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Registrasi Akun Buyer
sebagai Member Buyer

BUSINESS
MATCHINGA.

Kunjungi alamat website
ikraindonesia.com

Kemudian klik
Menu DAFTAR

1

Pada halaman Pendaftaran,
klik link Daftar Buyer
Business Matching

2

Anda akan di arahkan untuk
melakukan pendaftaran dengan
mengisi data seperti Informasi
Perusahaan, Deskripsi Bisnis Anda,
dan untuk Upload soft copy
kelengkapan dokumen seperti:

- Laporan Keuangan 3 tahun terakhir

3



BUSINESS
MATCHING

Setelah mengisi data registrasi 
dan ada pesan bahwa registrasi
telah berhasil. Untuk selanjutnya data
registrasi anda akan ditinjau oleh tim
Admin IKRA Business Matching untuk
di lakukan validasi.

Anda perlu menunggu tim Admin IKRA
memvalidasi akun Anda. Jika akun Anda
telah disetujui, maka pemberitahuan
akun telah aktif akan disampaikan
melalui alamat email kontak yang telah
anda isi saat Registrasi.

5

Anda perlu menunggu tim Admin IKRA
mevalidasi akun Anda.

Jika akun Anda telah disetujui,
maka pemberitahuan bahwa akun
telah aktif akan disampaikan ke alamat
email kontak yang telah anda isi
saat Registrasi.
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Registrasi Akun Buyer
sebagai Member BuyerA.



Login Akun
sebagai Member Buyer

BUSINESS
MATCHINGB.

Kunjungi alamat website
ikraindonesia.com

Kemudian klik
Menu LOGIN

1

Pada halaman Login,
klik link Masuk Business
Matching

2

Kemudian masukkan Email dan
Password Akun Business Matching
Anda.
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Halaman Admin
Member Buyer

BUSINESS
MATCHINGC.

Halaman admin Buyer

Setelah anda login dengan
email dan password yang
didaftarkan, selanjutnya
anda akan masuk kedalam 
halaman admin buyer

1

Menu Logout
Menu ini terdapat di pojok
kanan atas, ketika di klik
maka akan keluar menu:
- edit profile
- pergantian bahasa
- Logout

2

Menu admin buyer, terdiri dari:
- Dashboard
- Seller Sector
- Pesan/Diskusi
- Daftar Meeting
- Seller Favorite
- Edit Jadwal
- Profile
- INHALIFE
- IKRA Homepage
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Menu Seller Sector
Sebagai Pencarian Seller

BUSINESS
MATCHINGD.

Klik menu Seller Sector untuk mencari
produk sesuai dengan kriteria yang akan
anda cari.

1

Fitur Filter
Filter pencarian bisa dengan
mengetik nama perusahaan
atau bisa juga di filter
berdasarkan sektor usaha.

2a

Sektor usaha yang tampil
dari hasil pencarian.

2b

Untuk melihat profile dari seller, 
bisa dengan klik tombol
Member Profile

3a

Setelah tombol Member Profile
di klik maka akan tampil popup
yang berisi data dari seller.

3b



Request Meeting
Business Matching

BUSINESS
MATCHINGE.

Sebagai Buyer Anda bisa memilih member Seller yang akan Anda ajak untuk Business Matching
sesuai dengan kriteria Anda. Pencarian member Seller dapat anda cari dari menu Dashboard,
dengan mencari berdasarkan nama produk yang Seller tawarkan, ataupun berdasarkan kategori
Sektor Industri Seller pada menu Seller Sector.

Untuk dapat Request Meeting, masing-masing Buyer memiliki kouta maksimal jumlah Seller yang
bisa di ajukan perjanjian Business Matching.

Untuk menu Request Meeting,
Anda bisa ke halaman
pencarian produk di menu
Dashboard, kemudian klik
salah satu produknya.

1

Kemudian setelah tampil popup
informasi produk dari Seller,
klik tombol Request Meeting.

Atau anda bisa kirim pesan
dengan Seller dengan klik tombol
Kirim Pesan.
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Request Meeting
Business Matching

BUSINESS
MATCHINGE.

Setelah di halaman Request
Meeting, Pilih Tanggal Anda
ingin bertemu Business
Matching.

3

Pilih Waktu Meeting,
dengan klik pada jam
yang diinginkan.

Untuk jam yang berwarna
abu-abu gelap tidak bisa
dipilih karena pada jam
tersebut member Seller
statusnya tidak tersedia.

4

Setelah dipilih waktu
meetingnya, klik
Submit Request
untuk mengajukan
request meeting
ke member Seller.
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Daftar Meeting
Business Matching

BUSINESS
MATCHINGF.

Untuk melihat Request Meeting yang telah Anda ajukan ke Seller serta
status Jadwal Meeting, Anda dapat melihatnya di menu Daftar Meeting/
Meeting List.

