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KERANGKA PEMBUATAN PLATFORM CLOTHING LINE  TAHUN 2019 
Nomor :  01-KLSTR/IKM.4/KAK//2013 

Konektifitas Alur Produksi Sektor IKM Pakaian Jadi  
 

A. Latar Belakang 

 Industri pakaian jadi merupakan sektor industri padat karya yang memberikan kontribusi 
cukup besar bagi perekonomian nasional. Industri pakaian jadi memiliki daya ungkit yang 
tinggi sehingga masuk dalam industri yang diprioritaskan untuk mengimplemantasikan 
Revolusi Industri 4.0. Sektor industri pakaian jadi mampu menyerap 1.647.162 orang tenaga 
kerja pada 409.583 unit usaha. Sebanyak 99 % dari total unit usaha industri pakaian jadi 
didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM),  

 Produk pakaian jadi yang dihasilkan IKM mendominasi pasar dalam negeri, namun pada 
kenyataannya masih ditemukan berbagai kekurangan terutama dalam hal standardisasi dan 
kualitas produk. Hal ini tentunya dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk 
IKM yang dapat mengakibatkan turunnya daya saing IKM.  

 Permasalahan Utama yang dihadapi oleh IKM pakaian jadi yang dapat mengakibatkan 
penurunan daya saing : 

a. Standardisasi Ukuran Pakaian  

Indonesia telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) Ukuran Pakaian yang dapat 
menjadi acuan bagi pada pelaku industri pakaian jadi, namun regulasi ini masih belum 
diimplementasikan dengan baik. Para pelaku baik desainer, pemilik brand maupun 
produsen pakaian jadi memiliki standar ukuran masing-masing. Hal ini tentunya 
menyebabkan ketidakseragaman ukuran dari setiap brand yang menimbulkan 
ketidakpuasan atau kekecewaan konsumen terutama yang membeli pakaian secara 
online. 

b. Standardisasi Kualitas Pakaian  

Kapasitas produksi IKM yang masih terbatas menyebabkan IKM hanya mahir 
memproduksi dalam kapasits produksi yang cukup kecil. Namun apabila produksi dalam 
kapasitas besar (mass production) kualitas antar produk memiliki standar deviasi yang 
tinggi menyebabkan tingginya reture. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan 
menjahit para karyawan IKM dan sulitnya IKM mendapatkan menjahit profesional dan 
kompeten.  

 Terdapat 2 model bisnis IKM Pakaian Jadi yaitu memproduksi sendiri dan sub. kontraktor 
(maklun) kepada penjahit mitra, namun bisnis yang saat ini lebih berkembang adalah maklun 
karena agara desainer dan IKM Pakaian Jadi bisa lebih fokus mengembangkan brand dan 
pemasaran mereka, sehingga sisi produksi diserahkan kepada penjahit mitra atau industri 
konveksi. Namun, kerjasama ini dilakukan secara konvensional sehingga tidak efektif dan 
efisien.  

 Diperlukan suatu platform yang menghubungkan antara IKM Pakaian Jadi dan penjahit mitra 
sehingga seluruh informasi supply, demand, spesifikasi produk, jenis bahan, desain dan pola 
yang diperlukan dalam memproduksi pakaian jadi. Melalui platform ini diharapkan 
konektivitas antara IKM Pakaian jadi baik desainer maupun pemilik brand dengan penjahit 



 

 

dapat terhubung dengan baik sehingga dapat meningkatkan efektifas dan efisiensi produksi 
serta daya saing IKM pakaian jadi maupun penjahit 

   

B. Gambaran Umum 

Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 

lalu menjadi tantangan baru bagi para industri nasional untuk melakukan Revolusi Industri 4.0. 

Terdapat 5 sektor industri yang diprioritaskan untuk melakukan Revolusi Industri 4.0, yaitu industri 

makanan, otomotif, elektronika, kimia, tekstil dan busana. Kelima sektor ini perlu didorong untuk 

mengimplementasikan industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap PBD dan daya 

saing industri nasional.  

