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Kata Pengantar  

Alhamdulillah saya panjatkan dengan terciptanya perangkat lunak Aplikasi Pengukuran 

TKT dan buku pedoman yang mengiringinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dirjen 

Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi, DR. Muhammad Dimyati, dan Direktur Pengembangan Teknologi Industri, DR. 

Hotmatua Daulay, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membangun 

aplikasi Pengukuran TKT tersebut, dan rekan-rekan di PPPM yang turut membantu 

memberikan masukan-masukan dalam pengembangan aplikasi, semoga Allah 

membalas semua kebaikannya.  

Aplikasi Pengukuran TKT merupakan implementasi dari Peraturan Direktorat Jenderal 

Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Pedoman Pengukuran dan Penetapan 

Tingkat Kesiapan Teknologi, merupakan sistem kajian teknologi yang diadopsi dari 

sistem Technology Readyness Level yang dikembangkan NASA, telah dimodifikasi dan 

disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia dan digunakan untuk mengukur dan 

mendapatkan gambaran dan arah riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dicapai dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang dilakukan 

oleh peneliti pada lembaga-lembaga litbang dan perguruan tinggi.  

Aplikasi Pengukuran TKT ini dikelola oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan disediakan secara online 

dengan berbasis web agar dapat diakses secara luas oleh lembaga litbang dan 

perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Aplikasi ini dibuat user friendly untuk memudahkan 

para peneliti dalam melakukan pengukuran mandiri terhadap kegiatan penilitian dan 

pengembangannya.   

Informasi pengukuran TKT yang bersifat terbuka dapat dimanfaatkan lembaga dan para 

penelitinya untuk membangun komunikasi antar semua pihak yang terkait dalam 

pengembangan teknologi, sehingga di antara peneliti maupun lembaga dapat bertukar 

informasi dan melakukan kolaborasi dalam pengembangan suatu teknologi. 

Buku panduan penggunaan APLIKASI PENGUKURAN TKT menjelaskan bagaimana 

mengoperasikan Aplikasi. Sesuai alur kerja dalam Pengukuran TKT yang terdiri dari 
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proses-proses dan pelaksanya, buku ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Tim 

Sekretariat Lembaga, Tim Pelaksana Lembaga, dan Para Peneliti. 

Aplikasi dan pedoman ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan-masukan untuk 

perbaikan dan penyempurnaan ditunggu di email: huda.mohamad@bppt.go.id. Semoga 

aplikasi ini bermanfaat dan turut membantu dalam peningkatan mutu litbang di Indonesia.  

 

Huda M Elmatsani 
Pengembang Aplikasi Pengukuran TKT Online 
 
HP : 085777171197 
Email : huda.mohamad@bppt.go.id 
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BAGIAN I PENDAHULUAN 
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Bab 1 Perkenalan Aplikasi Pengukuran TKT 

1. Pengertian  

Aplikasi Pengukuran TKT merupakan sistem aplikasi perangkat lunak dalam 

kegiatan review yang dilakukan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan 

terhadap penelitian, pengkajian dan  pengembangan teknologi untuk mengetahui 

dan mendapatkan gambaran mengenai arah pengembangan teknologi di 

Indonesia.  

 

2. Fungsi  

Aplikasi Pengukuran TKT berfungsi sebagai perangkat untuk mengukur tingkat 

kesiapan teknologi suatu objek teknologi yang sedang diteliti dan dikembangkan 

oleh lembaga-lembaga litbang dan perguruan tinggi. Pengukuran dilakukan 

secara mandiri oleh koordinator penelitian, yang diverifikasi oleh Tim Pelaksana 

Lembaga dan disahkan oleh Penanggung Jawab Lembaga. 

 

3. Kedudukan  

Aplikasi Pengukuran TKT merupakan implementasi dari Peraturan Dirjen 

Penguatan Riset dan Pengembangan menjadi bagian dari Sistem Informasi 

Manajemen Penelitiand dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIM-LITABMAS), 

aplikasi ini dikelola oleh Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Dirjen  

Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Perguruan Tinggi.  

 

4. Fitur 

Aplikasi Pengukuran TKT memiliki 8 fitur utama, yaitu: 

1. Pengukuran Mandiri (Self Assessment) 

Memuat modul pengukuran TKT yang disusun secara bertingkat mulai dari 

level 1 sampai level 9. Setiap level menampilkan indikator-indikator TKT dan 
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pilihan ketercapaian indikator tersebut. Seorang koordinator peneliti 

bertanggung jawab dalam menentukan persentase ketercapaian indikator 

yang diukur mulai dari level 1 sampai level TKT yang sesuai.  

2. Verifikasi dan Validasi 

Hasil dari self assessment yang peneliti diverifikasi oleh Tim Pelaksana 

Lembaga. Dalam proses verifikasi, bisa saja nilai-nilai indikator yang telah 

diukur peneliti ditetapkan kembali. Hasil pengukuran TKT yang telah 

diverifikasi selanjutnya disahkan atau divalidasi oleh Penanggung Jawab 

Lembaga.  

3. User Management 

Aplikasi ini membagi pengguna dalam beberapa kategori seperti Peneliti, Tim 

Sekretariat, Tim Pelaksana, dan Penanggung Jawab, masing-masing 

pengguna hanya bisa mengunakan modul-modul aplikasi sesuai hak gunanya.  

4. Dashboard 

Dashboard merupakan tampilan di halaman muka aplikasi sesaat setelah 

pengguna melakukan login, halaman dashboard berisi rangkuman-rangkuman 

baik berupa tabel maupun grafik yang menggambarkan hasil-hasil pengukuran 

TKT. 

5. Modul Indikator-indikator TKT 

Modul ini berisi indikator-indikator TKT, terbagi ke dalam level 1 sampai level 

9.   

6. Modul Lembaga 

Modul ini berisi daftar lembaga-lembaga litbang dan perguruan tinggi seluruh 

Indonesia, dan jumlah pengukuran TKT dan statusnya yang telah dilaksanakan 

oleh masing-masing lembaga.  

7. Modul Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Modul ini berisi kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan yang dilaksanakan 

di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

 

5. Alamat Link Aplikasi  

Aplikasi Pengukuran TKT merupakan sistem berbasis web dan merupakan bagian 

dari SIM-LITABMAS (Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat), yang dapat diakses di alamat URL berikut: 
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http://tkt.ristekdikti.go.id 

 

Bab 2 Kategori Pengguna 

1. Sasaran Pengguna Aplikasi 

Aplikasi Pengukuran TKT dirancang berbasis web untuk kemudahan dalam 

penggunaan aplikasi oleh para peneliti dan perekayasa pada lembaga litbang dan 

perguruan tinggi seluruh Indonesia yang tersebar luas secara geografis. 

Aplikasi ini tidak saja digunakan oleh peneliti dalam melakukan self assessment, 

tetapi digunakan juga oleh tim di dalam lembaga di mana peneliti bernaung, untuk 

itu ada beberapa kategori pengguna dan masing-masing pengguna memiliki hak 

guna yang berbeda sesuai dengan tugas-tugasnya.    

 

2. Kategori Pengguna  

Terdapat 3 (tiga) kelompok pengguna sebagai berikut: 

1. Pengguna Kemenristekdikti 

Adalah kelompok pengguna di lingkungan Kemenristekdikti, pengguna ini 

merupakan pengelola Aplikasi Pengukuran TKT dan dapat mengelola seluruh 

data di dalam sistem aplikasi. 

2. Pengguna Lembaga 

Adalah kelompok pengguna di lingkungan lembaga litbang dan perguruan 

tinggi, pengguna dalam kelompok ini hanya bisa mengelola data-data di 

lingkungan lembaganya. 

3. Pengguna Kementerian dan Kopertis 

Adalah kelompok pengguna lembaga yang menaungi lembaga-lembaga lain 

ada di dalam koordinasinya, sepertil Kementerian yang menaungi badan-

badan litbang di bawahnya atau kopertis yang menaungi pts-pts di bawah 

koordinasinya. 
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Untuk masing-masing kelompok, terdapat pengguna sebagai berikut: 

1. Kelompok Pengguna Kemenristekdikti 

a. Sekretariat Kemeristekdikti 

• Mengelola seluruh aspek dari Aplikasi Pengukuran TKT 

• Mengisi data lembaga litbang dan perguruan tinggi se-Indonesia 

• Mengisi data indikator-indikator TKT 

• Membuat akun-akun pengguna Sekretariat Lembaga 

b. Manajemen Kemeristekdikti 

Memantau data-data yang masuk atau dihasilkan dalam aplikasi 

 

2. Kelompok Pengguna Lembaga 

a. Sekretariat Lembaga 

• Mengelola seluruh data Pengukuran TKT di lingkungan 

lembaganya 

• Mengisi data koordinator peneliti di lingkungannya 

• Mengisi data kegiatan riset dan pengembangan teknologi di 

lingkungannya 

• Membuat akun-akun Peneliti, Manajemen, Tim Pelaksana dan 

Penanggung Jawab 

b. Manajemen Lembaga 

Memantau data Pengukuran TKT di lingkungan lembaganya 

c. Tim Pelaksana Lembaga 

Melakukan verifikasi terhadap hasil pengukuran TKT yang dilakukan 

peneliti 

d. Penanggung Jawab Lembaga 

Melakukan validasi terhadap hasil pengukuran TKT yang sudah 

diverifikasi 

e. Peneliti 

Melakukan self assessment pengukuran TKT terhadap riset dan kajian 

teknologi yang dilakukannya. 

3. Kelompok Pengguna Kementerian dan Kopertis 
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a. Manajemen Kementerian dan Kopertis 

Memantau data Pengukuran TKT di lingkungan lembaganya 
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Bab 3 Alur Kerja Aplikasi 

1. Proses Pembuatan Akun 

1. Sekretariat Kemenristekdikti membuat akun pengguna Sekretariat Lembaga, 

nama akun dan passwordnya dikirim melalui email yang sudah diberikan 

lembaga. 

2. Sekretariat Lembaga mengisi data koordinator peneliti, kemudian membuat 

akun pengguna yang terdiri dari: 

a. Akun pengguna Peneliti 

b. Akun pengguna Tim Pelaksana (Tim Verifikator) 

c. Akun pengguna Penanggung Jawab (Validator) 

d. Akun pengguna Manajemen 

Masing-masing pengguna akan mendapatkan username dan password yang 

dikirimkan melalui email. 