Klik Menu Daftar Meeting1

Pada halaman Meeting List
terdiri dari 3 sub bagian, yaitu
Jadwal Meeting, Jadwal Pending dan
Jadwal Dibatalkan.

a. Jadwal Meeting:
Berisi jadwal yang telah disetujui oleh
Anda atau disetujui oleh Seller. Pada
halaman ini bisa dilihat jadwal meeting
Business Matching selanjutnya.

b. Jadwal Pending:
Berisi jadwal yang masih menunggu
persetujuan antara Seller dan Buyer.
Jadwal pertama kali diajukan oleh Anda
sebagai Buyer, kemudian Seller perlu
konfirmasi jadwal meeting tersebut, jika
Seller tidak bisa pada jadwal tersebut, Seller
akan mengajukan reschedule tanggal dan
waktu pertemuan.

Notifikasi pengajuan reschedule meeting
oleh Seller akan dikirimkan ke email Anda.
Anda perlu melakukan konfirmasi apakah
jadwal tersebut sesuai dengan jadwal
Anda. 

c. Jadwal Dibatalkan:
Berisi jadwal yang telah dibatalkan
oleh Seller maupun Buyer karena
tidak ada kecocokan/match jadwal
antara satu dengan yang lain.
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Reschedule Meeting
Business Matching

BUSINESS
MATCHINGG.

Klik tombol Reschedule pada jadwal
yang akan diajukan perubahan
Jadwal Meeting.

1

Kemudian di halaman Reschedule
Meeting, pilih Tanggal dan Waktu
Meeting yang ingin anda ubah.

2

Setelah anda mengajukan
Reschedule Meeting, anda akan
diarahkan ke Jadwal Pending.
Status jadwal yang anda ajukan
Reschedule Meeting akan berubah
menjadi status Menunggu Approval
Seller

3

Klik Button Reschedule Meeting
untuk mengajukan jadwal ke Buyer

2c

Pilih Tanggal Meeting2a

Pilih Waktu Meeting, dengan
klik pada jam yang diinginkan.

2b

Jika member Seller reschedule meeting
jadwal yang Anda ajukan, namun pada
jadwal tersebut Anda tidak bisa
melakukan Business Matching, Anda
bisa mengajukan reschedule meeting
kembali.



Edit Jadwal
Ketersediaan Meeting

BUSINESS
MATCHINGH.

Anda dapat menonaktifkan jadwal untuk tanggal dan waktu mana saja
yang Anda tidak tersedia waktunya untuk melakukan Business Matching.
Tanggal yang dipilih nanti tidak akan bisa dipilih waktunya oleh Seller
ketika melakukan Reschedule Meeting.

Untuk menentukan jadwal yang tidak tersedia,
Anda dapat klik menu Edit Jadwal.

1

Pilih Tanggal untuk kemudian 
melihat waktu yang bisa dipilih

Warna Abu-Abu, menandakan jam yang dipilih
untuk di nonaktifkan.

Warna Orange, menandakan jam tersebut ada
jadwal yang masih pending konfirmasi untuk
Business Matching.

Warna Cokelat, menandakan pada jam tersebut
sudah ada jadwal yang terkonfirmasi Business
Matching.

2

Kemudian pilih jam mana saja yang mau
di nonaktifkan pada jadwal Business Matching.
Anda bisa memilih lebih dari satu tetapi
pada tanggal yang sama, dengan klik pada jam
lainnya.
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Edit Jadwal
Ketersediaan Meeting

BUSINESS
MATCHINGH.

Setelah memilih tanggal
dan waktu untuk di nonaktifkan,
klik tombol Save Schedule
untuk simpan jadwal tersebut.
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Menu Pesan/Diskusi
Komunikasi dengan Seller

BUSINESS
MATCHINGI.

Klik menu Pesan/Diskusi untuk berkomunikasi
dengan seller. 

1

List seller yang pernah
berkomunikasi.

2a

Pesan dari seller dan buyer
akan tampil di are ini.

2b

Jika belum pernah berkomunikas dengan seller,
maka buyer bisa masuk ke menu Seller Sector
dan klik tombol Member Profile.

3a

Klik tombol Send Message untuk
berkomunikas dengan seller.

3b

Untuk mengetik pesan dan
mengirim pesan ke seller.

2c



Menu Seller Favorite
Menambahkan Seller Favorite

BUSINESS
MATCHINGJ.

Pilih salah satu seller
yang ingin dijadikan seller 
favorite, kemudian klik 
bintang yang berada di
pojok kanan atas seller.

Jika sudah di klik, dengan
demikian seller favorite 
sudah di masukan ke menu
Favorite Seller.

2

Klik menu Seller Favorite
untuk melihat list seller
favorite.

3a

Tampilan semua list seller 
favorite yang sudah disimpan.

3b

Klik menu Seller Sector untuk melihat
semua seller.

1



Menu Profile Buyer
Edit Profile Buyer

BUSINESS
MATCHINGK.

Halaman profile buyer, terdiri dari
profile yang di isi ketika buyer
melakukan registrasi.

Untuk melakukan edit profile,
cukup ganti data yang akan di
update datanya.

2

Jika data yang di edit sudah
selesai, maka selanjutnya 
tinggal di simpan dengan 
mengklik tombol
Update Data.

3

Klik menu Profile untuk edit profile buyer.1
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