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) selaku pembina IKM Pakaian 

Jadi perlu mendorong  IKM  Pakaian Jadi melakukan revolusi industri 4.0. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah dengan membuat  sebuah platform yang diberi nama Clothing Line. Platform 

Clothing Line ini menghubungkan desainer, pemilik brand, produsen pakaian jadi dengan penjahit 

menjadi satu ekosistem bisnis pakaian jadi. Platform ini diharapkan dapat menjadi jawaban bagi para 

desainer, pemilik brand dan produsen pakaian jadi yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan 

penjahit profesional. Para penjahit yang menjadi member dari  platform ini merupakan penjahit 

profesional yang telah mendapatkan Standar Kompetensi Kinerja Nasional Industri (SKKNI) yang 

difasilitasi oleh Direktorat Jenderal IKMA. IKM pakaian jadi yang menjadi member clothing line 

merupakan desainer, pemilik brand dan produsen pakaian jadi yang telah terferifikasi yang memiliki 

produk yang terstandar baik ukuran dan kualitas. Standardisasi ukuran dan kualitas jahitan mengacu 

pada Standar Nasional Indonesia.  

Diagram Alir Konektifitas IKM Pakaian Jadi dan Penjahit Dalam Platform Clothing Line. 

 

Keterangan : 



 

 

1. IKM Pakaian Jadi (Desainer, Pemilik Brand dan Produsen Pakaian Jadi) memberikan informasi 

demand produksi kepada penjahit berupa : Desain (kode dan gambar); jenis kain dan aksesoris; 

ukuran, jumlah dan jangka waktu pengerjaan.  

2. Penjahit akan mendapat informasi tersebut dan bagi yang berminat mengambil order tersebut 

akan memberikan penawaran kepada IKM Pakaian Jadi. 

3. IKM pakaian jadi menerima penawaran dan dapat melihat profil penjahit calon mitra. IKM 

pakaian jadi dan penjahit melakukan personal chatting dan negosiasi. Apabila sudah deal 

dengan salah satu atau beberapa penjahit maka IKM mengisi form purchasing order yang berisi 

informasi : Nama Perusahaan, No ID, Spesifikasi Produk (Desain (kode dan gambar); jenis kain 

dan aksesoris; ukuran, jumlah, penahit mitra dan jangka waktu pengerjaan), Upload Perjanjian 

Kerjasama (PKS) dengan penjahit yang ditandatangani kedua belah pihak. Draft PKS dapat di 

download di platform/aplikasi clothing line.  

4. Penjahit memberikan informasi/notifikasi menerima order dan tahapan proses yang dikerjakan 

(membuat pola, memotong, menjahit, finishing, pengepakan, pengiriman, dan selesai).  

5. Penjahit mendapatkan informasi jenis pola, SOP, dan critical point proses produksi pesanan IKM 

melalui platform. Sehingga pada aplikasi ini IKM menginput data base jenis pola, SOP, dan 

critical point setiap desain yang dimiliki, hal ini penting untuk menghindari kesalahan prosedur 

yang menyebabkan cacat atau reject. Hal ini merupakan integrasi vertikal dari implementasi 

industri 4.0 pada platform clothing line. Akan lebih baik jika data ini dapat disajikan berupa 

gambar dan video.  

6. IKM Pakaian jadi mengirimkan kain kepada penjahit dan apabila sudah diterima penjahit 

memberi notifikasi. 

7. IKM yang sudah menerima produk dari penjahit maka memberikan notifikasi dengan 2 pilihan, 

yaitu : 1) barang diterima sesuai spesifikasi dan 2) barang diterima tidak sesuai spesifikasi. 

Untuk barang diterima tanpa spesifikasi ada keterangan alasan penolakan : 1) ukuran; 2) 

kualitas jahitan dan 3) jumlah. Untuk barang reject dikembalikan ke penjahit untuk diperbaiki.  

8. Apabila barang yang sudah sesuai IKM memberi notifikasi bahwa pesanan diterima dan 

memberi review/penilaian atas kinerja penjahit.  

9. Brand input data untuk penerbitan dan pencetakan QR code produk (Kode Produksi/Desain, 

jenis kain, cara perawatan/pencucian/setrika,penjahit). QR code akan di tempelkan pada label 

pakaian (Hang Tag). 

Platform Clothing line dibuat sebagai implementasi revolusi industri 4.0 melalui integrasi 

horizontal, yaitu konektivitas supply chain produksi pakaian jadi mulai dari penjahit, IKM pakaian 

jadi dan konsumen. Konsumen yang membeli produk dari IKM pakaian jadi member clothing line 

mendapatkan keuntungan berupa informasi produk yang tertera di QR code dan mendapatkan 

jaminan kualitas dan ukuran yang terstandardisasi.  