 

2. Proses Pengisian Data Kegiatan Riset dan Pengembangan  

1. Sekretariat Lembaga mengisi data kegiatan penelitian di lingkungan 

lembaganya, dan menentukan nama koordinator penelitinya. 

2. Koordinator peneliti akan mendapatkan kegiatan penelitiannya terdaftar dalam 

Pengukuran TKT dan melengkapi data kegiatan penelitian tersebut.  

 

3. Proses Pengukuran 

1. Koordinator peneliti melakukan Self Assessment untuk teknologi yang sedang 

diteliti atau dikembangkannya. 

2. Selama melakukan pengukuran, peneliti sewaktu-waktu dapat menyimpan 

pekerjaannya dan dapat diteruskan di waktu berikutnya, dan selama itu hasil 

pengukuran belum terlihat oleh Tim Pelaksana. 
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3. Apabila self assessment sudah selesai, peneliti mengirimkan hasil pengukuran 

tersebut, dan hasil pengukuran ini bisa terlihat oleh Tim Pelaksana untuk 

verifikasi. 

4. Tim Pelaksana melakukan verifikasi terhadap pengukuran-pengukuran TKT 

yang sudah dikirim oleh peneliti. Hasil verifikasi akan tyerlihat oleh 

Penanggung Jawab untuk validasi. 

5. Penanggung jawab melakukan validasi terhadap pengukuran-pengukuran 

TKT yang sudah diverifikasi. 

6. Pengukuran-pengukuran TKT yang sudah divalidasi akan dapat dilihat oleh 

lembaga-lembaga lain. 
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BAGIAN II MANUAL UNTUK 
SEKRETARIAT RISTEKDIKTI  
 

  

BAGIAN II 

 
MANUAL UNTUK 

SEKRETARIAT  RISTEKDIKTI 

11 
 



  

12 
 



 

Bab 4 Pengenalan Antar Muka Aplikasi 

1. Tampilan Awal Aplikasi  

Saat pengguna memulai aplikasi, pengguna akan diarahkan pada halaman login 

sebagai berikut: 

 
 

Setelah melakukan login dengan username dan password sesuai yang diberikan 

melalui email, maka pengguna diarahkan masuk ke dalam halaman dashboard 

aplikasi yang berisi rangkuman data yang masuk dan dikelola dalam sistem 

Aplikasi Pengukuran TKT: 
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Secara umum, tampilan aplikasi terdiri dari Header dan Content. Bagian Header 

terdapat di bagian atas aplikasi, memuat Menu, Info Pengguna dan tombol Logout, 

sedangkan bagian Content yang memenuhi sebagian besar layar aplikasi berisi 

modul yang sedang aktif saat itu.  

 

2. Struktur Menu  

Menu aplikasi terdapat pada bagian header aplikasi, seperti nampak pada gambar 

berikut: 

 

Terdiri dari:  

1. Dashboard 

2. Indikator TKT 

3. Pengguna 

4. Lembaga 

5. Peneliti 

6. Pengukuran TKT 
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3. Modul Aplikasi 

Sesuai dengan menu yang ditampilkan, modul aplikasi terdiri dari: 

1. Dashboard 

Berisi perkembangan dan rangkuman data yang masuk dan dikelola di dalam 

aplikasi.  

2. Indikator TKT 

Merupakan modul untuk mengelola data indikator-indikator TKT.   

3. Pengguna 

Modul untuk mengelola pengguna. 

4. Lembaga 

Modul untuk mengelola lembaga. 

5. Peneliti 

Modul untuk mengelola peneliti. 

6. Pengukuran TKT 

Modul untuk mengelola pengukuran TKT. 
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Bab 5 Menggunakan Modul Dashboard  

Dashboard merupakan modul yang berisi rangkuman perkembangan data yang 

masuk dan dikelola dalam aplikasi Pengukuran TKT. Selain sebagai tampilan awal 

aplikasi, modul Dashboard ditampilkan dengan mengklik tombol Dashboard pada 

Menu apliklasi.    

 

Bagian-bagian modul Dashboard: 

1. Status Pengukuran TKT 

2. Grafik Distribusi Pengukuran TKT 

3. Grafik Distribusi Bidang Fokus Teknologi 

4. Grafik Perbandingan Lembaga 

5. Manual dan Pedoman 
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Bab 6 Menggunakan Modul Indikator TKT 

Modul Indikator TKT adalah modul tempat melakukan entri data indikator-indikator 

TKT, untuk membukanya, klik tombol Indikator TKT pada Menu, sistem akan 

menampilkan modul tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Indikator TKT adalah: 

1. Combobox pilihan Kategori Indikator TKT 

 
Ada beberapa kategori Indikator TKT, di antaranya adalah: 

a. Indikator TKT Umum, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

secara umum. 

b. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

untuk teknologi bidang kesehatan. 
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c. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

dalam perindustrian. 

Kategori indikator dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan. 

2. Tombol TKT1 … TKT9 

 
Tombol-tombol yang digunakan untuk menampilkan tabel data indikator sesuai 

dengan nomornya, tombol TKT 1 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 1, 

tombol TKT 2 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 2, dan seterusnya. 

 

3. Kolom Indikator TKT Level 1 (Level berubah sesuai tombol TKT yang dipilih). 

 
Kolom ini berisi keterangan mengenai Indikator TKT untuk level TKT yang 

dipilih. 

 

4. Tabel Indikator  

 

 Tabel ini berisi daftar indikator dari masing-masing level TKT yang dipilih. 

 

Pengisian Data Indikator TKT 

1. Apabila belum membuka modul Indikator TKT, bukalah modul dengan mengklik 

tombol “Indikator TKT” pada menu aplikasi. 
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2. Pilih Kategori Indikator TKT pada combobox pilihan kategori 

 
Pilihlah “Indikator TKT Umum” 

 
Aplikasi akan menampilkan data-data indikator TKT 1 untuk kategori tersebut 

yang sudah pernah diinput. 

 
 

3. Cobalah sedikit mengubah teks yang ada pada kolom Indikator Level 1 lalu 

tekan tombol “Simpan”. 

 
Apabila perubahan berhasil disimpan, aplikasi akan menampilkan pesan 

berikut: 
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4. Pada table Indikator, cobalah tambahkan satu indikator baru dengan cara 

mengklik pada baris terakhir 

 
5.  Akan muncul kolom kosong yang bisa diisi indikator baru 

 
6. Ketikkan teks pada kolom tersebut, misalnya “Rancangan penelitian” 

 
Lalu pada sebelah kanannya, isi kolom “Urutan” dengan  

7. Klik “Simpan” untuk menyimpan perubahan. Apabila perubahan berhasil 

disimpan, aplikasi akan memberi konfirmasi berikut: 
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8. Klik tombol TKT 2 untuk melakukan pengisian atau pengubahan data pada 

indikator-indikator level 2. 

9. Lakukan langkah-langkah 3 sampai 7, untuk pengisian berikutnya. 

10. Klik tombol TKT 3 dan seterusnya untuk pengisian maupun pengubahan data 

indikator yang lain. 

 

Penghapusan Data Indikator TKT 

1. Untuk menghapus data indikator, pilihlah salah satu indikator yang akan 

dihapus pada table Indikator. 

 
2. Klik tombol (x) silang, aplikasi akan meminta konfirmasi berikut: 

 
3. Tekan “Tidak” untuk membatalkan penghapusan data, dan tekan “Ya” untuk 

melakukan penghapusan. 
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4. Apabila tombol “Tidak” yang ditekan, maka aplikasi akan membiarkan tabel 

indikator seperti semula adanya. 

5. Apabila tombol “Ya” yang ditekan, maka aplikasi akan melakukan 

penghapusan data, dan memberikan konformasi bahwa data telah dihapus.  

 
6. Selanjutnya aplikasi menampilkan susuan data terbaru pada tabel indikator. 
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Bab 7 Mengelola Akun Pengguna 

Untuk mamanfaatkan Aplikasi Pengukuran TKT, pengguna harus memiliki akun 

berupa username dan password. Untuk mendapatkan akun tersebut, pengguna harus 

memiliki email yang valid untuk menerima informasi mengenai username dan 

password. 

Akun dikelola oleh Sekretariat melalui modul Pengguna, yang merupakan modul 

tempat melakukan pendaftaran dan pengelolaan akun pengguna. Untuk 

membukanya, klik tombol Pengguna pada Menu, sistem akan menampilkan modul 

Pengguna adalah sebagai berikut: 

 

 

Bagian-bagian dari modul Pengguna adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data pengguna memuat tombol-tombol berikut: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 
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Tombol “Cari” untuk melakukan pencariand ata sesuai kriteria yang dipilih 

Tombol “Baru” untuk penambahan data baru 

Tombol “Edit” untuk mengedit data 

Tombol “Reset Password” untuk mengirim password baru kepada pengguna 

2. Tabel data pengguna 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

Akun : username, digunakan dalam login 

Nama Pengguna : nama lengkap pengguna 

Email : email valid pengguna untuk mengirim informasi akun 

Lembaga : nama lembaga 

Peran : peran yang diemban sebagai pengguna 

Bidang : bidang yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana 

 

3. Form Pencarian Pengguna 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian pengguna 

sebagai berikut: 
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Pencarian pengguna bisa dilakukan berdasarkan Nama Pengguna, Lembaga 

dan Peran. 

4. Form Entri/Edit Data Pengguna 

Apabila tombol “Baru” atau “Edit” diklik, maka akan muncul form entri/edit data 

pengguna sebagai berikut: 

 

 
 

5. Reset Password 

Reset password adalah tombol untuk memperbarui password, password baru 

akan dikirim melalui email. 

 

Penambahan Data Pengguna 

1. Klik tombol “Baru” pada menu aksi dalam modul Pengguna. Aplikasi akan 

menampilkan panel berikut: 
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2. Pilih lembaga pada field lembaga dengan mengklik combobox lembaga, atau 

tekan icon search        untuk memfilter daftar lembaga yang akan dipilih. 

3. Apabila icon search yang ditekan, maka akan muncul panel pencarian berikut, 

pilihlah kriteria yang sesuai. 

 
4.  Sebagai contoh, pilihan kriterianya sebagai berikut: 
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5.  Lalu klik tombol “Cari”, maka pada combobox lembaga hanya akan 

menampilkan perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. 

