahan, bisa klik tombol Hapus (gambar keranjang sampah, warna merah). 

7. Langkah yang sama dapat dilakukan untuk melampirkan SK / Dokumen Pengujian 

Mahasiswa. 
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III. Setting Review Karya Ilmiah - oleh Admin 

Sebelum diklaim untuk diajukan pada PAK, publikasi karya ilmiah dosen harus dinilai terlebih 

dahulu oleh Peer Reviewer. Alur penilaian karya ilmiah melalui SISTER ditunjukkan pada gambar 

berikut. 

 

Setelah diisi dan dilengkapi melalui laman portofolio dosen, Admin dapat melakukan plotting  

Peer Reviewer untuk melakukan penilaian karya ilmiah (berdasar SK/penugasan dari pimpinan 

unit). Setelah penugasan, Peer Reviewer dapat mulai melakukan penilaian/review karya ilmiah. 

Langkah-langkah penugasan penilaian karya ilmiah adalah sebagai berikut: 

1. Klik Layanan PAK > Peer Review. Pilih Dosen yang karya ilmiahnya akan direview. Klik 

tombol Tampilkan sehingga akan muncul daftar karya ilmiah yang perlu direview. 

 

2. Klik tombol Aksi (gambar pensil) pada karya ilmiah yang akan direview sehingga muncul 

menu penugasan reviewer. Pilih nama 2 (nama) dosen yang akan menjadi Peer Reviewer 

kemudian klik tombol Simpan. 
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Aturan & mekanisme review karya ilmiah dapat diatur oleh masing-masing PT, misalnya : 

 Peer Reviewer memiliki bidang ilmu yang sama, dengan jabatan minimal sama atau 

yang lebih tinggi. 

 Telah dilakukan Cek Plagiasi (misalnya oleh LPPM), yang hasilnya dilampirkan oleh 

dosen pengusul PAK pada Publikasi karya ilmiah di SISTER, dan dapat dijadikan 

rujukan penilaian oleh Peer Reviewer. 

 

3. Setelah Peer Reviewer menyelesaikan seluruh proses penilaian, maka karya ilmiah tersebut 

dapat diklaim oleh dosen pengusul PAK. 

Jika reviewer berasal dari luar PT, maka plotting nama Peer Reviewer dilakukan melalui 

http://sister.kemdikbud.go.id  

 
 

 

http://sister.kemdikbud.go.id/
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IV. Penilaian Karya Ilmiah Dosen - oleh Peer Reviewer 

Untuk dosen yang ditugaskan menjadi Peer Reviewer, langkah-langkah pelaksanaan peer review 

adalah sebagai berikut : 

1. Login ke SISTER PT 

Jika yang direview dari luar PT, maka login di http://sister.kemdikbud.go.id 

2. Pilih menu Layanan PAK > Penilaian Peer Review 

3. Akan muncul daftar publikasi yang perlu direview 

4. Pilih tombol Lakukan penilaian peer (gambar pensil) pada kolom Aksi untuk mulai 

melakukan penilaian/review 

 

5. Periksa file (pdf) karya ilmiah (dan file hasil Cek plagiasi, jika ada – tergantung regulasi PT) 

lalu isikan nilai pada form penilaian publikasi (peer review), mengacu pada Pedoman 

Operasional (PO) PAK yang berlaku. Berikan Catatan penilaian / komentar yang cukup 

(misalnya 50 kata, atau sesuai prosedur/kebijakan PT). 

 

http://sister.kemdikbud.go.id/
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Catatan : 

Hingga saat panduan ini disusun, klasifikasi karya ilmiah pada SISTER masih mengacu pada 

PO PAK versi 2014. Sedangkan saat ini PO PAK versi 2019 sudah disahkan dan ada 

perubahan signifikan, misalnya ada kategori Sinta 1 s.d.6. Bisa jadi, dosen meng-upload 

pada kategori yang kurang tepat karena belum terakomodasi oleh SISTER. 

