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Herregistrasi 

A. Alur Herregistrasi 

1. Pengumuman Hasil Tes 

Melihat pengumuman hasil tes masuk mahasiswa baru di website 

https://yudharta.ac.id atau di papan informasi PPIK. 

2. Melengkapi Persyaratan 

Setelah dinyatakan lulus tes, segera lengkapi berkas persyaratan 

administrasi seperti foto copy ijazah dan SKHU yang dilegalisir, 

foto copy KTP / KK, serta beberapa persyaratan sesuai dengan 

prodi dan jenis pendaftaran. Bagi yang ingin pindah Prodi, 

konfirmasikan juga disini. Pindah prodi setelah proses Herregistrasi 

selesai dan mendapatkan NIM TIDAK AKAN dilayani. 

3. Membayar Biaya Herregistrasi 

Membayar biaya Herregistrasi / daftar ulang sesuai ketentuan di 

BAK, kemudian meminta Hak Akses Herregistrasi di semester 1.  

4. Login ke SISTER Yudharta 

Setelah melengkapi persyaratan, membayar biaya Herregistrasi, dan 

mendapat akses. Buka SISTER Yudharta di alamat 

https://sister.yudharta.ac.id. Login dengan nomor registrasi dan 

tanggal lahir, Masuk ke menu Herregistrasi dan lengkapi semua 

kolom isian yang tersedia. Klik tombol Kirim. Cara untuk login dan 

https://yudharta.ac.id/
https://sister.yudharta.ac.id/
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mengisi form akan dijelaskan di bagian selanjutnya dari panduan 

ini. 

5. Herregistrasi Selesai 

Setelah berhasil mengirim, Anda akan mendapat Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM). Jika gagal, perhatikan pesan peringatan yang 

muncul untuk mempermudah mendapat solusinya. Setelah 

mendapat NIM pastikan untuk mencatatnya di KTRM yang didapat 

dari BAK. 

 

B. Pengisian Form Herregistrasi 

1. buka https://sister.yudharta.ac.id melalui web browser (chrome, 

firefox, opera, dsb) di desktop PC/laptop/notebook (sangat tidak 

disarankan mengakses melalui perangkat mobile seperti : HP, 

Android, dan semacamnya) . masukkan username dan password. 

untuk username menggunakan no. registrasi, untuk password 

mengunakan tanggal lahir dengan format penulisan TTTT-BB-HH. 

tahun 4 angka, '-', bulan 2 angka, '-', tanggal 2 angka, perhatikan 

juga penggunaan tanda '-'/strip/dash sebagai pemisah). contoh : 

untuk tanggal 5 agustus 1995 maka ditulis : 1995-08-05. 

https://sister.yudharta.ac.id/
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2. setelah proses login berhasil akan tampil halaman dashboard. 

sebelum melakukan proses Herregistrasi 'status registrasi' yang 

ditampilkan di dashboard harus 'diterima' (kotak berwarna hijau), 

dan pastikan ceklis disebelah kanannya bercentang hijau semua. 

Lanjutkan dengan mengklik tombol menu 'Her-registrasi'. 
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3. selanjutnya akan muncul form isian Herregistrasi. jika tidak muncul 

form isian Herregistrasi dan yang muncul adalah pesan error 'anda 

belum diperbolehkan melakukan herregistrasi‘ dengan warna 

background oranye, perhatikan persyaratan registrasi & status 

registrasi di halaman dashboard (halaman sebelumnya), jika status 

registrasi berwarna selain hijau atau salah satu ceklis terdapat tanda 

silang, silahkan ke tempat pendaftaran/PPMB untuk konfirmasi. 

4. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mengisi form Herregistrasi 

adalah : 

a. setiap kolom isian di form ini  Harus diisi semua dan tidak 

boleh kosong. 

b. data yang diisikan di form ini akan digunakan dalam 

berbagai proses, termasuk saat pelaporan dan pembuatan 

Ijazah ketika lulus. jadi, isian form harus diisi dengan data 

yang sebenarnya. 

c. jika ada beberapa data yang tidak dapat dirubah di form ini 

bisa dikonfirmasikan ke tempat pendaftaran /PPMB. 

d. untuk nama lengkap (termasuk nama anda, nama ayah, 

nama ibu, ataupun nama wali) gunakan nama Asli TANPA 

gelar akademis, keagamaan, dan kebangsawanan sesuai 

dengan kartu identitas ataupun ijazah. 

e. jika ada kolom isian yang tidak dimengerti jangan 

melanjutkan proses pengisian form, dan segera ke tempat 
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pendaftaran/PPMB/PPIK untuk menanyakan hal yang tidak 

dimengerti. 

f. Setelah melakukan proses pengisian form ini tidak 

diperkenankan untuk pindah prodi hingga semester 3. jika 

ingin pindah prodi konfirmasikan ke tempat 

pendaftaran/PPMB sebelum melakukan proses pembayaran 

Herregistrasi / pengambilan KTRM di BAK. 

5. Mengisi semua kolom isian form herregistrasi yang tersedia, periksa 

kembali sebelum menyimpan. Setelah memastikan semua kolom 

isian terisi dengan baik, pastikan juga opsi ‘Lanjutkan Proses NIM’ 

dipilih. Kemudian klik tombol ‘kirim’. 

6. setelah proses Herregistrasi sukses, anda akan mendapatkan NIM 

(Nomor Induk Mahasiswa), harap dicatat dan diingat baik-baik 

nomor NIM tersebut. username & password SISTER anda juga 

akan berubah, username baru menggunakan NIM, dan password 

menggunakan tanggal lahir sesuai yang diisikan di form 

Herregistrasi. Klik ‘ke dashboard’ untuk kembali ke halaman awal. 

Tampilan dashboard akan berubah sesuai dengan akses yang 

dimiliki mahasiswa. Selesai. 
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FRS 

A. Isi FRS 

Untuk masuk ke menu Isi FRS dapat diakses dari menu utama > 

FRS > Isi FRS. Sebelum isi FRS ada beberapa syarat validasi yang 

harus dipenuhi, seperti waktu FRS, persyaratan administrasi dsb. 

Setelah melewati proses validasi kemudian akan muncul form 

pengisian FRS. Jika tidak muncul form pengisian FRS, perhatikan 

peringatan yang muncul dan ikuti arahan yang ditampilkan.  

Setelah tampil matakuliah yang akan diikuti, perhatikan baik-

baik. Jika ada matakuliah yang ingin ditambahkan seperti contoh : akan 

mengulang matakuliah di semester sebelumnya atau menambah 

matakuliah lain, klik tombol ‘tambah matakuliah’. Perhatikan semester 

dan kelas saat memilih matakuliah ini. Setelah memastikan matakuliah 

yang akan diikuti klik tombol ‘kirim’, lalu konfirmasi ke kaprodi atau 

dosen PA untuk persetujuan. 
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B. Lihat/Cetak FRS 

Untuk mencetak / melihat FRS, dapat diakses dari menu utama 

> FRS > FRS saya. Setelah tampil daftar FRS yang pernah diisi, klik 

tombol ‘cetak’ untuk menampilkan FRS, atau klik tombol ‘unduh’ 

untuk mengunduh ke hard-disk lokal.  

 

 