 
 

6. Isi form tersebut dengan data-data sebagai berikut: 

# Nama Field Keterangan 

1 Nama Lembaga Pilih salah satu nama lembaga yang muncul dalam list 

2 Peran Pilih salah satu peran pada field peran 

3 Nama Lengkap Masukkan nama lengkap atau nama tim pengguna 

4 Jabatan Masukkan nama jabatannya jika ada 

5 Email Masukkan email yang bisa dihubungi untuk 

pengiriman informasi username dan password 

6 Nama Akun Masukkan username untuk login 

7 Status Akun  Biarkan status akun: aktif 

 

7. Periksan kembali kelengkapan datanya, misalnya sebagai berikut: 
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8. Klik “Simpan” untuk menyelesaikan pengisian dan menyimpannya di dalam 

sistem. Aplikasi akan menyimpan data dan sekaligus mengirim email ke akun 

bersangkutan. 
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Bab 8 Mendata Lembaga 

Data lembaga diperlukan dalam aplikasi Pengukuran TKT karena peran lembaga 

dalam proses verifikasi dan validasi hasil pengukuran TKT yang dilakukan peneliti, 

selain itu peneliti sendiri bernaung di bawah salah satu lembaga. 

Data lembaga LPNK, Litbang Kementerian, Litbang Daerah dan Badan Usaha dikelola 

oleh Sekretariat Ristekdiki, sedangkan data lembaga perguruan tinggi swasta dikelola 

oleh Sekretariat Kopertis.  

Sekretariat Kemenristekdikti, mengelola data lembaga meliputi: 

• LPNK 

• Litbang Kementerian 

• Litbang Daerah 

• Perguruan Tinggi Negeri 

• Kopertis 

• Badan Usaha 

Sekretariat Kopertis, mengelola data perguruan tinggi swasta, dengan uraian sebagai 

berikut: 

• Kopertis I di Medan, wilayah kerjanya meliputi provinsi:  

o Sumatera Utara 

• Kopertis II di Palembang, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Sumatera Selatan 

o Lampung 

o Bengkulu 

o Bangka Belitung 

• Kopertis III di Jakarta, wilayah kerjanya meliputi provinsi:  

o Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

• Kopertis IV di Bandung, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 
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o Jawa Barat 

o Banten 

• Kopertis V di Yogyakarta, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Daerah Istimewa Yogyakarta 

• Kopertis VI di Semarang, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Jawa Tengah 

• Kopertis VII di Surabaya, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Jawa Timur 

• Kopertis VIII di Denpasar, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Bali 

o Nusa Tenggara Barat 

o Nusa Tenggara Timur 

• Kopertis IX di Makassar, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Sulawesi Selatan 

o Sulawesi Tenggara 

o Sulawesi Tengah 

o Sulawesi Utara 

o Sulawesi Barat 

o Gorontalo 

• Kopertis X di Padang, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Sumatera Barat 

o Riau 

o Jambi 

o Kepulauan Riau 

• Kopertis XI di Banjarmasin, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Kalimantan Selatan 

o Kalimantan Barat 

o Kalimantan Timur 

o Kalimantan Tengah 

o Kalimantan Utara 

• Kopertis XII di Ambon, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Maluku 

o Maluku Utara 
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• Kopertis XIII di Aceh, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Aceh 

• Kopertis XIV di Papua, wilayah kerjanya meliputi provinsi: 

o Papua 

o Papua Barat 

Data lembaga dikelola dalam modul Lembaga, yang merupakan modul tempat 

melakukan pengisian dan pengelolaan lembaga. Untuk membukanya, klik tombol 

Lembaga pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul Lembaga sebagai 

berikut: 

 

 

Bagian-bagian dari modul Lembaga adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data lembaga memuat tombol-tombol berikut: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data lembaga sesuai kriteria yang 

dipilih 

Tombol “Baru” untuk penambahan data lembaga baru 
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Tombol “Edit” untuk mengedit data lembaga yang ada 

 

2. Tabel data lembaga 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Nama Lembaga nama lembaga LPNK, perguruan tinggi atau lembaga 

lainnya 

2 Jenis Lembaga jenis-jenis lembaga, yaitu LPNK, Litbang Kementerian, 

Litbang Daerah, Kopertis dan Perguruan Tinggi 

3 Kategori pilihan Negeri atau Swasta, untuk perguruan tinggi dan 

badan usaha 

4 Propinsi nama propinsi 

5 Entry Jumlah Pengukuran TKT 

6 Kirim Jumlah Pengukuran TKT yang sudah dikirim 

7 Verifikasi Jumlah Pengukuran TKT yang sudah diverifikasi 

8 Validasi Jumlah Pengukuran TKT yang sudah divalidasi 

 

 

3. Form Pencarian Lembaga 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian lembaga 

sebagai berikut: 
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Pencarian lembaga bisa dilakukan berdasarkan Nama Lembaga, Jenis 

Lembaga, Kategori dan Propinsi. 

4. Form Entri/Edit Data Lembaga 

Apabila tombol “Baru” atau “Edit” diklik, maka akan muncul form entri/edit data 

lembaga sebagai berikut: 
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Penambahan Data Lembaga 

1. Klik tombol “Baru” pada menu aksi dalam modul Lembaga. Aplikasi akan 

menampilkan panel berikut: 

 
 

2. Isi form tersebut dengan data-data sebagai berikut: 

# Nama Field Keterangan 

1 Jenis Lembaga Pilih salah satu di antara jenis lembaga berikut: 

Perguruan Tinggi, Kopertis, LPNK, Litbang 

Kementerian, Litbang Daerah, Litbang Perusahaan 

2 Kategori Untuk perguruan tinggi dan Litbang Perusahaan, pilih 

kategori Negeri atau Swasta. 

3 Nama Lembaga Masukkan nama lengkap lembaga 

4 Singkatan Masukan singkatan resmi lembaga 

5 Cakupan Untuk Kopertis, masukan propinsi-propinsi yang ada 

dalam cakupannya 

6 Alamat Lembaga Masukkan alamat lengkap lembaga 

7 Propinsi Pilih propinsi dari alamat lembaga 

8 Telepon Masukkan nomor telepon lembaga 

9 Kota Masukkan nama kota dari alamat lembaga 
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Sebagai contoh, berikutaadalah form yang telah diisi lengkap: 

 
 

3. Tekan tombol “Simpan” untuk menyimpan data ke dalam sistem. 

 

Pencarian Data Lembaga 

1. Untuk melakukan pencarian data lembaga, klik tombol “Cari” pada menu aksi 

modul lembaga, aplikasi akan menampilkan form pencarian berikut: 
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Ada empat pilihan kriteria pencarian, yaitu berdasarkan: 

• Nama Lembaga 

• Jenis Lembaga 

• Kategori, dan 

• Propinsi 

2. Misalnya, lakukan pencarian dengan kriteria Jenis Lembaga : Kopertis 

 
Lalu klik tombol “Cari” pada form pencarian, maka dihasilkan data lembaga 

sebagai berikut: 

36 
 



 
 

3. Lakukan pencarian dengan kriteria lainnya. 

  

  

37 
 



 

Bab 9 Mendata Peneliti 

Peneliti merupakan aktor utama dalam Aplikasi Pengukuran TKT, berperan sebagai 

pengguna yang melakukan pengukuran. Data peneliti dikelola oleh Sekretariat 

Lembaga tempat peneliti bekerja. 

Berbeda dengan akun-akun pengguna lainnya, akun peneliti dikaitkan dengan 

perannya sebagai koordinator pada riset dan pengembangan teknologi yang 

dilakukan. Maka untuk membuat akun peneliti harus terlebih dahulu didaftarkan 

namanya dalam data peneliti. 

Data peneliti dikelola oleh Sekretariat Lembaga, tetapi khusus untuk peneliti atau 

dosen pada perguruan tinggi swasta, datanya dikelola oleh Sekretariat Kopertis.  

Data peneliti dikelola dalam modul Peneliti. Untuk membukanya, klik tombol Peneliti 

pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul Peneliti sebagai berikut: 

 

 

Bagian-bagian dari modul Peneliti adalah: 
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1. Menu aksi di atas tabel data peneliti memuat tombol-tombol berikut: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data peneliti sesuai kriteria yang 

dipilih 

Tombol “Baru” untuk penambahan data baru 

Tombol “Edit” untuk mengedit data peneliti yang ada 

 

2. Tabel data peneliti 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Nama Peneliti nama lengkap peneliti  

2 NIP Nomor Induk Pegawai, jika peneliti adalah PNS 

3 NIDN Nomor Induk Dosen Nasional, jika peneliti adalah dosen 

4 Lembaga Nama lembaga tempat peneliti bekerja 

5 Kota Nama kota tempat lembaga berada 

6 Email Email peneliti 

7 Akun Status akun pengguna 
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3. Form Pencarian Peneliti 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian peneliti sebagai 

berikut: 

 
 
Pencarian peneliti bisa dilakukan berdasarkan Nama dan Lembaga. 

 

4. Form Entri/Edit Data Peneliti 

Apabila tombol “Baru” atau “Edit” diklik, maka akan muncul form entri/edit data 

peneliti sebagai berikut: 
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Penambahan Data Peneliti 

1. Klik tombol “Baru” pada menu aksi dalam modul Lembaga. Aplikasi akan 

menampilkan panel Entri Data Peneliti, lakukan pengisian data peneliti, 

misalnya seperti berikut: 

 
 
 

2. Tekan tombol “Simpan” agar sistem menyimpan data tersebut. Sistem akan 

memberik konfirmasi seperti berikut: 
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Bab 10 Mengelola Pengukuran TKT 

Inti aplikasi ini adalah modul Pengukuran TKT, yang memuat kegiatan-kegiatan 

litbang teknologi dan pengukuran TKT-nya. Data kegiatan berisi uraian singkat dan 

status teknologi yang sedang diteliti dan dikembangkan, sedang pengukuran TKT 

adalah self assessment yang dilakukan peneliti terhadap kegiatan yang dilakukannya 

untuk menciptakan gambaran sudah sampai fase mana teknologi itu dikembangkan. 

