
TUTORIAL REGISTRASI SIKUMIS DEMAK 

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak 
Provinsi Jawa Tengah 



a. Masuk ke alamat website “www.sikumisdemak.com 

b. Jika belum memiliki akun maka pilih menu pendaftaran diri, jika sudah memiliki akun bisa 
klik tombol masuk.  

 

1. AKSES WEBSITE 

Klik “Pendaftaran Diri” 
Jika Belum memiliki 
akun  

Klik “MASUK” 
Jika sudah 
memiliki akun.  



a. Pilih menu “Pendaftaran Diri” bagi yang belum memiliki akun.  

b. Jika UMKM belum terdapat pada daftar tabel maka daftarkan UMKM dengan klik 
“Daftarkan”. Jika UMKM sudah ada maka klik “PILIH” dan lanjutkan klik tombol 
“SELANJUTNYA”. 

2. PENDAFTARAN DIRI 

Klik “PILIH” jika UMKM 
sudah terdaftar 

Klik “SELANJUTNYA” untuk 
melanjutkan ke tahap berikutnya.  

Klik “DAFTARKAN” jika 
UMKM belum terdaftar 



a. Pilih menu “DAFTARKAN” bagi UMKM yang belum terdaftar .  

b. Lengkapi isian form.  

c. Kemudian klik “SIMPAN”. 

 

2. PENDAFTARAN DIRI  



a. Setelah mengisi data UMKM maka akan muncul data UMKM yang diisikan ditabel daftar 
UMKM. 

b. Tahap berikutnya klik “Selanjutnya”.   

 

2. PENDAFTARAN DIRI  

Setelah mengisi 
form klik 
“Selanjutnya” 
untuk 
melanjutkan 
proses 
berikutnya 



a. Setelah mengisi data diri proses selanjutnya adalah mengisikan pelatihan yang pernah 
diikuti.  

b. Menu ini opsional bisa lanjut ke langkah berikutnya jika belum pernah mengikuti pelatihan, 
jika pernah mengikuti pelatihan dapat diisikan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti.  

c. Isi form kemudian klik “Selanjutnya” untuk melanjutkan proses.    

 

2. PENDAFTARAN DIRI  

Klik “Selanjutnya” untuk 
melanjutkan proses 
berikutnya 

Jika lebih dari satu 
pelatihan yang 
pernah diikuti 
maka klik tombol 
“+Jika Lebih Dari 
Satu” 



a. Isi data akun untuk mendapatkan akses login.  

b. Klik “Finish!” jika telah mengisi data  diri dengan lengkap.  

 

2. PENDAFTARAN DIRI  

Klik “Finish” untuk 
menyimpan data.  



a. Setelah pembuatan akun selesai, peserta dapat melakukan login dengan mengeklik tombol 
masuk.  

b. Kemudian mengisikan username dan password.  

c. Kemudian klik tombol “Masuk”. 

3. Pendaftaran Pelatihan  

Klik “Masuk” 
untuk login, 
setelah mengisi 
username dan 
password.  



a. Setelah login, pendaftar dapat mendaftar sesuai pelatihan yang ingin didaftar dengan cara 
klik tombol “Daftar” yang ada pada jadwal tercantum.  

3. Pendaftaran Pelatihan  

Klik “Daftar” 
mendaftar 
pelatihan. 



b. Form pendartaran pelatihan.  

c. Kemudian klik daftar 

3. Pendaftaran Pelatihan  

Klik “Daftar” 
mendaftar 
pelatihan. 



Tahap pendaftaran pelatihan sudah selesai, peserta menunggu verifikasi dari admin Sikumis 
Demak. Hasil verifikasi akan diinformasikan melalui Whatsapp atau peserta dapat memantau di 
menu riwayat pelatihan.  

3. Pendaftaran Pelatihan  



TERIMA KASIH 