 

 

Melalui platform clothing line Direktorat IKMA dapat mengetahui perkembangan IKM dan 

penjahit binaan, jenis produk yang paling banyak dipesan dan efektifitas platform. Dalam 

pengembangan ke depan rencananya platform ini akan dihubungkan dengan platform textile 

smart hub, yaitu platform yang menyediakan bahan baku dan bahan penolong dari produsen 

langsung. Disisi market juga rencananya rencananya akan digubungkan dengan marketplace 

produk fesyen, sehingga konektivitas seluruh rantai pasok industri pakaian jadi dapat terwujud.    

C. Tujuan  

1. Membuat platform yang menghubungkan pelaku IKM pakaian jadi / fesyen dengan IKM konveksi 
atau penjahit profesional. 

2. Memudahkan IKM pakaian jadi / fesyen dalam mencari mitra penjahit yang professional dan 
bersetifikat SKKNI.  

3. Memberikan wadah bagi para pelaku IKM pakaian jadi /  fesyen dan tenaga penjahit untuk 
menampilkan portofolio pekerjaan yang telah diselesaikan dan kemampuan yang dimiliki. 

4. Memberikan jaminan kualitas produk dan ukuran yang terstandar kepada konsumen, sehingga 
diharapkan meningkatkan loyalitas konsumen.  

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifiatas produksi bagi IKM pakaian jadi.   

D. Penjelasan aplikasi yang dibangun 

1. Fungsi dasar (wajib) 

- Adanya sistem member (sign up akun, sign in dan sign out) yang dikelompokan kedalam 
akun pemilik brand / desainer / IKM pakaian jadi, akun IKM konveksi / tenaga penjahit 
tersertifikasi. Khusus IKM pakaian jadi  

- Fungsi yang memungkinkan pemilik brand / IKM pakaian jadi untuk menampilkan detail 
pekerjaan yang dapat ditawarkan kepada para IKM konveksi / tenaga penjahit. Detail 
pekerjaan meliputi desain pakaian, pola potong, jumlah order, ukuran serta titik kritis dari 
produk. 

- Fungsi yang memungkinkan pemilik brand / IKM pakaian jadi untuk mencari tenaga penjahit 
yang berkualitas secara realtime. (dapat dipilih diantara dua skema, yaitu pemilik brand 
memilih sendiri tenaga penjahit yang akan dipekerjakan, atau pemilik brand memasang 
pekerjaan layaknya sebuah iklan yang nantinya dipilih oleh tenaga penjahit / IKM konveksi 
untuk dikerjakan. 

- Fungsi yang memberikan akses bagi IKM pakaian jadi / pemilik brand untuk menjabarkan 
standar operasional prosedur (SOP) pengerjaan penjahitan pakaian yang dibuat (dibuat 
untuk masing-masing desain pakaian). 

- Fungsi yang memungkinkan IKM pakaian jadi untuk menjabarkan critical point dari setiap 
produk yang dikerjakan, dengan rincian detail jahitan, potongan, serta bagian mana saja 
yang rawan terjadi kecacatan produksi. 

- Fungsi yang memungkinkan IKM pakaian jadi dapat berkomunikasi dengan IKM Konveksi / 
tenaga penjahit melalui fitur personal messaging. 



 

 

- Fungsi yang menampilkan formulir isian perjanjian kerja sama antara IKM pakaian jadi dan 
IKM konveksi / penjahit yang berisi detail pekerjaan, jumlah order pakaian, dan durasi waktu 
pengerjaan pesanan. 

- Fungsi yang memungkinkan IKM pakaian jadi untuk dapat memberikan review / ulasan 
tentang hasil pekerjaan yang telah dikirimkan oleh IKM konveksi / tenaga penjahit, review 
yang diberikan meliputi keseusaian produk (bila tidak sesuai, produk dapat dikembalikan), 
serta rating dari kualitas hasil pekerjaan penjahit. 

- Fungsi yang memungkinkan IKM pakaian jadi untuk dapat memberikan input data tentang 
informasi produk yang telah dihasilkan, informasi meliputi tentang tata cara mencuci 
(carewash), jenis kain, brand, dan nama penjahit.  

- Aplikasi yang dapat diakses dari smartphone android maupun Apple 

- Fungsi monitoring bagi Tim Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka tentang 
kemampuan dan track record setiap IKM dan penjahit serta desain dan produk mana yang 
paling laris. 