Di sini perlu peran serius dari Peer Reviewer untuk memberikan penilaian. Sebelum mengisi 

nilai, Peer Reviewer juga bisa & berhak merubah / menentukan kategori karya ilmiah, yang 

ada di atas tabel nilai. 

  

6. Cetak hasil penilaian dengan cara klik tombol gambar printer pada kolom Aksi, bubuhkan 

tanda tangan, lalu Unggah (upload) kembali file-nya. 

Jika berhasil, akan muncul tombol Unduh pada kolom Upload (sebelah kanan). 
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V. Setting Penilaian Angka Kredit (PAK) bag.1 – oleh Admin 

Tugas Admin berikutnya adalah sebagai berikut : 

A. Penetapan Periode Penilaian PAK  

Untuk melakukan penetapan periode penilaian (berdasar periode yang ditetapkan PT) : 

1. Pilih menu Layanan PAK > Periode Penilaian, hingga muncul daftar periode penilaian. 

2. Klik tombol Tambah untuk menambahkan periode penilaian baru. 

3. Isikan tanggal dimulai dan ditutupnya penilaian, lalu tekan tombol Simpan. Periode juga 

dapat diubah jika ada penyesuaian/perubahan. 

 
 

4. Periode yang telah dibuat akan masuk dalam Daftar Periode Penilaian 

 
 

B. Memasukkan daftar nama tim Penilai PAK sesuai SK 

Selanjutnya, Admin dapat menambahkan daftar tim Penilai jabatan akademik sesuai 

dengan SK yang telah diterbitkan oleh PT, dengan langkah-langkah berikut : 

1. Klik Layanan PAK > Penilai PAK, hingga muncul tampilan seperti berikut. 

Lalu klik tombol Tambah. 
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2. Pilih nama Penilai, lengkapi dengan bidang ilmu, nomor SK, dll. 

 
 

3. Jika penilai berasal dari luar PT, maka penambahan nama penilai dilakukan melalui 

http://sister.kemdikbud.go.id 

 
 

 

 

http://sister.kemdikbud.go.id/
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C. Menetapkan Pejabat Pengesah 

Pejabat Pengesah di-plot sebagai penandatangan Resume PAK yang diunduh dari akun 

SISTER Dosen Pengusul. Resume PAK menjadi bukti ringkas bahwa Dosen Pengusul telah 

mencukupi angka kreditnya untuk kenaikan jabatan. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Klik Layanan PAK > Pejabat Pengesah, hingga muncul laman Daftar Pejabat. 

Pejabat Pengesah bisa dari kalangan Kajur, Wakil Dekan, Dekan atau Wakil Rektor. 

 

 
 

2. Klik Tambah, hingga muncul form seperti ini. 

Isikan datanya (manual), lalu klik Simpan. 
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VI. Penyusunan Usul PAK - oleh Dosen Pengusul 

Alur pengajuan usul kenaikan jabatan dosen melalui SISTER ditunjukkan  gambar berikut. Setelah 

ada pembukaan Periode Penilaian, Dosen Pengusul bisa menyiapkan usulan via Layanan PAK di 

SISTER. 

 
 

Langkah-langkah pengajuan kenaikan jabatan akademik melalui SISTER adalah sebagai berikut: 

1. Setelah login ke dalam SISTER, Klik Menu Layanan PAK >  Ajuan Angka Kredit, lalu 

klik Ajukan Baru (tombol hijau). 

 
 

2. Setelah itu akan muncul Form Resume pengajuan PAK. Isikan isian sesuai dengan usulan 

yang diajukan, lalu klik tombol Simpan. 

Apabila ada data yang tidak sesuai dengan kenyataan, silahkan lakukan prosedur PDD 

sebagaimana dijelaskan dalam Buku Panduan SISTER. 
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3. Setelah mengisi Form Resume, riwayat pengajuan PAK akan muncul dan dapat dilihat 

detailnya dengan menekan tombol Edit Data (gambar pensil) 

 

 
 

4. Draf usulan dapat diedit dengan cara menekan tombol Edit Resume di kanan atas. 
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5. Pada saat pengajuan pertama, riwayat usulan akan otomatis dibuat (tahap usulan awal). 

