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Registrasi & Aktivasi

Akun SISTER

Bagian 1



Syarat pembuatan akun di SISTER ?

1. Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi Negeri

2. Telah terdaftar di laman simtendik ristekdikti

3. Telah memiliki NITK

4. Perguruan Tinggi telah melakukan instalasi SISTER di 

infrastruktur perguruan tinggi masing-masing
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Pendaftaran



Langkah 1 :

Membuka atau

mengakses laman

SISTER PT
(Misalnya : sister.upi.edu

atau sesuai konfigurasi

masing-masing tim IT 

perguruan tinggi)
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Gambar.1 Halaman awal login SISTER Perguruan Tinggi

https://sister.upi.edu/


Langkah 2 :

Klik pada tulisan

“Daftar disini.”

Terdapat di bagian

kanan bawah layar

login.

Daftar di sini.
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Pendaftaran

Gambar.2 Halaman awal login SISTER Perguruan Tinggi



Langkah 3 :

Isikan NITK dan

Email yang aktif

digunakan. 

* Email tersebut digunakan

untuk aktivasi melalui tautan

yang dikirimkan ke email 

tersebut.

Isian nitk

Isian email aktif anda.
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Gambar.3 Halaman Registrasi Pengguna SISTER Perguruan Tinggi



Langkah 4 :

Membuka email yang 

didaftarkan

sebelumnya.

Klik tautan yang 

terdapat di dalam

email tersebut.

Klik tautan untuk aktivasi akun SISTER
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Gambar.4 Tangkapan layar tautan aktivasi akun SISTER di email



Langkah 5 :

Setelah klik tautan dalam

email akan muncul halaman

aktivasi.

Lakukan review data awal.

isikan username bila belum

sesuai.

isikan password untuk akun

SISTER anda.
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Nama Pengguna

NITK

Tenaga Kependidikan

Penempatan

Email Pengguna

Isian password akun SISTER

Isian konfirmasi password akun SISTER

Gambar.5 Halaman Aktivasi Pengguna



Lupa Password

Akun SISTER
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Langkah 1 :

Buka halaman login 

SISTER PT.

Klik pada tulisan

“Lupa Password?”

Terdapat di bagian

kiri bawah layar

login.

Lupa Password?

Gambar.6 Halaman awal login SISTER Perguruan Tinggi



Langkah 2 :

Masukan email yang 

sudah didaftarkan

sebelumnya sebagai

akun SISTER.

Lalu cek email untuk

melakukan reset 

password anda.

Gambar.7 Halaman lupa password SISTER Perguruan Tinggi



Langkah 3 :

Membuka email yang 

sebelumnya

dimasukkan.

Lalu klik link yang 

sudah disediakan di 

email tersebut untuk

konfirmasi reset 

password akun SISTER 

anda.

Gambar.8 Email permintaan reset password



Gambar.9 Notifikasi sukses reset password

Langkah 4 :

Ketika sudah klik link 

reset password pada

email anda, maka

notifikasi sukses reset 

password akan muncul

seperti gambar

disamping.

Selanjutnya silahkan

cek email kembali.



Gambar.10 Pesan sukses reset password pada email

Langkah 5 :

Email berisi pesan sukses

dalam melakukan reset 

password tampak seperti

gambar disamping.

Anda bisa login kembali

dengan username dan

password yang 

disediakan di bagian

bawah email tersebut.

Username
Password baru



Perubahan Password

Akun SISTER



Gambar.11 Menu ubah password akun SISTER

Klik menu berikut.

Langkah 1 :

Login ke SISTER 

perguruan tinggi.

Lalu di bagian pojok

kanan atas layar, 

masuk ke menu 

pengaturan > 

ubah password.



Gambar.12 Halaman ubah password akun SISTER

Langkah 2 :

Masukkan password 

lama.

Lalu masukkan

password baru dan

diulangi di kolom

isian berikutnya.

Setelah itu klik

simpan.



Gambar.13 Email notifikasi berhasil merubah password akun SISTER

Jika berhasil

melakukan perubahan

password, maka akan

ada email 

pemberitahuan

bahwa password 

telah diperbaharui.



Perubahan Username 

Akun SISTER



Gambar.14 Menu ubah username akun SISTER

Klik menu berikut.

Langkah 1 :

Login ke SISTER 

perguruan tinggi.

Lalu di bagian pojok

kanan atas layar, 

masuk ke menu 

pengaturan > 

ubah username.



Gambar.14 Halaman ubah username akun SISTER

Langkah 2 :

Pastikan username baru

merupakan alamat email 

aktif.

Masukkan username baru

dan ulangi di kolom isian

berikutnya.

Masukkan password akun

SISTER saat ini.



 Bagaimana cara mendapatkan akun SISTER ? 

-> Silahkan lihat bagian 1 panduan ini.

 Saat registrasi muncul notifikasi “Email gagal terkirim”.

-> Silahkan menghubungi operator SISTER PT anda, dan minta cek pengaturan
mail server SISTER PT anda. Sesuaikan dengan panduan mail server.

 Saat submit email untuk lupa password muncul notifikasi “Isian email tidak
valid”.

-> Silahkan cek kembali penulisan huruf besar/kecil pada email yang telah
didaftarkan. Atau hubungi operator SISTER PT anda untuk minta dicek di 
manajemen akses SISTER.

 Saat submit email untuk lupa password muncul notifikasi “Email gagal
terkirim”.

-> Silahkan menghubungi operator SISTER PT anda, dan minta cek pengaturan
mail server SISTER PT anda. Sesuaikan dengan panduan mail server.



 Bagaimana jika saya lupa username akun SISTER ?

-> hubungi operator SISTER PT anda untuk minta dicari di manajemen akses

SISTER.

 Bagaimana jika saya lupa password akun SISTER ?

-> Silahkan lihat bagian 2 panduan ini.

 Masih ada pertanyaan lainnya ?

-> Untuk dosen dan tenaga kependidikan silahkan email ke helpdesk 

tanya.sisterdikti@gmail.com

-> Untuk Operator PT atau LLDIKTI bisa melalui laman sigap.ristekdikti.go.id


