
PETUNJUK PENGIRIMAN PROPOSAL KIPP 
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 

https://jipp.sulselprov.go.id/kipp 

 

 

1. LOGIN 

1. Untuk dapat login, anda sudah harus memiliki username dan password yang telah diberikan oleh 

Penyelenggara 

2. Masuk ke halaman login di: https://jipp.sulselprov.go.id/kipp atau lewat menu halaman depan seperti 

gambar di bawah 

3. Masuk dengan menggunakan username dan password, bila anda berhasil masuk maka halaman berikut akan 

muncul 

 
 

2. TAMBAH PROPOSAL DAN SIMPAN 

Pastikan anda telah login sesuai dengan username dan password yang diberikan. 

1. Pilih Menu Tambah Inovasi 

2. Petunjuk pengisian 

a. Pilihan kelompok. Anda harus memilih satu kelompok inovasi yang akan ditambahkan 

b. Baris input judul diisi dengan Judul Inovasi 

https://jipp.sulselprov.go.id/kipp
https://jipp.sulselprov.go.id/kipp


c. Baris input Tanggal Mulai Inovasi diisi dengan format tanggal: Hari/Bulan/Tahun, contoh: tanggal 3 

Februari 2019 dituliskan: 03/02/2019. Atau anda dapat menggunakan calendar control dengan mengklik 

tombol  

d. Pilihan wilayah diisi dengan Provinsi atau kab/kota tempat inovasi. Secara default wilayah akan terisi 

nama wilayah yang sesuai username anda. Tidak perlu diubah. 

e. Pilihan instansi. Anda dapat memilih nama instansi yang telah ada di database. Untuk mengecek, secara 

otomatis akan memunculkan pilihan yang memuat keyword yang dimasukkan  

 
Bila nama instansi anda belum tersedia, anda dapat menambahkan dengan mengklik link, Tambah Baru 

di bawah baris input. Jendela Popup akan muncul dan anda dapat menambahkan nama instansi. 

Masukkan nama baku instansi anda tanpa nama kabupaten/kota. Contoh: untuk Dinkes kab. Maros, 

tuliskan: Dinas Kesehatan  

f. Baris isian Alamat Instansi, masukkan alamat lengkap, termasuk nama wilayah (Kabupaten/Kota) 

g. Nama Inovator, dituliskan nama lengkap Penanggung jawab Inovator. Wajib diisi. 

h. Telepon Kantor diisi dengan format lengkap kode wilayah, misalnya 0411-3647575 

i. Telepon HP wajib diisi 

j. Email, sesuai dengan format email (alamat@domain.xyz), bila tidak sesuai akan menampilkan pesan 

kesalahan. 

k. Klik Simpan untuk menyimpan dan anda dapat mulai melengkapi isian proposal anda kemudian. 

3. EDIT DAN MELENGKAPI ISI PROPOSAL 

Edit dan melengkapi proposal hanya dapat dilakukan bila anda sudah memasukkan/menyimpan proposal 

sebelumnya. 

1. Pilih Menu Dashboard 

2. Pilih Tombol Edit pada baris data inovasi yang akan diedit/dilengkapi 

 
3. Data yang telah disimpan sebelumnya akan muncul. Anda dapat mengeditnya bila diperlukan. Baris isian 

yang harus dilengkapi adalah: 



a. Ringkasan 

Isian minimal 50 kata dan Maksimal 300 kata. Untuk mengetahui jumlah kata yang telah dimasukkan, 

lihat keterangan pada bagian kanan bawah form isian. 

Validasi akan dilakukan saat anda menyimpan (save).  Bila isian ini akan dilewatkan sementara (bila 

informasi ringkasan belum tersedia) form dikosongkan untuk melewati validasi simpan. 

Detail Proposal 

b. Terdiri dari beberapa form isian sesuai dengan kelompok Inovasi yang telah dipilih. Untuk mengisi form 

isian klik tombol Edit yang akan membuka form isian. Kriteria maksimum kata berbeda untuk setiap 

pertanyaan. 

 
c. Klik Simpan Jawaban setelah selesai, pastikan jumlah kata (lih: lingkar biru) tidak melewati kriteria isian 

(lih: lingkar merah). Setiap pertanyaan sudah langsung tersimpan tanpa harus mengklik tombol Simpan 

Inovasi yang ada di paling bawah form utama. 

d. Setelah menyimpan satu pertanyaan, lanjutkan dengan pertanyaan berikut, dengan cara yang sama. 