Jika sudah pernah dinilai, maka akan ditampilkan tombol Revisi Usulan untuk melakukan 

revisi usulan. 

Tombol Dokumen digunakan untuk mengunggah dokumen pendukung. Daftar detail 

dokumen ada di akhir bab VI ini. 

 
 

 
 

6. Tombol Klaim Kegiatan digunakan untuk melakukan klaim terhadap data portofolio. Jika 

ditekan akan muncul dropdown button berisi jenis-jenis kegiatan portofolio dosen. 

Lakukan klaim kegiatan yang akan diajukan untuk penilaian angka kredit. 
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7. Klik salah satu jenis kegiatan untuk melihat daftar kegiatan/portofolio yang termasuk di 

dalam jenis tersebut. Untuk melakukan klaim, centang checkbox di kolom paling kiri, 

lalu tekan tombol simpan. 

 

 
 

8. Setelah melakukan klaim kegiatan Pelaksanaan Pendidikan, akan muncul resume 

kegiatan Pelaksanaan Pendidikan yang sudah diklaim. 
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9. Apabila hendak mengubah data yang sudah diklaim, klik Edit (gambar pensil). Setelah 

melakukan perbaikan lanjutkan dengan klik tombol Simpan. 

Klik Cetak Dupak jika telah selesai 

 

 
 

10. Lanjutkan klaim terhadap kegiatan Pelaksanaan Penelitian, Pelaksanaan Pengabdian, dan 

Penunjang. Klik Cetak Dupak untuk setiap kegiatan jika telah selesai 
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11. Klik Klaim Kegiatan, pilih Rekap Klaim, lalu klik Cetak Rekap Dupak (beda dengan 

Cetak Dupak per bidang kegiatan). 

 

 

 

 
 



 
16 

12. Cetak Resume PAK di bagian Detail Data Usulan Jabatan/Pangkat, klik Cetak Dokumen. 

 

 
 

13. Perhatikan kolom persyaratan dan pemenuhan. Jika masih ada tanda silang merah, maka 

usulan tidak dapat diajukan. Jika sudah centang biru, dokumen sudah di-upload semua, sudah 

cukup dan yakin, klik tombol Usulkan pada tampilan Riwayat Usulan. 
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Dokumen-dokumen Lampiran PAK 

Dosen Pengusul perlu melengkapi usulan PAK dengan berbagai dokumen. Wajib atau 

tidaknya, mengacu pada regulasi PAK yang telah ditetapkan oleh PT. 

Berikut adalah daftar dokumen yang dapat di-upload oleh Dosen Pengusul melalui SISTER. 

 

 

Keterangan : 

1. Format file adalah pdf 

2. File diupayakan berukuran tidak lebih dari 500 kb (meskipun dimungkinkan hingga 5 mb) 

 

 

 

No Nama dokumen Keterangan 

1 Abstrak Disertasi/Thesis Wajib 

2 DP3 (SKP) 2 Tahun Terakhir Wajib; untuk pengangkatan pertama 

dimungkinkan hanya SKP 1 tahun 

terakhir 

3 Ijazah Terakhir (+ penyetaraan LN, sertifikat 

akreditasi prodi S3) 

Wajib 

4 Pengesahan Validasi Karya Ilmiah Diterbitkan oleh pejabat unit yang 

ditunjuk pada PT 

5 Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah Dibuat oleh Dosen Pengusul, 

dilampiri list karya ilmiah 

6 Rekap Dupak (Lamp.3 PB) Wajib; dari SISTER 

7 Resume PAK Wajib; dari SISTER, ditandatangani 

oleh pejabat pengesah, misalnya 

Dekan 

8 SK Jabatan Terakhir Wajib 

9 SK Penetapan AK Terakhir 

(biasanya diterbitkan sebagai lampiran SK Jabatan) 

