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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
Penilai yang dapat menggunakan SISTER untuk melakukan penilaian angka kredit harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
2. Memiliki akun SISTER
3. Sudah ditugaskan untuk menilai tenaga kependidikan PLP

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

Penilaian Angka Kredit
1. Setelah usulan kenaikan pangkat/jabatan dilakukan oleh tenaga kependidikan PLP,
usulan tersebut kemudian akan dinilai oleh Tim Penilai. Penilai dapat melakukan
penilaian usulan pada menu Layanan PAK PLP > Penilaian PAK. Akan muncul daftar
periode penilaian angka kredit.

2. Klik tombol

untuk melihat daftar usulan yang perlu dinilai angka kreditnya pada

periode tersebut.

3. Klik tombol

untuk memulai penilaian angka kredit. Akan muncul form penilaian.

4. Pada form penilaian juga terdapat dokumen yang telah diunggah oleh pengusul.

Klik tombol

untuk melihat dokumen

5. Pada form perolehan angka kredit akan muncul angka kredit sementara. Untuk
memulai penilaian, pilih tombol

.

6. Klik judul/uraian kegiatan untuk melihat detail dan menilai kegiatan tertentu.

7. Isikan nilai, komentar (bila diperlukan) dan catatan (bila ada) lalu tekan tombol
Simpan.
8. Jika sudah selesai dalam menilai semua kegiatan/portofolio yang diusulkan, pada
bagian bawah form penilaian terdapat isian yaitu:
•

Pesan. Diisi secukupnya.

•

Alasan. Jika ditolak ini harus diisi dengan alasan penolakan usulan (dapat dilihat
pengusul)

•

Kesimpulan. Lakukan kesimpulan akhir

9. Klik tombol

untuk menyimpan penilaian