Proses pengisian Pengukuran TKT terbagi ke dalam empat tahapan, sebagai berikut: 

Tahap 1. Pengisian data kegiatan oleh Sekretariat Lembaga 

Tahap 2. Self Assessment oleh Koordinator Peneliti 

Tahap 3. Verifikasi oleh Tim Pelaksana Lembaga 

Tahap 4. Validasi oleh Penanggung Jawab Lembaga 

 

Untuk mengelola kegiatan dan pengukuran TKT, klik tombol Pengukuran TKT pada 

menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 
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Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data pengukuran memuat tombol-tombol berikut: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data kegiatan sesuai kriteria yang 

dipilih 

Tombol “Baru” untuk penambahan data baru 

Tombol “Edit” untuk mengedit data yang ada 

 

2. Tabel data kegiatan 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang akan dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam 

penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti 

5 TKT Level pengukuran TKT 
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6 KRM Hasil pengukuran TKT yang sudah dikirim 

7 VRF Hasil pengukuran TKT yang sudah diverifikasi 

8 VLD Hasil pengukuran TKT yang sudah divalidasi 

 

3. Form Pencarian Kegiatan 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian kegiatan 

sebagai berikut: 

 
 
Pencarian kegiatan bisa dilakukan berdasarkan Kata dalam Judul, Skema, 

Bidang Teknologi, Nama Peneliti, Lembaga, Level TKT dan status-statusnya.  

 

4. Form Entri/Edit Data Kegiatan 

Apabila tombol “Baru” atau “Edit” diklik, maka akan muncul form entri/edit data 

kegiatan sebagai berikut: 
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Penambahan Data Kegiatan 

1. Klik tombol “Baru” pada menu aksi dalam modul Pengukuran TKT. Aplikasi 

akan menampilkan panel Entri Data Kegiatan seperti ditampilkan di atas, 

sebagai pengguna Sekretariat Lembaga, dapat mengisi lengkap form tersebut, 

atau setidak-tidaknya mengisi Nama Kegiatan Penelitian, Nama Teknologi 

yang Dikembangkan, Jenis Teknologi, Bidang Teknologi dan Koordinator 

Penelitian.   
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Karena nama koordinator penelitian diperoleh dengan “Browse Peneliti” dari 

data peneliti yang ada dalam sistem, maka harus dipastikan nama koordinator 

peneliti sudah diinput terlebih dahulu. Misalnya: 

 

Field Tingkat Kesiapan Teknologi tidak dapat diisi, karena akan terisi secara 

otomatis apabila sudah dilakukan pengukuran TKT. 

2. Setelah field-field yang diperlukan diisi, tekan tombol “Simpan” untuk 

menyimpan data pengisian tersebut ke dalam sistem. Aplikasi akan memberi 

konfirmasi bahwa data telah disimpan. 
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Bab 11 Melihat Hasil Pengukuran TKT 

Hasil pengukuran TKT dapat dilihat pada modul Hasil Pengukuran, klik tombol Hasil 

Pengukuran pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data hasil pengukuran memuat field-field yang 

digunakan sebagai kriteria dalam pencarian, yaitu: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Field “Kata dalam Judul” untuk melakukan pencarian judul kegiatan penelitian 

berdasarkan keyword 

Field “Bidang Teknologi” untuk mencari berdasarkan bidang-bidang teknologi 

Field “Lembaga” untuk mencari berdasarkan nama lembaha 
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Field “TKT” untuk mencari berdasarkan level TKT 

Tombol “Cari” untuk melaksanakan pencarian berdasarkan kriteria yang sudah 

dipilih. 

 

2. Tabel data hasil pengukuran 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang telah dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti dan emailnya 

5 TKT Capaian level TKT 
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AGIAN III MANUAL UNTUK MANAJEMEN LEMBAGA 

  

BAGIAN III 

 
MANUAL UNTUK 

MANAJEMEN LEMBAGA 
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Bab 12 Pengenalan Antar Muka Aplikasi 

1. Tampilan Awal Aplikasi  
Saat pengguna memulai aplikasi, pengguna akan diarahkan pada halaman login 

sebagai berikut: 

 
 

Setelah melakukan login dengan username dan password sesuai yang diberikan 

melalui email, maka pengguna diarahkan masuk ke dalam halaman dashboard 

aplikasi yang berisi rangkuman data yang masuk dan dikelola dalam sistem 

Aplikasi Pengukuran TKT: 
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Secara umum, tampilan aplikasi terdiri dari Header dan Content. Bagian Header 

terdapat di bagian atas aplikasi, memuat Menu, Info Pengguna dan tombol Logout, 

sedangkan bagian Content yang memenuhi sebagian besar layar aplikasi berisi 

modul yang sedang aktif saat itu.  

 

2. Struktur Menu  

Menu aplikasi terdapat pada bagian header aplikasi, seperti nampak pada gambar 

berikut: 

 

Terdiri dari:  

1. Dashboard 

2. Indikator TKT 

3. Peneliti 

4. Pengukuran TKT 

5. Hasil Pengukuran 

 

3. Modul Aplikasi 
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Sesuai dengan menu yang ditampilkan, modul aplikasi terdiri dari: 

1. Dashboard 

Berisi perkembangan dan rangkuman data yang masuk dan dikelola di dalam 

aplikasi.  

2. Indikator TKT 

Merupakan modul untuk mengeksplorasi indikator-indikator TKT.   

3. Peneliti 

Modul untuk mengekplorasi data peneliti. 

4. Pengukuran TKT 

Modul untuk melakukan verifikasi terhadap pengukuran TKT yang dilakukan 

peneliti. 

5. Hasil Pengukuran 

Modul untuk mengeksplorasi hasl-hasil pengukuran TKT secara Nasional 
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Bab 13 Menggunakan Modul Dashboard  

Dashboard merupakan modul yang berisi rangkuman perkembangan data yang 

masuk dan dikelola dalam aplikasi Pengukuran TKT. Selain sebagai tampilan awal 

aplikasi, modul Dashboard ditampilkan dengan mengklik tombol Dashboard pada 

Menu apliklasi.    

 

Bagian-bagian modul Dashboard: 

1. Status Pengukuran TKT 

2. Grafik Distribusi Pengukuran TKT 

3. Grafik Distribusi Bidang Fokus Teknologi 

4. Grafik Perbandingan Lembaga 

5. Manual dan Pedoman 
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Bab 14 Menggunakan Modul Indikator TKT 

Modul Indikator TKT adalah modul tempat mengeksplorasi indikator-indikator TKT, 

untuk membukanya, klik tombol Indikator TKT pada Menu, sistem akan menampilkan 

modul tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Indikator TKT adalah: 

1. Combobox pilihan Kategori Indikator TKT 

 
Ada beberapa kategori Indikator TKT, di antaranya adalah: 

a. Indikator TKT Umum, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

secara umum. 

b. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

untuk teknologi bidang kesehatan. 

c. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

dalam perindustrian. 
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Kategori indikator dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan. 

2. Tombol TKT1 … TKT9 

 
Tombol-tombol yang digunakan untuk menampilkan tabel data indikator sesuai 

dengan nomornya, tombol TKT 1 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 1, 

tombol TKT 2 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 2, dan seterusnya. 

 

3. Kolom Indikator TKT Level 1 (Level berubah sesuai tombol TKT yang dipilih). 

 
Kolom ini berisi keterangan mengenai Indikator TKT untuk level TKT yang 

dipilih. 

 

4. Tabel Indikator  

 

 Tabel ini berisi daftar indikator dari masing-masing level TKT yang dipilih. 
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Bab 15 Melihat Data Peneliti 

Peneliti merupakan aktor utama dalam Aplikasi Pengukuran TKT, berperan sebagai 

pengguna yang melakukan pengukuran. Data peneliti dikelola oleh Sekretariat 

Lembaga tempat peneliti bekerja. 

Berbeda dengan akun-akun pengguna lainnya, akun peneliti dikaitkan dengan 

perannya sebagai koordinator pada riset dan pengembangan teknologi yang 

dilakukan. Maka untuk membuat akun peneliti harus terlebih dahulu didaftarkan 

namanya dalam data peneliti. 

Data peneliti dikelola oleh Sekretariat Lembaga, tetapi khusus untuk peneliti atau 

dosen pada perguruan tinggi swasta, datanya dikelola oleh Sekretariat Kopertis.  

Data peneliti dikelola dalam modul Peneliti. Untuk membukanya, klik tombol Peneliti 

pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul Peneliti sebagai berikut: 

 

 

Bagian-bagian dari modul Peneliti adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data peneliti memuat tombol-tombol berikut: 
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Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data peneliti sesuai kriteria yang 

dipilih 

  

2. Tabel data peneliti 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Nama Peneliti nama lengkap peneliti  

2 NIP Nomor Induk Pegawai, jika peneliti adalah PNS 

3 NIDN Nomor Induk Dosen Nasional, jika peneliti adalah dosen 

4 Lembaga Nama lembaga tempat peneliti bekerja 

5 Kota Nama kota tempat lembaga berada 

6 Email Email peneliti 

7 Akun Status akun pengguna 

 

 

 

   

3. Form Pencarian Peneliti 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian peneliti sebagai 

berikut: 
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Pencarian peneliti bisa dilakukan berdasarkan Nama dan Lembaga. 
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Bab 16 Mengekplorasi Pengukuran TKT 

Inti aplikasi ini adalah modul Pengukuran TKT, yang memuat kegiatan-kegiatan 

litbang teknologi dan pengukuran TKT-nya. Data kegiatan berisi uraian singkat dan 

status teknologi yang sedang diteliti dan dikembangkan, sedang pengukuran TKT 

adalah self assessment yang dilakukan peneliti terhadap kegiatan yang dilakukannya 

untuk menciptakan gambaran sudah sampai fase mana teknologi itu dikembangkan. 

Proses pengisian Pengukuran TKT terbagi ke dalam empat tahapan, sebagai berikut: 

Tahap 1. Pengisian data kegiatan oleh Sekretariat Lembaga 

Tahap 2. Self Assessment oleh Koordinator Peneliti 

Tahap 3. Verifikasi oleh Tim Pelaksana Lembaga 

Tahap 4. Validasi oleh Penanggung Jawab Lembaga 

 

Untuk melakukan verifikasi pengukuran TKT, klik tombol Pengukuran TKT pada menu 

aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 
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Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data pengukuran memuat tombol-tombol berikut: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data kegiatan sesuai kriteria yang 

dipilih 

 

2. Tabel data kegiatan 

 
 Berisi data kegiatan yang dilakukan peneliti bersangkutan, data tersebut diisi 

oleh Tim Sekretariat dan tugas peneliti adalah mengeditnya untuk melengkapi 

data yang ada. 

