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Untuk User Umum 

 
 
 

Sistem Informasi Kalibrasi Sertifikasi Pengujian 

Balai Pengujuan dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta 
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 2 

Pendahuluan  
Sikakap merupakan Sistem Informasi pendaftaran kalibrasi, sertifikasi dan 

pengujian mutu barang berbasis online yang di bangun oleh Balai Pengujuan dan 
Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Yang bertujuan 
tersedianya kemudahan akses informasi dan pendaftaran serta pembayaran oleh 
pelanggan secara online, yang prosesnya bisa langsung dicatatkan dengan cepat, 
tepat dan akurat. 

Buku panduan ini dibuat untuk User atau Konsumen Balai Pengujuan dan 
Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk dapat 
melakukan pendaftaran kalibrasi sertifikasi dan pengujian mutu barang secara online 
sampai pembayaran biaya pengujian atau sertifikasi mutu barang lewat bank.  

User dapat memantau proses kalibrasi, sertifikasi dan pengujian mutu barang di 
aplikasi Sikakap dari proses awal sampai akhir. 
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A. Masuk ke Sikakap 
Untuk masuk ke Sikakap masuk ke alamat website 
https://sikakap.disperindag.jatengprov.go.id/ 
 

  
Masuk dengan Username dan Password yang sudah dibuat kemudian klik 
Login. Jika belum memiliki akun, klik Daftar 
 

 
Isikan semua data dengan lengkap, kemudian klik Daftar. 
Periksa email anda dan klik link aktivasi akun Sikakap.  
Setelah berhasil aktivasi akun Sikakap, masukkan Username dan Password 
dengan benar. 
Berikut halaman pertama setelah Login 
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B. Penawaran 
Berikut tahapan meminta penawaran kalibrasi, sertifikasi dan pengujian mutu 
barang. Klik menu Penawaran  
 

 

Klik icon  untuk menambahkan Penawaran  
 

 
Isikan semua data dengan baik dan sesuai 

Klik icon  untuk menambahkan Data Penawaran 

 

 
Pilih nama alat yang sesuai, isikan keterangan sesuai kebutuhan,  

dan klik Tambah 
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Klik simpan untuk menyimpan data penawaran 
 

 
Jika sudah dikonfirmasi oleh administrator, Status akan berubah menjadi 

 
Setalah itu, silahkan melakukan proses Pendaftaran 
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C. Pendaftaran 
Berikut cara Pendaftaran kalibrasi, sertifikasi dan pengujian mutu barang. 
Masuk ke menu Pendaftaran 
 

  

Kemudian klik  

 
Masukkan semua data dengan benar dan lengkap, kemudian klik 

 
 

 
Kemudian Masukkan semua Data Alat (jika lebih dari 1) dengan lengkap dan 
sesuai, kemudian klik Simpan. 
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Status pendaftaran dapat dilihat di kolom Status, dari Baru – Selesai 
 

  

Klik icon  untuk mengedit data 

Klik icon untuk mencetak bukti pendaftaran 

Klik icon untuk menghapus data (sebelum di konfirmasi 
admin) 
 
Kemudian kirimkan alat ke Balai Pengujuan dan Sertifikasi Mutu Barang 
(BPSMB) Surakarta Provinsi Jawa Tengah 
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D. Monitoring 
Menu monitoring adalah menu untuk memantau proses pengerjaan / status 
pengerjaan kalibrasi, sertifikasi dan pengujian mutu barang 

 
Status akan selalu up to date sesuai proses yang sedang dijalankan 
  

E. Sertifikat 
Menu Sertifikat berisi Sertifikat kalibrasi, sertifikasi dan pengujian mutu 
barang yang sudah selesai 

 

Klik icon  untuk preview sertifikat  

Klik icon  untuk revisi sertifikat  
 

F. Invoice 
Menu Invoice adalah menu invoice / tagihan yang harus dibayarkan setelah 
proses pengerjaan selesai, sebelum pengambilan sertifikat 
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G. Konfirmasi Pembayaran 
Menu Konfirmasi Pembayaran adalah menu untuk melakukan konfirmasi 
pembayaran dari invoice yang sudah dibuat oleh sistem 

 

Klik icon  untuk menkonfirmasi pembayaran 
 

 
Isikan data dengan lengkap dan sesuai, serta upload bukti bayarnya, 
kemudian klik Simpan. 
 

H. Penyerahan 
Menu penyerahan adalah menu daftar sertifikat yang sudah di serahkan dan 
alat atau bahan uji yang dikembalikan kepada pemohon 

 
 

 
 
 



 10 

I. Revisi Sertifikat 
Menu Revisi Sertifikat berisi history revisi sertifikat yang diajukan oleh 
pemohon 
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