Wajib, kecuali untuk pengangkatan 

pertama 

10 SK Pangkat & Golongan Terakhir / SK inpassing Wajib 

11 Surat Pernyataan (melaksanakan tridharma) Wajib; diperoleh dari Cetak Dupak 

per bidang kegiatan di SISTER yang 

ditandatangani atasan langsung 

(Kajur/Dekan) 

12 Hasil Tes kemiripan karya ilmiah / Cek Plagiasi Diterbitkan oleh unit yang ditunjuk 

di PT 

13 Sertifikat pendidik (serdos)  

14 SK pengangkatan sebagai dosen Wajib 

15 SK Tugas Belajar  

16 Surat Pengaktifan kembali (dari tugas belajar)  

17 Surat Pengantar PAK Wajib;  ditandatangani atasan 

langsung (Kajur/Dekan), diupload 

dan dikirimkan juga ke Admin 

18 Pertimbangan Senat & daftar hadir   
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VII. Setting Penilaian Angka Kredit (PAK) bag.2 – oleh Admin 

Setelah Dosen Pengusul mengajukan usulan PAK, maka Admin perlu melakukan hal-hal berikut: 

A. Mengunggah Surat Pengantar 

1. Klik Layanan PAK > Daftar Ajuan, kemudian cari nama dosen yang mengajukan usulan 

PAK. Klik Surat Pengantar (gambar kertas). 

 
 

2. Isi form surat pengantar, lampirkan file, lalu klik Simpan 

 

 

B. Menentukan Penilai 

Plotting Penilai sesuai SK/penugasan yang ditetapkan PT. Admin dapat menugaskan Penilai  

untuk menilai pada periode tersebut. 

1. Klik Layanan PAK > Periode Penilaian. Lalu klik Tambah Penugasan Penilaian 

(gambar folder) untuk menambahkan penugasan baru. 
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2. Akan muncul tampilan seperti berikut, klik Tambah 

 

 

3. Setelah muncul tampilan nama-nama Dosen Pengusul, pilih nama Penilai yang ada di 

sebelah kanan. Penilai bisa lebih dari satu orang. 
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Catatan : 

Jika Penilai berasal dari luar PT, maka ada 2 opsi cara plotting : 

a. Pilih melalui SISTER PT, lalu sinkronisasi; atau 

b. Lakukan sinkronisasi sehingga usulan PAK masuk ke http://sister.kemdikbud.go.id, lalu 

pilih Penilai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sister.kemdikbud.go.id/
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VIII. Penilaian Angka Kredit - oleh Dosen Penilai 

Untuk dosen yang termasuk dalam Tim Penilai Jabatan Akademik, langkah-langkah melakukan 

penilaian adalah sebagai berikut : 

1. Login ke dalam SISTER menggunakan akun dosen (jika yang dinilai adalah dosen luar 

PT, maka login di http://sister.kemdikbud.go.id ) 

Pilih menu Layanan PAK > Penilaian PAK, Akan muncul daftar periode penilaian angka 

kredit. Klik Lihat Daftar Dosen 

 
 

2. Klik tombol Lakukan Penilaian (gambar pensil) untuk melakukan penilaian angka 

kredit. 

 
 

 

3. Akan muncul form penilaian. Pada form penilaian juga terdapat dokumen yang telah 

diunggah oleh Dosen Pengusul, dan dapat diperiksa oleh Penilai. 

http://sister.kemdikbud.go.id/
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4. Pada bagian Perolehan Angka Kredit akan muncul angka kredit sementara. Untuk 

memulai penilaian, pilih tombol Nilai pada kolom Aksi. 
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5. Klik judul/uraian kegiatan untuk melihat detail dan menilai kegiatan tertentu, misalnya 

nama Mata kuliah atau judul Tugas akhir yang dibimbing oleh Dosen Pengusul. 