 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang akan dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam 

penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti 

5 TKT Level pengukuran TKT 

6 KRM Hasil pengukuran TKT yang sudah dikirim 

7 VRF Hasil pengukuran TKT yang sudah diverifikasi 

8 VLD Hasil pengukuran TKT yang sudah divalidasi 
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Melihat Proses Pengukuran TKT : 

1. Untuk melihat detail proses pengukuran TKT, klik baris kegiatan yang ada 
dalam tabel, maka di sudut kanan muncul tombol “Pengukuran” seperti dalam 
gamber berikut: 

 

 

2. Klik tombol “Pengukuran” tersebut, untuk menampilkan halaman pengukuran 
TKT berikut: 
 

 
 

3. Untuk melihat detail pengukuran pada masing-masing level TKT, klik tombol 
TKT 1, TKT 2, dan seterusnya. Tombol-tombol tersebut bisa diklik sesuai 
dengan capaian TKTnya. 
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Bab 17 Melihat Hasil Pengukuran TKT 

Hasil pengukuran TKT dapat dilihat pada modul Hasil Pengukuran, klik tombol Hasil 

Pengukuran pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data hasil pengukuran memuat field-field yang 

digunakan sebagai kriteria dalam pencarian, yaitu: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Field “Kata dalam Judul” untuk melakukan pencarian judul kegiatan penelitian 

berdasarkan keyword 

Field “Bidang Teknologi” untuk mencari berdasarkan bidang-bidang teknologi 

Field “Lembaga” untuk mencari berdasarkan nama lembaha 

Field “TKT” untuk mencari berdasarkan level TKT 
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Tombol “Cari” untuk melaksanakan pencarian berdasarkan kriteria yang sudah 

dipilih. 

 

2. Tabel data hasil pengukuran 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang telah dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti dan emailnya 

5 TKT Capaian level TKT 
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BAGIAN IV MANUAL UNTUK PENANGGUNG JAWAB LEMBAGA 

  

BAGIAN IV 

 
MANUAL UNTUK 

SEKRETARIAT LEMBAGA 
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Bab 18 Pengenalan Antar Muka Aplikasi 

1. Tampilan Awal Aplikasi  
Saat pengguna memulai aplikasi, pengguna akan diarahkan pada halaman login 

sebagai berikut: 

 
 

Setelah melakukan login dengan username dan password sesuai yang diberikan 

melalui email, maka pengguna diarahkan masuk ke dalam halaman dashboard 

aplikasi yang berisi rangkuman data yang masuk dan dikelola dalam sistem 

Aplikasi Pengukuran TKT: 
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Secara umum, tampilan aplikasi terdiri dari Header dan Content. Bagian Header 

terdapat di bagian atas aplikasi, memuat Menu, Info Pengguna dan tombol Logout, 

sedangkan bagian Content yang memenuhi sebagian besar layar aplikasi berisi 

modul yang sedang aktif saat itu.  

 

2. Struktur Menu  

Menu aplikasi terdapat pada bagian header aplikasi, seperti nampak pada gambar 

berikut: 

 

Terdiri dari:  

1. Dashboard 

2. Indikator TKT 

3. Peneliti 

4. Pengukuran TKT 

5. Hasil Pengukuran 

 

3. Modul Aplikasi 
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Sesuai dengan menu yang ditampilkan, modul aplikasi terdiri dari: 

1. Dashboard 

Berisi perkembangan dan rangkuman data yang masuk dan dikelola di dalam 

aplikasi.  

2. Indikator TKT 

Merupakan modul untuk mengeksplorasi indikator-indikator TKT.   

3. Peneliti 

Modul untuk mengekplorasi data peneliti. 

4. Pengukuran TKT 

Modul untuk melakukan verifikasi terhadap pengukuran TKT yang dilakukan 

peneliti. 

5. Hasil Pengukuran 

Modul untuk mengeksplorasi hasl-hasil pengukuran TKT secara Nasional 
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Bab 19 Menggunakan Modul Dashboard  

Dashboard merupakan modul yang berisi rangkuman perkembangan data yang 

masuk dan dikelola dalam aplikasi Pengukuran TKT. Selain sebagai tampilan awal 

aplikasi, modul Dashboard ditampilkan dengan mengklik tombol Dashboard pada 

Menu apliklasi.    

 

Bagian-bagian modul Dashboard: 

1. Status Pengukuran TKT 

2. Grafik Distribusi Pengukuran TKT 

3. Grafik Distribusi Bidang Fokus Teknologi 

4. Grafik Perbandingan Lembaga 

5. Manual dan Pedoman 
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Bab 20 Menggunakan Modul Indikator TKT 

Modul Indikator TKT adalah modul tempat mengeksplorasi indikator-indikator TKT, 

untuk membukanya, klik tombol Indikator TKT pada Menu, sistem akan menampilkan 

modul tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Indikator TKT adalah: 

1. Combobox pilihan Kategori Indikator TKT 

 
Ada beberapa kategori Indikator TKT, di antaranya adalah: 

a. Indikator TKT Umum, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

secara umum. 

b. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

untuk teknologi bidang kesehatan. 

c. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

dalam perindustrian. 
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Kategori indikator dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan. 

2. Tombol TKT1 … TKT9 

 
Tombol-tombol yang digunakan untuk menampilkan tabel data indikator sesuai 

dengan nomornya, tombol TKT 1 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 1, 

tombol TKT 2 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 2, dan seterusnya. 

 

3. Kolom Indikator TKT Level 1 (Level berubah sesuai tombol TKT yang dipilih). 

 
Kolom ini berisi keterangan mengenai Indikator TKT untuk level TKT yang 

dipilih. 

 

4. Tabel Indikator  

 

 Tabel ini berisi daftar indikator dari masing-masing level TKT yang dipilih. 
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Bab 21 Melihat Data Peneliti 

Peneliti merupakan aktor utama dalam Aplikasi Pengukuran TKT, berperan sebagai 

pengguna yang melakukan pengukuran. Data peneliti dikelola oleh Sekretariat 

Lembaga tempat peneliti bekerja. 

Berbeda dengan akun-akun pengguna lainnya, akun peneliti dikaitkan dengan 

perannya sebagai koordinator pada riset dan pengembangan teknologi yang 

dilakukan. Maka untuk membuat akun peneliti harus terlebih dahulu didaftarkan 

namanya dalam data peneliti. 

Data peneliti dikelola oleh Sekretariat Lembaga, tetapi khusus untuk peneliti atau 

dosen pada perguruan tinggi swasta, datanya dikelola oleh Sekretariat Kopertis.  

Data peneliti dikelola dalam modul Peneliti. Untuk membukanya, klik tombol Peneliti 

pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul Peneliti sebagai berikut: 

 

 

Bagian-bagian dari modul Peneliti adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data peneliti memuat tombol-tombol berikut: 
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Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data peneliti sesuai kriteria yang 

dipilih 

  

2. Tabel data peneliti 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Nama Peneliti nama lengkap peneliti  

2 NIP Nomor Induk Pegawai, jika peneliti adalah PNS 

3 NIDN Nomor Induk Dosen Nasional, jika peneliti adalah dosen 

4 Lembaga Nama lembaga tempat peneliti bekerja 

5 Kota Nama kota tempat lembaga berada 

6 Email Email peneliti 

7 Akun Status akun pengguna 

 

 

 

   

3. Form Pencarian Peneliti 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian peneliti sebagai 

berikut: 
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Pencarian peneliti bisa dilakukan berdasarkan Nama dan Lembaga. 
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Bab 22 Melakukan Validasi Pengukuran TKT 

Inti aplikasi ini adalah modul Pengukuran TKT, yang memuat kegiatan-kegiatan 

litbang teknologi dan pengukuran TKT-nya. Data kegiatan berisi uraian singkat dan 

status teknologi yang sedang diteliti dan dikembangkan, sedang pengukuran TKT 

adalah self assessment yang dilakukan peneliti terhadap kegiatan yang dilakukannya 

untuk menciptakan gambaran sudah sampai fase mana teknologi itu dikembangkan. 

Proses pengisian Pengukuran TKT terbagi ke dalam empat tahapan, sebagai berikut: 

Tahap 1. Pengisian data kegiatan oleh Sekretariat Lembaga 

Tahap 2. Self Assessment oleh Koordinator Peneliti 

Tahap 3. Verifikasi oleh Tim Pelaksana Lembaga 

Tahap 4. Validasi oleh Penanggung Jawab Lembaga 

 

Untuk melakukan verifikasi pengukuran TKT, klik tombol Pengukuran TKT pada menu 

aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 

 

 

Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 
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1. Menu aksi di atas tabel data pengukuran memuat tombol-tombol berikut: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data kegiatan sesuai kriteria yang 

dipilih 

 

2. Tabel data kegiatan 

 
 Berisi data kegiatan yang dilakukan peneliti bersangkutan, data tersebut diisi 

oleh Tim Sekretariat dan tugas peneliti adalah mengeditnya untuk melengkapi 

data yang ada. 

 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang akan dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti 

5 TKT Level pengukuran TKT 

6 KRM Hasil pengukuran TKT yang sudah dikirim 

7 VRF Hasil pengukuran TKT yang sudah diverifikasi 

8 VLD Hasil pengukuran TKT yang sudah divalidasi 
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Validasi Pengukuran : 

1. Untuk melaksanakan Validasi, klik baris kegiatan yang ada dalam tabel yang 
sudah di-verifikasi (tombol hijau aktif), maka di sudut kanan muncul tombol 
“Pengukuran” seperti dalam gamber berikut: 

 

 

2. Klik tombol “Pengukuran” tersebut, untuk menampilkan halaman pengukuran 
TKT berikut: 
 

 
 

3. Lakukan review pengukuran secara bertahap dimulai dari TKT 1, dilanjutkan 
ke TKT 2, dst sampai capaian TKT tertinggi. 

4. Apabila review dianggap selesai, klik tombol “Validasi” yang terletak pada 
segi sebelah kanan.  Data yang sudah divalidasi merupakan data yang sudah 
disahkan oleh lembaga tersebut. 
 
