APLIKASI DATA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN
SISTER OFFLINE DAN SISTER ONLINE:

A1. APLIKASI SISTER OFFLINE
Aplikasi Sister Offline merupakan aplikasi Arsip dan Dokumen Data Dosen. Aplikasi di akses
melalui http://stihpertibapkp.com/sister. Maka akan tertampil seperti dibawah ini:

Login sesuai data Dosen yang telah didaftarkan oleh ADMINISTRATOR (apabila dosen belum ada
user login harap melapor ke bagian ADMINSTRATOR Feeder Dikti/Sister Dikti). Setelah login akan
tampil seperti gambar dibawah ini:

Lalu pilih Folder DOSEN klik dua kali maka akan terbuka folder upload data sesuai Folder Nama
DOSEN yang bersangkutan sesuai ketentuan yang diperlukan. (jangan salah nama yupsss…)
Tampil seperti gambar dibawah ini:

Klik Folder Dosen, maka akan terbuka Folder sesuai data yang akan di upload. Seperti tampak
pada gambar dibawah ini:

Dibagi dalam 5 Kategori Folder, dan file di upload dengan ukuran maksimal 500kb (boleh ekstensi
.pdf atau .jpg)
1. DOKUMEN AKADDEMIK S1, terdiri atas:
a. Ijazah s1
b. Transkrip Nilai
2. DOKUMEN AKADDEMIK S2, terdiri atas:
a. Ijazah s2
b. Transkrip Nilai
3. DATA PENDUKUNG, terdiri atas:
a. Akte Kelahiran
b. NPWP
c. KTP
d. Surat Nikah
4. SERTIFIKAT, terdiri atas:
a. Toefl
b. TKDA
c. Sertifikat lainnya berhubungan dengan akademik dosen maksimal 5 file
5. PHOTO
Upload photo terbaru dosen

A2. CURICCULUM VITAE DOSEN
Merupakan aplikasi tentang Dosen yang mengajar di kampus STIH PERTIBA Pangkalpinang. Untuk
masuk aplikasi silahkan menuju URL: http://stihpertibapkp.com/dosen/. Maka akan tampil seperti
gambar dibawah ini:

Lalu klik menu login yang tertera dibawah/footer web aplikasi, tampak pada gambar dibawah ini:

Klik Login to this site, masukan username dan password yang sebelumnya telah didaftarkan di
ADMINSTRATOR Feeder Dikti/Sister Dikti (apabila belum terdaftar, hubungi bagian ADMINSTRATOR
Feeder Dikti/Sister Dikti ), maka akan tertampil seperti gambar dibawah ini (sebagai contoh akun
login Ibu Ketua):

-

Klik edit foto profile untuk mengubah photo dosen
Klik edit profil untuk mengisi data dosen sesuai biodata lengkap dosen, seperti gambar
dibawah ini:

-

Scroll mouse pad kebawah untuk melihat data isian selanjutnya, klik tambahkan lalu isi box
atau kotak sesuai isian data, setelah diyakini sudah benar untuk menyimpan klik lagi
TAMBAHKAN. Seperti tampak pada gambar dibawah ini:

B. SISTER ONLINE
Sister Online merupakan Aplikasi yang diterapkan oleh KEMENRISTEK DIKTI untuk dosen kampus.
Aplikasi ini WAJIB DISI OLEH MASING-MASING DOSEN tanpa PERANTARA. Karena data ini
berhubungan dengan kualifikasi data dosen masing-masing akun terdaftar (jadi kesalahan input,
upload tanggungjawab dosen itu sendiri, daripada itu lihat sejelas-jelas dan sedetail mungkin
sebelum SAVE).
Sistem Aplikasi SiSTER ONLINE DIKTI ini hanya dapat diakses oleh system server di ruang SIM
FEEDER/SISTER. Administrator/Operator menghidupkan computer server terlebih dahulu untuk
mendapatkan IP public DNS dari virtual oracle, setelah ditentukan IP dari system sister dikti barulah
system dapat dibuka pada browser MOZILLA atau CHROME pada computer client. Sistem ini berjalan
pada jam 08.00 – 14.00 W.I.B untuk pengisian data. Komputer Klient ditentukan oleh
administrator/operator untuk meminimalisir kesalahan penginputan berulang (atau kesalahan
validasi), maka dari itu client saat ini di tentukan berada disebelah computer server sister dikti.
UNTUK LENGKAP PANDUAN pengisian SISTER DIKTI ONLINE ini silahkan download/melihat panduan
pada URL: http://stihpertibapkp.com lalu klik PANDUAN SISTER DIKTI UNTUK DOSEN. (pelajari
dengan seksama panduan yang telah didownload) Tampak seperti gambar dibawah ini:

Demikian untuk dipergunakan sebenar-benarnya untuk kepentingan data publikasi dan administrasi
DOSEN STIH PERTIBA Pangkalpinang.
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