 

 
 

6. Isikan Nilai (merujuk PO PAK). Jumlah Angka Kredit merupakan batas maksimal Nilai, 

yang berasal dari hasil perkalian kali volume dengan Angka Kredit. 
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7. Selesaikan penilaian dengan cara klik opsi Disetujui, Ditolak, atau Belum diputuskan, 

sehingga muncul keputusan Penilai pada kolom Kesimpulan 

 

 

 

8. Cetak hasil penilaian dengan cara klik gambar printer, tanda tangani, lalu serahkan ke 

Admin (Kepegawaian PT). 
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IX. Setting Penilaian Angka Kredit (PAK) bag.3 – oleh Admin 

Pada bagian ini, ada satu tahap yang harus dikerjakan oleh Admin, yaitu : 

 Melakukan Finalisasi pasca penilaian 

Jika Penilai sudah menyelesaikan (menyetujui) penilaian  maka Admin dapat melakukan 

finalisasi dengan cara klik Finalisasi Penilaian (gambar palu), lalu melengkapi form 

termasuk nomor dan tanggal SK yang akan diterbitkan 

 

 
 

Pada finalisasi akan muncul 2 opsi yaitu : 

a. Proses SK 

Opsi ini sesuai untuk penilaian jabatan akademik Asisten Ahli (AA) dan Lektor (L), 

terutama jika penilaian internal PT hanya dilakukan 1 level. 

b. Teruskan/lanjutkan ke tingkat berikutnya 

Opsi ini bisa digunakan jika PT menerapkan penilaian 2 level, misalnya di level fakultas 

dan universitas. 

 

Jika sudah difinalisasi, maka nama dosen akan muncul pada daftar 
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X. Menambah Admin Fakultas – oleh Admin 

Opsi ini berguna untu mendistribusikan beban kerja agar tidak menumpuk pada Admin 

(Kepegawaian PT) saja, terutama untuk kegiatan melampirkan SK Pembimbingan/Pengujian, 

melakukan plotting Peer Reviewer, termasuk untuk input dan plotting nama Penilai. 

Penambahan Admin Fakultas (bisa juga untuk jurusan jika tidak ada fakultas) dapat dilakukan 

melalui http://akses.kemdikbud.go.id/ sebagaimana menambah akun PSD. Opsi lain untuk 

membagi beban tugas ini adalah menambah Admin (Kepegawaian PT) sehingga Admin 

(Kepegawaian PT) lebih dari satu, namun penyusun belum mencoba opsi ini. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan penambahan Admin Fakultas. 

1. Login ke http://akses.kemdikbud.go.id/, klik Pengguna lalu klik Tambah Pengguna 

 
 

2. Masukkan data-data terutama e-mail dan nomor SK. Jika SK belum ada, nomor tetap dapat 

diisi, dan dapat diedit kemudian jika sudah ada SK yang terbit 

 
 

3. Notifikasi akan dikirim ke e-mail Admin Fakultas beserta password di dalamnya. Tetapi 

Admin Fakultas belum bisa login kecuali setelah dilakukan sinkronisasi oleh Admin 

(Kepegawaian PT) melalui SISTER PT. 

4. Berikutnya, Admin Fakultas dapat melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Admin, 

khusus untuk dosen-dosen yang ada di fakultasnya, terutama terkait PAK yang prosedurnya 

telah dijelaskan. 

---@@@--- 

http://akses.kemdikbud.go.id/
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Penutup 

Demikian Panduan Ringkas Penilaian Angka Kredit (PAK) Dosen melalui SISTER 

(untuk Admin/Operator, Dosen Pengusul, Reviewer, dan Penilai) yang dapat kami susun. Semoga 

bisa sedikit meringankan beban tugas rekan-rekan penggiat SISTER, admin kepegawaian, dan 

juga membantu para dosen yang terlibat dalam proses PAK. 

Panduan ini bukanlah panduan resmi dari Dikti, tetapi hanya sekedar bahan diskusi dan 

sharing dan yang dapat di-cutomize oleh masing-masing pengguna, dengan mengacu pada 

regulasi yang ada untuk mendekati prosedur yang lebih sempurna. 

Semoga pemanfaatan, pengembangan, dan penyempurnaan SISTER terus berlanjut. 