 

78 
 



 

 

BAGIAN V MANUAL UNTUK TIM 
PELAKSANA LEMBAGA 
  

BAGIAN V 

 
MANUAL UNTUK 

PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA 
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Bab 23 Pengenalan Antar Muka Aplikasi 

1. Tampilan Awal Aplikasi  
Saat pengguna memulai aplikasi, pengguna akan diarahkan pada halaman login 

sebagai berikut: 

 
 

Setelah melakukan login dengan username dan password sesuai yang diberikan 

melalui email, maka pengguna diarahkan masuk ke dalam halaman dashboard 

aplikasi yang berisi rangkuman data yang masuk dan dikelola dalam sistem 

Aplikasi Pengukuran TKT: 
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Secara umum, tampilan aplikasi terdiri dari Header dan Content. Bagian Header 

terdapat di bagian atas aplikasi, memuat Menu, Info Pengguna dan tombol Logout, 

sedangkan bagian Content yang memenuhi sebagian besar layar aplikasi berisi 

modul yang sedang aktif saat itu.  

 

2. Struktur Menu  

Menu aplikasi terdapat pada bagian header aplikasi, seperti nampak pada gambar 

berikut: 

 

Terdiri dari:  

1. Dashboard 

2. Indikator TKT 

3. Peneliti 

4. Pengukuran TKT 

5. Hasil Pengukuran 

 

 

3. Modul Aplikasi 
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Sesuai dengan menu yang ditampilkan, modul aplikasi terdiri dari: 

1. Dashboard 

Berisi perkembangan dan rangkuman data yang masuk dan dikelola di dalam 

aplikasi.  

2. Indikator TKT 

Merupakan modul untuk mengeksplorasi indikator-indikator TKT.   

3. Peneliti 

Modul untuk mengekplorasi data peneliti. 

4. Pengukuran TKT 

Modul untuk melakukan verifikasi terhadap pengukuran TKT yang dilakukan 

peneliti. 

5. Hasil Pengukuran 

Modul untuk mengeksplorasi hasl-hasil pengukuran TKT secara Nasional 
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Bab 24 Menggunakan Modul Dashboard  

Dashboard merupakan modul yang berisi rangkuman perkembangan data yang 

masuk dan dikelola dalam aplikasi Pengukuran TKT. Selain sebagai tampilan awal 

aplikasi, modul Dashboard ditampilkan dengan mengklik tombol Dashboard pada 

Menu apliklasi.    

 

Bagian-bagian modul Dashboard: 

1. Status Pengukuran TKT 

2. Grafik Distribusi Pengukuran TKT 

3. Grafik Distribusi Bidang Fokus Teknologi 

4. Grafik Perbandingan Lembaga 

5. Manual dan Pedoman 
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Bab 25 Menggunakan Modul Indikator TKT 

Modul Indikator TKT adalah modul tempat mengeksplorasi indikator-indikator TKT, 

untuk membukanya, klik tombol Indikator TKT pada Menu, sistem akan menampilkan 

modul tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Indikator TKT adalah: 

1. Combobox pilihan Kategori Indikator TKT 

 
Ada beberapa kategori Indikator TKT, di antaranya adalah: 

a. Indikator TKT Umum, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

secara umum. 

b. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

untuk teknologi bidang kesehatan. 

c. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

dalam perindustrian. 
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Kategori indikator dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan. 

2. Tombol TKT1 … TKT9 

 
Tombol-tombol yang digunakan untuk menampilkan tabel data indikator sesuai 

dengan nomornya, tombol TKT 1 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 1, 

tombol TKT 2 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 2, dan seterusnya. 

 

3. Kolom Indikator TKT Level 1 (Level berubah sesuai tombol TKT yang dipilih). 

 
Kolom ini berisi keterangan mengenai Indikator TKT untuk level TKT yang 

dipilih. 

 

4. Tabel Indikator  

 

 Tabel ini berisi daftar indikator dari masing-masing level TKT yang dipilih. 
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Bab 26 Melihat Data Peneliti 

Peneliti merupakan aktor utama dalam Aplikasi Pengukuran TKT, berperan sebagai 

pengguna yang melakukan pengukuran. Data peneliti dikelola oleh Sekretariat 

Lembaga tempat peneliti bekerja. 

Berbeda dengan akun-akun pengguna lainnya, akun peneliti dikaitkan dengan 

perannya sebagai koordinator pada riset dan pengembangan teknologi yang 

dilakukan. Maka untuk membuat akun peneliti harus terlebih dahulu didaftarkan 

namanya dalam data peneliti. 

Data peneliti dikelola oleh Sekretariat Lembaga, tetapi khusus untuk peneliti atau 

dosen pada perguruan tinggi swasta, datanya dikelola oleh Sekretariat Kopertis.  

Data peneliti dikelola dalam modul Peneliti. Untuk membukanya, klik tombol Peneliti 

pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul Peneliti sebagai berikut: 

 

 

Bagian-bagian dari modul Peneliti adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data peneliti memuat tombol-tombol berikut: 
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Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data peneliti sesuai kriteria yang 

dipilih 

  

2. Tabel data peneliti 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Nama Peneliti nama lengkap peneliti  

2 NIP Nomor Induk Pegawai, jika peneliti adalah PNS 

3 NIDN Nomor Induk Dosen Nasional, jika peneliti adalah dosen 

4 Lembaga Nama lembaga tempat peneliti bekerja 

5 Kota Nama kota tempat lembaga berada 

6 Email Email peneliti 

7 Akun Status akun pengguna 

 

 

 

   

3. Form Pencarian Peneliti 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian peneliti sebagai 

berikut: 
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Pencarian peneliti bisa dilakukan berdasarkan Nama dan Lembaga. 
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Bab 27 Melakukan Verifikasi Pengukuran TKT 

Inti aplikasi ini adalah modul Pengukuran TKT, yang memuat kegiatan-kegiatan 

litbang teknologi dan pengukuran TKT-nya. Data kegiatan berisi uraian singkat dan 

status teknologi yang sedang diteliti dan dikembangkan, sedang pengukuran TKT 

adalah self assessment yang dilakukan peneliti terhadap kegiatan yang dilakukannya 

untuk menciptakan gambaran sudah sampai fase mana teknologi itu dikembangkan. 

Proses pengisian Pengukuran TKT terbagi ke dalam empat tahapan, sebagai berikut: 

Tahap 1. Pengisian data kegiatan oleh Sekretariat Lembaga 

Tahap 2. Self Assessment oleh Koordinator Peneliti 

Tahap 3. Verifikasi oleh Tim Pelaksana Lembaga 

Tahap 4. Validasi oleh Penanggung Jawab Lembaga 

 

Untuk melakukan verifikasi pengukuran TKT, klik tombol Pengukuran TKT pada menu 

aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 
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Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data pengukuran memuat tombol-tombol berikut: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data kegiatan sesuai kriteria yang 

dipilih 

 

2. Tabel data kegiatan 

 
 Berisi data kegiatan yang dilakukan peneliti bersangkutan, data tersebut diisi 

oleh Tim Sekretariat dan tugas peneliti adalah mengeditnya untuk melengkapi 

data yang ada. 

 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang akan dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti 

5 TKT Level pengukuran TKT 

6 KRM Hasil pengukuran TKT yang sudah dikirim 

7 VRF Hasil pengukuran TKT yang sudah diverifikasi 

8 VLD Hasil pengukuran TKT yang sudah divalidasi 
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Verifikasi Pengukuran : 

1. Untuk melaksanakan verifikasi, klik baris kegiatan yang ada dalam tabel yang 
sudah dikirim (tombol jingga aktif), maka di sudut kanan muncul tombol 
“Pengukuran” seperti dalam gambar berikut: 

 

 

2. Klik tombol “Pengukuran” tersebut, untuk menampilkan halaman pengukuran 
TKT berikut: 
 

 
 

3. Lakukan review pengukuran secara bertahap dimulai dari TKT 1, dilanjutkan 
ke TKT 2, dst sampai capaian TKT tertinggi. 

4. Apabila review dianggap selesai, klik tombol “Verifikasi” yang terletak pada 
segi sebelah kanan.  Data yang sudah diverifikasi merupakan data yang 
sudah diperiksa dan diverifikasi oleh tim pelaksana lembaga tersebut. 
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BAGIAN VI MANUAL UNTUK 
SEKRETARIAT LEMBAGA 
 

  

BAGIAN VI 

 
MANUAL UNTUK 

TIM PELAKSANA LEMBAGA 
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Bab 28 Pengenalan Antar Muka Aplikasi 

1 Tampilan Awal Aplikasi  

Saat pengguna memulai aplikasi, pengguna akan diarahkan pada halaman login 

sebagai berikut: 

 
 

Setelah melakukan login dengan username dan password sesuai yang diberikan 

melalui email, maka pengguna diarahkan masuk ke dalam halaman dashboard 

aplikasi yang berisi rangkuman data yang masuk dan dikelola dalam sistem 

Aplikasi Pengukuran TKT: 
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Secara umum, tampilan aplikasi terdiri dari Header dan Content. Bagian Header 

terdapat di bagian atas aplikasi, memuat Menu, Info Pengguna dan tombol Logout, 

sedangkan bagian Content yang memenuhi sebagian besar layar aplikasi berisi 

modul yang sedang aktif saat itu.  

 

1 Struktur Menu  

Menu aplikasi terdapat pada bagian header aplikasi, seperti nampak pada gambar 

berikut: 

 

Terdiri dari:  

1. Dashboard 

2. Indikator TKT 

3. Pengguna 

4. Peneliti 

5. Pengukuran TKT 

6. Hasil Pengukuran 

 

1 Modul Aplikasi 
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Sesuai dengan menu yang ditampilkan, modul aplikasi terdiri dari: 

1. Dashboard 

Berisi perkembangan dan rangkuman data yang masuk dan dikelola di dalam 

aplikasi.  

2. Indikator TKT 

Merupakan modul untuk mengeksplorasi indikator-indikator TKT.   

3. Pengguna 

Modul untuk mengelola pengguna. 

4. Peneliti 

Modul untuk mengelola peneliti. 

5. Pengukuran TKT 

Modul untuk mengelola pengukuran TKT. 

6. Hasil Pengukuran 

Modul untuk mengeksplorasi hasl-hasil pengukuran TKT secara Nasional 
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Bab 29 Menggunakan Modul Dashboard  

Dashboard merupakan modul yang berisi rangkuman perkembangan data yang 

masuk dan dikelola dalam aplikasi Pengukuran TKT. Selain sebagai tampilan awal 

aplikasi, modul Dashboard ditampilkan dengan mengklik tombol Dashboard pada 

Menu apliklasi.    

