
 

 

Panduan e-Smart IKM : ecocsytem Builder  

“Sistem Informasi Industri Kecil Menegah dan Aneka (SIIKMA)” 

 

Registrasi Akun 

Untuk dapat melakukan registrasi akun di SIIKMA, masukan url 

‘’ http://esmartikm.kemenperin.go.id/frontend/web/site/register-akun’’ pada browser 

(mozila firefox, google chorme, internet explorer, dan lain-lain). Berikut merupakan 

tampilan laman halaman registrasi akun SIIKMA: 

 

Pada halaman ini terdapat beberapa isian yang harus diisi pada saat registrasi akun, yaitu: 

1. Nama lengkap * 

2. Alamat * : provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, nama jalan, nomor 

jalan, RT, RW 

3. Email * 

4. No HP * 

5. No Telepon 

http://esmartikm.kemenperin.go.id/frontend/web/site/register-akun


6. No KTP * 

7. NPWP 

8. Pendidikan Terakhir, dan 

9. Pekerjaan 

Isian yang diberi tanda (*) merupakan isian yang tidak boleh dikosongkan pada saat 

melakukan registrasi. Jika sudah melakukan pengisian dan berhasil, maka sistem akan 

memberikan notifikasi seperti pada gambar d bawah ini: 

 

Pada notifikasi tersebut terdapat informasi untuk melakukan pengecekan pada email 

akun yang dituliskan pada saat melakukan pendaftaran. Email yang dikirimkan berisi 

informasi mengenai username dan password akun yang akan digunakan untuk login ke 

dalam SIIKMA. 

Registrasi IKM 

Untuk bisa mendaftar event, ada beberapa event yang mensyaratkan untuk mendaftar IKM 

terlebih dahulu. Oleh karena itu setelah mendaftar akun, pengguna disarankan langsung 

mendaftar IKM dengan mengklik button “Registrasi IKM” yang ada di pop up pada saat 

berhasil mendaftar.  

 

Adapun yang harus diisi adalah: 

1. Nama Perusahaan 

2. Logo Perusahaan 



3. Email 

4. No Telepon 

5. NPWP 

6. Jumlah tenaga kerja 

7. Nilai investasi 

8. Jenis produk 

9. Foto jenis produk 

10. Izin yang dimiliki (TID, IUI, SIUP, IUMK dan lainnya) 

11. Nomor induk berusaha 

12. Informasi tambahan (website, instagram, facebook, marketplace1, marketplace2, 

marketplace3) 

13. ID Siinas 

14. Alamat perusahan 

 

Jika sudah mendaftar, maka informasi terkait IKM akan disimpan di dalam SIIKMA. 



 

 

 

 

Login SIIKMA 

Setelah mendapatkan username dan password dari i.smartikm.ditjenikma@gmail.com, 

langkah selanjutnya adalah melakukan login di halaman url 

http://esmartikm.kemenperin.go.id/backend/web/site/login, dengan tampilan halaman 

sebagai berikut. Silahkan masukkan username dan password yang sudah diberikan. 

 

mailto:i.smartikm.ditjenikma@gmail.com
http://esmartikm.kemenperin.go.id/backend/web/site/login


 

 

 

 

 

 

Jika pengguna telah berhasil masuk ke dalam SIIKMA, maka akan muncul tampilan beranda 

seperti di bawah ini.  



 

Untuk melihat informasi terkait pengguna, tekan menu “PROFILE” yang terletak di pojok kiri 

atas. 

 

 

Untuk melihat dan mengedit informasi terkait akun, kontak dan IKM yang sudah terdaftar, 

terdapat pada menu Profile yang tersedia di menu bar sebelah kanan. Pada submenu 

Informasi Akun, Informasi IKMCV, dan Informasi Kontak masing-masing memiliki fitur edit 

yang dapat dilakukan dengan cara menekan button “edit” berwarna biru. 



 

 



 
 

  



Daftar Event 

Untuk melakukan pendaftaran event, silahkan menuju menu tampilan utama di 

http://esmartikm.kemenperin.go.id pada browser mozila firefox, google chorme, internet 

explorer, dan lain-lain). Pada halaman tersebut, di bagian bawah terdapat tampilan “Hot 

Events” yang menampilkan event apa saja yang sedang dibuka oleh Kemenperin. Berikut 

adalah event Fasilitasi SNI Produk IKM Elektronika 2019 yang sedang digelar. Untuk melihat 

detailnya, silahkan klik gambar SNI. 

 

Berikut adalah tampilan pop up berisi informasi detail terkait event SNI, adapun informasi 

yang diberikan adalah: 

1. Nama event 

2. Pembukaan dan penutupan pendaftaran 

3. Panduan event (silahkan didownload dokumen panduannya) 

4. Jumlah pendaftar saat ini 

5. Deskripsi event 

6. Persyaratan umum, dan 

7. Persyaratan khusus 

Jika ingin melakukan pendaftaran, maka pengguna dapat menekan button “Daftar 

Sekarang”. Sebelum melakukan pendaftaran event, pengguna diminta untuk membaca dan 

menyetujui “term and condition” yang berlaku. 

http://esmartikm.kemenperin.go.id/


 

 

  



Setelah menyetujui “term and condition” yang berlaku, maka SIIKMA akan menampilkan 

isian pendaftaran event yang terdiri dari: 

1. Nomor sertifikat merk 

2. Lampiran scan sertifikat/registrasi merk 

3. Jenis produk yang akan disertifikasi SNI 

4. Lampiran foto produk, dan 

5. Formulir pendaftaran 

Saat semua isian telah selesai diisi, maka tekan button “Daftar” pada pojok kanan 

bawah. 

 

  



Setelah selesai mendaftar, maka akan  muncul notifikasi berhasil dan meminta 

pengguna untuk mengecek emailnya. Sistem akan mengirimkan email konfirmasi 

bahwa telah berhasil mendaftar. 

 
 

Untuk mengecek detail event yang sudah didaftarkan oleh pengguna, maka 

pengguna dapat melihat di menu “PROFILE” pada pojok kanan atas, atau menuju ke 

url http://esmartikm.kemenperin.go.id/backend/web/profile/dashboard/index 

 

 
 

Pada dashboard, akan terlihat jumlah event yang sedang diikuti oleh pengguna. 

Untuk melihat detail event, maka pengguna dapat memilih menu “Daftar Event” 

yang ada di menu bar samping kiri. Kemudian pilih jenis event dan event yang ingin 

dilihat, dan klik tampilkan. 

 

 
  

 

  

http://esmartikm.kemenperin.go.id/backend/web/profile/dashboard/index


Untuk mengedit formulir, pengguna dapat memilih submenu “Detail Formulir” yang 

ada di halaman tersebut.  Untuk mengedit isian formulit, dapat menekan button biru 

“Ubah Isian Formulir” di sisi kanan. 

 
 

Berikut adalah tampilan mengedit isian formulir 

 


