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Panduan Ringkas Pengisian
Data Kinerja Inovasi Tahun 2020
• Penyampaian data kinerja inovasi hanya melalui sistem manajemen

inovasi PT (SIMANIS) dengan alamat https://simanis.ristekbrin.go.id

• Pengisian dapat dilakukan mulai tanggal 15 april 2020 sd 15 Juni

2020.

• Setiap PT hanya memiliki 1 akun user untuk melakukan pengisian.

• Setiap user, harus memiliki surat tugas yang di tanda tangani oleh 

Pimpinan PT dan di unggah ke sistem.

• Apabila user tidak melakukan upload surat tugas sampai dengan

batas waktu pengisian data, maka PT yang bersangkutan tidak

akan disertakan dalam proses penilaian

• Panduan ini disusun dengan asumsi bahwa pengguna familiar
dengan penggunaan website pada umumnya, sehingga hanya

memuat penjelasan langkah yang utama saja.

https://simanis.ristekbrin.go.id/


• Masuk ke dashboard simanis.ristekbrin.go.id maka akan didapat

tampilan seperti dibawah ini.

• Klik Login dan lihat halaman berikutnya.



• Akan terlihat menu untuk Masuk Aplikasi, silakan login bila sudah

memiliki akun.

• Bila belum memiliki akun, klik Silahkan daftar disini



• Untuk membuat akun, anda harus mengisi semua keterangan di bawah

ini. Kemudian klik Daftar.

• Masukan kode perguruan tinggi dan pastikan nama perguruan tinggi

yang keluar secara otomatis benar dan sesuai, apabila tidak keluar

atau berbeda, silakan hubungi pengelola.



• Bila akun Perguruan Tinggi sudah digunakan maka tidak dapat dibuat

akun yang baru untuk perguruan tinggi tersebut.

• Apabila ternyata anda sebagai orang yang mendapat

mandate/wewenang tidak pernah merasa membuat akun tersebut, 

segera hubungi pengelola.



• Bila pembuatan akun berhasil maka akan keluar tampilan seperti

dibawah ini

• Klik Please Login here! dan lihat halaman berikutnya.



• Anda sudah masuk ke dalam sistem, maka halaman utama berupa list 

kuesioner akan muncul.

• Sebelum mengisi kuisioner sebaiknya klik Informasi, dan pastikan

Biodata Pengisi dan PT sudah sesuai.

• Untuk menjawab kuesioner silakan klik salah satu notifikasi, apakah 

jawaban anda sudah diisi atau belum diisi, kemudian lihat slide  10.



• Halaman ini memuat informasi tentang user, dan anda dapat

mengupload surat tugas pada tautan Tambah File

• Apabila ada perubahan data, silahkan lakukan Edit



• Halaman ini memuat deretan pertanyaan dari Nomor 1 sampai

dengan Nomor 44.

• Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, silahkan Klik tiap nomor

pertanyaan maka halaman akan beralih ke pertanyaan berikutnya



• Contoh pada halaman ini menunjukan bahwa anda sedang mengisi

pertanyaan nomor 3, sedangkan pertanyaan nomor 1 sudah di jawab

tetapi belum menyertakan data dukung (warna kuning), sedangkan

pertanyaan nomor 2 sudah di jawab dengan lengkap dan data 

dukung sudah di unggah (warna hijau).



• Ada dua jenis model pertanyaan, pada contoh ini Anda wajib memilih
salah satu jawaban yang sesuai dari pertanyaan tersebut. 

• Kemudian unggah data dukungnya.

• Selanjutnya klik Submit untuk mengirim jawaban dan data dukung ke
dalam server, tanpa melakukan ini data anda tidak akan tersimpan.



• Pada contoh pertanyaan ini anda wajib mengisi jawaban dengan angka. 

Apabila anda tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan, silakan isi dengan

angka nol.

• Semua pertanyaan disertai dengan penjelasan ringkas, ikuti petunjuk yang 

ada di setiap pertanyaan.
• Klik Preview untuk melihat secara keseluruhan status jawaban pertanyaan.



• Pada halaman ini akan terlihat deretan pertanyaan dan aksi yang sudah anda

lakukan. Jawaban kuesioner akan terlihat dibawah pertanyaan sedangkan file 

data dukung yang sudah di unggah akan tampak di kolom sebelah kanan.

• Untuk menambah data dukung dapat dilakukan dengan meng-klik tanda (+)/ 

(tambah). 
• Tanda centang mengindikasikan pertanyaan tersebut sudah di jawab.



• Sebelum Final Submit, Periksalah kembali apakah semua isian kuesioner

sudah sesuai. Jika masih ada jawaban yang belum sesuai, silahkan klik edit 

untuk dilakukan perubahan.

• Apabila sudah sesuai semuanya, silahkan Klik Final Submit untuk

menyelesaikan pengisian kuesioner ini. Data secara otomatis akan tersimpan

dan tidak dilakukan perubahan lagi.



Terimakasih 
Tim Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi

Kemristek/BRIN