 

Bagian-bagian modul Dashboard: 

1. Status Pengukuran TKT 

2. Grafik Distribusi Pengukuran TKT 

3. Grafik Distribusi Bidang Fokus Teknologi 

4. Grafik Perbandingan Lembaga 

5. Manual dan Pedoman 
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Bab 30 Menggunakan Modul Indikator TKT 

Modul Indikator TKT adalah modul tempat mengeksplorasi indikator-indikator TKT, 

untuk membukanya, klik tombol Indikator TKT pada Menu, sistem akan menampilkan 

modul tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Indikator TKT adalah: 

1. Combobox pilihan Kategori Indikator TKT 

 
Ada beberapa kategori Indikator TKT, di antaranya adalah: 

a. Indikator TKT Umum, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

secara umum. 

b. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

untuk teknologi bidang kesehatan. 

c. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

dalam perindustrian. 

Kategori indikator dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan. 

2. Tombol TKT1 … TKT9 
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Tombol-tombol yang digunakan untuk menampilkan tabel data indikator sesuai 

dengan nomornya, tombol TKT 1 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 1, 

tombol TKT 2 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 2, dan seterusnya. 

 

3. Kolom Indikator TKT Level 1 (Level berubah sesuai tombol TKT yang dipilih). 

 
Kolom ini berisi keterangan mengenai Indikator TKT untuk level TKT yang 

dipilih. 

 

4. Tabel Indikator  

 

 Tabel ini berisi daftar indikator dari masing-masing level TKT yang dipilih. 
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Bab 31 Mengelola Akun Pengguna 

Untuk mamanfaatkan Aplikasi Pengukuran TKT, pengguna harus memiliki akun 

berupa username dan password. Untuk mendapatkan akun tersebut, pengguna harus 

memiliki email yang valid untuk menerima informasi mengenai username dan 

password. 

Akun dikelola oleh Sekretariat melalui modul Pengguna, yang merupakan modul 

tempat melakukan pendaftaran dan pengelolaan akun pengguna. Untuk 

membukanya, klik tombol Pengguna pada Menu, sistem akan menampilkan modul 

Pengguna adalah sebagai berikut: 

 

 

Bagian-bagian dari modul Pengguna adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data pengguna memuat tombol-tombol berikut: 
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Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencariand ata sesuai kriteria yang dipilih 

Tombol “Baru” untuk penambahan data baru 

Tombol “Edit” untuk mengedit data 

Tombol “Reset Password” untuk mengirim password baru kepada pengguna 

2. Tabel data pengguna 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

Akun : username, digunakan dalam login 

Nama Pengguna : nama lengkap pengguna 

Email : email valid pengguna untuk mengirim informasi akun 

Lembaga : nama lembaga 

Peran : peran yang diemban sebagai pengguna 

Bidang : bidang yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana 

 

3. Form Pencarian Pengguna 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian pengguna 

sebagai berikut: 
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Pencarian pengguna bisa dilakukan berdasarkan Nama Pengguna, Lembaga 

dan Peran. 

4. Form Entri/Edit Data Pengguna 

Apabila tombol “Baru” atau “Edit” diklik, maka akan muncul form entri/edit data 

pengguna sebagai berikut: 

 

 
 

5. Reset Password 

Reset password adalah tombol untuk memperbarui password, password baru 

akan dikirim melalui email. 
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Penambahan Data Pengguna 

1. Klik tombol “Baru” pada menu aksi dalam modul Pengguna. Aplikasi akan 

menampilkan panel berikut: 

 
 

2. Pilih lembaga pada field lembaga dengan mengklik combobox lembaga. 

3. Periksa kembali kelengkapan datanya. 

4. Klik “Simpan” untuk menyelesaikan pengisian dan menyimpannya di dalam 

sistem. Aplikasi akan menyimpan data dan sekaligus mengirim email ke akun 

bersangkutan. 
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Bab 32 Mendata Peneliti 

Peneliti merupakan aktor utama dalam Aplikasi Pengukuran TKT, berperan sebagai 

pengguna yang melakukan pengukuran. Data peneliti dikelola oleh Sekretariat 

Lembaga tempat peneliti bekerja. 

Berbeda dengan akun-akun pengguna lainnya, akun peneliti dikaitkan dengan 

perannya sebagai koordinator pada riset dan pengembangan teknologi yang 

dilakukan. Maka untuk membuat akun peneliti harus terlebih dahulu didaftarkan 

namanya dalam data peneliti. 

Data peneliti dikelola oleh Sekretariat Lembaga, tetapi khusus untuk peneliti atau 

dosen pada perguruan tinggi swasta, datanya dikelola oleh Sekretariat Kopertis.  

Data peneliti dikelola dalam modul Peneliti. Untuk membukanya, klik tombol Peneliti 

pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul Peneliti sebagai berikut: 
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Bagian-bagian dari modul Peneliti adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data peneliti memuat tombol-tombol berikut: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data peneliti sesuai kriteria yang 

dipilih 

Tombol “Baru” untuk penambahan data baru 

Tombol “Edit” untuk mengedit data peneliti yang ada 

 

5. Tabel data peneliti 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Nama Peneliti nama lengkap peneliti  

2 NIP Nomor Induk Pegawai, jika peneliti adalah PNS 

3 NIDN Nomor Induk Dosen Nasional, jika peneliti adalah dosen 

4 Lembaga Nama lembaga tempat peneliti bekerja 

5 Kota Nama kota tempat lembaga berada 

6 Email Email peneliti 

7 Akun Status akun pengguna 
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6. Form Pencarian Peneliti 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian peneliti sebagai 

berikut: 

 
 
Pencarian peneliti bisa dilakukan berdasarkan Nama dan Lembaga. 

 

7. Form Entri/Edit Data Peneliti 

Apabila tombol “Baru” atau “Edit” diklik, maka akan muncul form entri/edit data 

peneliti sebagai berikut: 
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Penambahan Data Peneliti 

1. Klik tombol “Baru” pada menu aksi dalam modul Lembaga. Aplikasi akan 

menampilkan panel Entri Data Peneliti, lakukan pengisian data peneliti. 

2. Tekan tombol “Simpan” agar sistem menyimpan data tersebut. Sistem akan 

memberik konfirmasi seperti berikut: 

 
3. Pada saat data disimpan, sistem secara simultan mengirim email kepada 

peneliti bersangkutan yang berisi username dan password. 

108 
 



4. Tombol “Reset Password” dapat digunakan untuk memperbarui atau mengirim 

ulang password. 
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Bab 33 Mengelola Pengukuran TKT 

Inti aplikasi ini adalah modul Pengukuran TKT, yang memuat kegiatan-kegiatan 

litbang teknologi dan pengukuran TKT-nya. Data kegiatan berisi uraian singkat dan 

status teknologi yang sedang diteliti dan dikembangkan, sedang pengukuran TKT 

adalah self assessment yang dilakukan peneliti terhadap kegiatan yang dilakukannya 

untuk menciptakan gambaran sudah sampai fase mana teknologi itu dikembangkan. 

Proses pengisian Pengukuran TKT terbagi ke dalam empat tahapan, sebagai berikut: 

Tahap 1. Pengisian data kegiatan oleh Sekretariat Lembaga 

Tahap 2. Self Assessment oleh Koordinator Peneliti 

Tahap 3. Verifikasi oleh Tim Pelaksana Lembaga 

Tahap 4. Validasi oleh Penanggung Jawab Lembaga 

 

Untuk mengelola kegiatan dan pengukuran TKT, klik tombol Pengukuran TKT pada 

menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 
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Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data pengukuran memuat tombol-tombol berikut: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data kegiatan sesuai kriteria yang 

dipilih 

Tombol “Baru” untuk penambahan data baru 

Tombol “Edit” untuk mengedit data yang ada 

 

2. Tabel data kegiatan 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang akan dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti 

5 TKT Level pengukuran TKT 

6 KRM Hasil pengukuran TKT yang sudah dikirim 
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7 VRF Hasil pengukuran TKT yang sudah diverifikasi 

8 VLD Hasil pengukuran TKT yang sudah divalidasi 

 

3. Form Pencarian Kegiatan 

Apabila tombol “Cari” diklik, maka akan muncul form pencarian kegiatan 

sebagai berikut: 

 
 
Pencarian kegiatan bisa dilakukan berdasarkan Kata dalam Judul, Skema, 

Bidang Teknologi, Nama Peneliti, Lembaga, Level TKT dan status-statusnya.  

 

4. Form Entri/Edit Data Kegiatan 

Apabila tombol “Baru” atau “Edit” diklik, maka akan muncul form entri/edit data 

kegiatan sebagai berikut: 
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Penambahan Data Kegiatan 

1. Klik tombol “Baru” pada menu aksi dalam modul Pengukuran TKT. Aplikasi 

akan menampilkan panel Entri Data Kegiatan seperti ditampilkan di atas, 

sebagai pengguna Sekretariat Lembaga, dapat mengisi lengkap form tersebut, 

atau setidak-tidaknya mengisi Nama Kegiatan Penelitian, Nama Teknologi 

yang Dikembangkan, Jenis Teknologi, Bidang Teknologi dan Koordinator 

Penelitian.   
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Karena nama koordinator penelitian diperoleh dengan “Browse Peneliti” dari 

data peneliti yang ada dalam sistem, maka harus dipastikan nama koordinator 

peneliti sudah diinput terlebih dahulu. Misalnya: 

 

Field Tingkat Kesiapan Teknologi tidak dapat diisi, karena akan terisi secara 

otomatis apabila sudah dilakukan pengukuran TKT. 

2. Setelah field-field yang diperlukan diisi, tekan tombol “Simpan” untuk 

menyimpan data pengisian tersebut ke dalam sistem. Aplikasi akan memberi 

konfirmasi bahwa data telah disimpan. 
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Bab 34 Melihat Hasil Pengukuran TKT 

Hasil pengukuran TKT dapat dilihat pada modul Hasil Pengukuran, klik tombol Hasil 

Pengukuran pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data hasil pengukuran memuat field-field yang 

digunakan sebagai kriteria dalam pencarian, yaitu: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Field “Kata dalam Judul” untuk melakukan pencarian judul kegiatan penelitian 

berdasarkan keyword 

Field “Bidang Teknologi” untuk mencari berdasarkan bidang-bidang teknologi 

Field “Lembaga” untuk mencari berdasarkan nama lembaha 
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Field “TKT” untuk mencari berdasarkan level TKT 

Tombol “Cari” untuk melaksanakan pencarian berdasarkan kriteria yang sudah 

dipilih. 