Isian anda berada dalam kotak yang berwarna. 

 
 

Foto/Dokumen/Video 

e. Klik Section Foto/Dokumen/Video 

f. Untuk memasukkan Foto. Klik tombol Add Files pada form foto . Akan atau lebih dari satu sekaligus. 

Maksimal jumlah foto 5 buah, format jpg atau png. Maksimal file masing-masing foto maks. 5 MB 

Anda dapat mengganti atau menghapus foto yang telah diupload dan tombol Add Files akan selalu ada 

bila belum melewati 5 foto. 



g. Untuk memasukkan dokumen. Klik tombol Add Files pada form Dokumen. File hanya satu saja yang bisa 

dimasukkan. Format file pdf dan tidak melebihi 5 MB besar file. Anda dapat mengganti atau menghapus 

file yang telah diupload. 

 
h. Untuk baris isian video. Masukkan link video yang telah diupload ke youtube sebelumnya. Contoh, 

https://www.youtube.com/watch?v=8ayV-_d0xdk. 

i. Tekan tombol Simpan Inovasi setelah selesai. Pastikan untuk dilakukan, karena isian, foto, dokumen 

belum tersimpan ke database sampai anda mengklik tombol Simpan Inovasi. 

 
j. Pesan berhasil akan muncul bila data berhasil disimpan, selain itu akan muncul pesan kesalahan bila 

terjadi kesalahan pengisian 

 

4. KIRIM PROPOSAL 

Setelah proposal dilengkapi, proses selanjutnya adalah mengirim proposal, untuk direview dan disetujui untuk 

ikut dalam Kompetisi. 

a. Klik tombol Lihat/Kirim pada baris inovasi yang akan dikirim. 

 



b. Halaman Lihat/Kirim akan muncul berisi data-data yang telah dimasukkan. 

c. Pada bagian atas form data akan muncul pesan atau keterangan terkait status kelengkapan isian proposal. 

d. Bila proposal telah lengkap dan siap untuk dikirim maka, tombol Kirim Proposal akan bias diklik (enabled) 

 

 
 

e. Bila proposal belum lengkap maka akan muncul keterangan terkait kelengkapan isian. Tombol Kirim 

Proposal tidak akan bisa diklik (disabled) 

f.  

 
 

Bila satu atau lebih pertanyaan masih kosong maka akan muncul pesan: Lengkapi Detail Proposal 

Bila foto atau/dan dokumen atau/dan Ringkasan masih kosong maka akan muncul pesan: Lengkapi bagian 

Foto/Dokumen/Video atau bagian Ringkasan. Silahkan tekan tombol Edit Proposal untuk melengkapi. 

g. Untuk mengirim klik tombol Kirim Proposal , jendela alert akan muncul sebagai pengingat dan klik Ya, 

Lanjutkan untuk lanjut mengirim. Batal untuk membatalkan pengiriman. 

h. Setelah proposal dikirim, maka proposal tidak akan bisa diedit lagi. Tombol Edit akan hilang dari halaman 

dashboard dan Lihat/kirim. 

 

  



5. KETERANGAN TAMBAHAN 

 
a. Informasi Kuota Proposal akan memunculkan sisa jumlah proposal dari setiap kelompok yang dapat dikirim 

(lih: lingkar biru) 

b. Tombol Edit yang hilang di baris inovasi menandakan bahwa proposal telah terkirim dan tidak bisa di edit 

c. Status.  

 Simpan: Proposal telah tersimpan, proses pengiriman proposal harus dilakukan agar proposal dapat 

diikutkan dalam kompetisi.  

 Pending: Proposal telah terkirim, untuk direview  

 Approved: proposal telah disetujui untuk diikutkan dalam kompetisi. 

d. Kelompok. Terdiri dari tiga: Umum, Replikasi dan khusus. Pilihan hanya dilakukan diawal tidak bisa diubah 

lagi. Bila terjadi kesalahan maka proposal harus dihapus dan dibuat ulang untuk memilih kelompok yang 

tepat.  

e. Setiap kelompok memiliki jumlah pertanyaan dan kuota proposal yang berbeda. 

  

 