 

2. Tabel data hasil pengukuran 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang telah dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti dan emailnya 

5 TKT Capaian level TKT 
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BAGIAN VII MANUAL UNTUK PENELITI 
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Bab 35 Pengenalan Antar Muka Aplikasi 

1. Tampilan Awal Aplikasi  

Saat pengguna memulai aplikasi, pengguna akan diarahkan pada halaman login 

sebagai berikut: 

 
 

Setelah melakukan login dengan username dan password sesuai yang diberikan 

melalui email, maka pengguna diarahkan masuk ke dalam halaman dashboard 

aplikasi yang berisi rangkuman data yang masuk dan dikelola dalam sistem 

Aplikasi Pengukuran TKT: 
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Secara umum, tampilan aplikasi terdiri dari Header dan Content. Bagian Header 

terdapat di bagian atas aplikasi, memuat Menu, Info Pengguna dan tombol Logout, 

sedangkan bagian Content yang memenuhi sebagian besar layar aplikasi berisi 

modul yang sedang aktif saat itu.  

 

2. Struktur Menu  

Menu aplikasi terdapat pada bagian header aplikasi, seperti nampak pada gambar 

berikut: 

 

Terdiri dari:  

1. Dashboard 

2. Indikator TKT 

3. Peneliti 

4. Pengukuran TKT 

5. Hasil Pengukuran 

 

a. Modul Aplikasi 
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Sesuai dengan menu yang ditampilkan, modul aplikasi terdiri dari: 

1. Dashboard 

Berisi perkembangan dan rangkuman data yang masuk dan dikelola di dalam 

aplikasi.  

2. Indikator TKT 

Merupakan modul untuk mengeksplorasi indikator-indikator TKT.   

3. Peneliti 

Modul untuk mengelola peneliti dan akunnya. 

4. Pengukuran TKT 

Modul untuk mengelola pengukuran TKT. 

5. Hasil Pengukuran 

Modul untuk mengeksplorasi hasl-hasil pengukuran TKT secara Nasional 
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Bab 36 Menggunakan Modul Dashboard  

Dashboard merupakan modul yang berisi rangkuman perkembangan data yang 

masuk dan dikelola dalam aplikasi Pengukuran TKT. Selain sebagai tampilan awal 

aplikasi, modul Dashboard ditampilkan dengan mengklik tombol Dashboard pada 

Menu apliklasi.    

 

Bagian-bagian modul Dashboard: 

1. Status Pengukuran TKT 

2. Grafik Distribusi Pengukuran TKT 

3. Grafik Distribusi Bidang Fokus Teknologi 

4. Grafik Perbandingan Lembaga 

5. Manual dan Pedoman 
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Bab 37 Menggunakan Modul Indikator TKT 

Modul Indikator TKT adalah modul tempat mengeksplorasi indikator-indikator TKT, 

untuk membukanya, klik tombol Indikator TKT pada Menu, sistem akan menampilkan 

modul tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Indikator TKT adalah: 

1. Combobox pilihan Kategori Indikator TKT 

 
Ada beberapa kategori Indikator TKT, di antaranya adalah: 

a. Indikator TKT Umum, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

secara umum. 

b. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

untuk teknologi bidang kesehatan. 

c. Indikator TKT Kesehatan, adalah indikator-indikator TKT yang berlaku 

dalam perindustrian. 
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Kategori indikator dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan. 

2. Tombol TKT1 … TKT9 

 
Tombol-tombol yang digunakan untuk menampilkan tabel data indikator sesuai 

dengan nomornya, tombol TKT 1 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 1, 

tombol TKT 2 untuk menampilkan daftar Indikator TKT 2, dan seterusnya. 

 

3. Kolom Indikator TKT Level 1 (Level berubah sesuai tombol TKT yang dipilih). 

 
Kolom ini berisi keterangan mengenai Indikator TKT untuk level TKT yang 

dipilih. 

 

4. Tabel Indikator  

 

 Tabel ini berisi daftar indikator dari masing-masing level TKT yang dipilih. 
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Bab 38 Melakukan Pengukuran TKT 

Inti aplikasi ini adalah modul Pengukuran TKT, yang memuat kegiatan-kegiatan 

litbang teknologi dan pengukuran TKT-nya. Data kegiatan berisi uraian singkat dan 

status teknologi yang sedang diteliti dan dikembangkan, sedang pengukuran TKT 

adalah self assessment yang dilakukan peneliti terhadap kegiatan yang dilakukannya 

untuk menciptakan gambaran sudah sampai fase mana teknologi itu dikembangkan. 

Proses pengisian Pengukuran TKT terbagi ke dalam empat tahapan, sebagai berikut: 

Tahap 1. Pengisian data kegiatan oleh Sekretariat Lembaga 

Tahap 2. Self Assessment oleh Koordinator Peneliti 

Tahap 3. Verifikasi oleh Tim Pelaksana Lembaga 

Tahap 4. Validasi oleh Penanggung Jawab Lembaga 

 

Untuk melakukan pengukuran TKT, klik tombol Pengukuran TKT pada menu aplikasi, 

sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 

 

 

Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

3. Menu aksi di atas tabel data pengukuran memuat tombol-tombol berikut: 
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Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Tombol “Cari” untuk melakukan pencarian data kegiatan sesuai kriteria yang 

dipilih 

Tombol “Edit” untuk mengedit data yang ada 

 

4. Tabel data kegiatan 

 
 Berisi data kegiatan yang dilakukan peneliti bersangkutan, data tersebut diisi 

oleh Tim Sekretariat dan tugas peneliti adalah mengeditnya untuk melengkapi 

data yang ada. 

 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang akan dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam 

penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti 

5 TKT Level pengukuran TKT 

6 KRM Hasil pengukuran TKT yang sudah dikirim 

7 VRF Hasil pengukuran TKT yang sudah diverifikasi 

8 VLD Hasil pengukuran TKT yang sudah divalidasi 

 

 

5. Form Edit Data Kegiatan 

Apabila tombol “Edit” diklik, maka akan muncul form entri/edit data kegiatan 

sebagai berikut: 
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1. Setelah field-field yang diperlukan dielngkapi, tekan tombol “Simpan” untuk 

menyimpan data pengisian tersebut ke dalam sistem. Aplikasi akan memberi 

konfirmasi bahwa data telah disimpan. 

 

Self Assessment : 

1. Untuk melaksanakan Self Assessment, klik baris kegiatan yang ada dalam 
tabel, maka di sudut kanan muncul tombol “Pengukuran” seperti dalam 
gamber berikut: 
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2. Klik tombol “Pengukuran” tersebut, untuk menampilkan halaman pengukuran 
berikut: 
 

 
 

3. Lakukan pengukuran secara bertahap dimulai dari TKT 1, dilanjutkan ke TKT 
2, dst. 

4. Bacalah masing-masing indikatot pada setiap TKT dengan seksama, dan 
berikan prosentase ketercapaian indikator tersebut, antara 0% sampai 100%, 
dengan mengklik radiobutton yang sesuai. 

5. Setelah semua indikator terisi, klik tombol “Simpan”. Sistem akan menyimpan 
dan memproses data indikator. Jika prosentase rata-rata indikator adalah 
80% atau lebih, maka level indikator akan menunjukkan angka level TKT-nya 
dan modul pengukuran akan menampilkan TKT level berikutnya disertai 
indikator-indikatornya. 

6. Lakukan self assessment pada TKT tersebut, lalu simpan. Ulangi untuk TKT 
pada level berikutnya, sampai batas TKT yang sudah tercapai. 

7. Periksa kembali hasil self assessment, data masih bisa diedit, apabila 
melakukan perubahan pada nilai indikator, jangan lupa untuk mengklik 
“Simpan”.  

8. Apabila pengisian dianggap selesai, klik tombol “Kirim” yang terletak pada 
segi sebelah kanan.  Data yang sudah dikirim tidak dapat lagi diedit. 
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Bab 39 Melihat Hasil Pengukuran TKT 

Hasil pengukuran TKT dapat dilihat pada modul Hasil Pengukuran, klik tombol Hasil 

Pengukuran pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

1. Menu aksi di atas tabel data hasil pengukuran memuat field-field yang 

digunakan sebagai kriteria dalam pencarian, yaitu: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Field “Kata dalam Judul” untuk melakukan pencarian judul kegiatan penelitian 

berdasarkan keyword 

Field “Bidang Teknologi” untuk mencari berdasarkan bidang-bidang teknologi 

Field “Lembaga” untuk mencari berdasarkan nama lembaha 
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Field “TKT” untuk mencari berdasarkan level TKT 

Tombol “Cari” untuk melaksanakan pencarian berdasarkan kriteria yang sudah 

dipilih. 

 

2. Tabel data hasil pengukuran 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang telah dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti dan emailnya 

5 TKT Capaian level TKT 
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Bab 40 Melihat Hasil Pengukuran TKT 

Hasil pengukuran TKT dapat dilihat pada modul Hasil Pengukuran, klik tombol Hasil 

Pengukuran pada menu aplikasi, sistem akan menampilkan modul sebagai berikut: 

 

Bagian-bagian dari modul Pengukuran TKT adalah: 

3. Menu aksi di atas tabel data hasil pengukuran memuat field-field yang 

digunakan sebagai kriteria dalam pencarian, yaitu: 

  

Tombol  untuk merefresh data yang ada di tabel 

Field “Kata dalam Judul” untuk melakukan pencarian judul kegiatan penelitian 

berdasarkan keyword 

Field “Bidang Teknologi” untuk mencari berdasarkan bidang-bidang teknologi 

Field “Lembaga” untuk mencari berdasarkan nama lembaha 
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Field “TKT” untuk mencari berdasarkan level TKT 

Tombol “Cari” untuk melaksanakan pencarian berdasarkan kriteria yang sudah 

dipilih. 

 

4. Tabel data hasil pengukuran 

  
 

Terdiri dari kolom-kolom: 

# Nama Kolom Keterangan 

1 Judul Kegiatan Judul lengkap kegiatan yang telah dinilai TKT-nya 

2 Teknologi Teknologi yang dikaji dan dikembangkan dalam penelitian 

3 Bidang Bidang teknologi, dengan pilihan: Energi, Transportasi,  

TIK, Hankam, Pangan, Kesehatan & Obat-obatan,  

Material Maju, Sosial Humainora, Maritim 

4 Peneliti Nama koordinator peneliti dan emailnya 

5 TKT Capaian level TKT 
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