2. Fungsi tambahan (tidak wajib, menjadi nilai tambah) 

- Fungsi analisa keuangan dan analisa bisnis dari sebuah model pakaian yang dibuat 

- Fungsi yang dapat menampilkan dashboard pengerjaan dari masing-masing penjahit 
sehingga dapat dipantau progress pengerjaan dari masing-masing penjahit 

- Fungsi yang memungkinkan tenaga penjahit memberikan laporan tentang progress 
pengerjaan order jahitan. (setiap hari berapa pakaian yang berhasil dikerjakan) 

 

E. Persyaratan 

1. Persyaratan peserta Pembuatan Platform Clothing Line 

a. Startup dengan anggotan mayoritas WNI / CEO startup tersebut adalah WNI; 

b. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses program startup4industry; 

c. Bersedia mengikuti peraturan panitia pelaksana 

d. Bersedia menjadi pengelola platform clothing line 

2. Persyaratan umum aplikasi 

a. Aplikasi dibangun berbasis cloud 

b. Aplikasi dibuat dengan UI/UX semudah mungkin / simple 

F. Sasaran pilot project implementasi 

Sasaran implementasi adalah IKM pakaian jadi (desainer dan pemilik brand) yang memiliki izin 
usaha industri dan penjahit bersertifikasi SKKNI yang telah terverifikasi.  

G. Indikator Keluaran dan Keluaran 

1. Indikator Keluaran 



 

 

Tersedianya aplikasi yang menghubungkan IKM pakaian jadi dan penjahit yang dapat 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi pakaian jadi. 

2. Keluaran 

Terwujudnya IKM pakaian jadi yang lebih berdaya saing dengan jaringan kemitraan yang kuat 
dan produk yang berkualitas serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas bagi tenaga 
penjahit / IKM konveksi melalui penggunaan platform Clothing Line. 

H. Cara Pelaksanaan Kegiatan 

1. Pendaftaran peserta melalui situs esmartikm.kemenperin.go.id 

2. Sebelum mendaftar peserta wajib membuat akun pada situs tersebut 

3. Lengkapi data profil akun selengkapnya agar dapat mengakses lebih banyak program DItjen 
IKMA 

4. Setelah pembuatan akun berhasil, peserta dapat mengikuti program dengan cara joint event, 
sesuai dengan topik yang dipilih 

5. Lengkapi dokumen yang dibutuhkan, pastikan dokumen terupload dengan baik 

6. Produk yang dibuat untuk memecahkan hackathon tidak harus jadi protoypingnya saat 
pitching, namun diperkirakan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
selama masa implementasi 

7. Jika pendaftaran lolos seleksi I (shortlist), maka akan dilanjutkan dengan pitching session 
dengan format presentasi dan QA selama kurang lebih 30 menit di Jakarta. Startup dapat 
mengirimkan 1 (satu) orang dengan transport dan akomodasi (jika diperlukan) dibiayai oleh 
panitia 

8. Pitch session menjaring 3 finalis yang akan melakukan pilot project implementasi 

9. Selama proses implementasi, peserta mendapat deep coaching sesuai kebutuhan dari partner 
program 

10. Selama proses implementasi akan dinilai dari 3 finalis, hadiah bagi finalis adalah juara I, uang 
tunai sebesar Rp. 30.000.000,-, juara II uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-, juara III uang 
tunai sebesar Rp. 10.000.000,-. 

11. Hak paten / cipta menjadi milik startup dimana pengurusannya dapat difasilitasi oleh panitia. 
Panitia berhak mempublikasikan karya startup tanpa persetujuan sebelumnya 

12. Pantau perkembangan program melalui esmartikm.kemenperin.go.id atau 
www.startup4industry.id 

I. Jadwal Pelaksanaan 

- 30 Agustus 2019 : Launching program 

- 20 Agustus – 25 Oktober 2019 : Pengumpulan proposal 

- 25-28 Oktober 2019 : shortlist oleh juri 

- 29-31 Oktober 2019 : pitching 

- 1-30 November 2019 : pilot project implementasi 



 

 

- 11-13 Desember 2019 : awarding dan pameran 

J. Narahubung  

Admin kompetisi dapat menghubungi 087777150725 (WA), email : startup4industry@gmail.com, IG 
: @startup4industry, youtube @startup4industry, dengan alamat Direktorat IKM LMEA, Gedung 
Kementerian Perindustrian Lantai 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Telp. / Fax : 
021-5253526. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSAL 

mailto:startup4industry@gmail.com


 

 

[Nama Perusahaan] 

[BIDANG USAHA] 
 

 

 

 

 

[tempat dan tanggal penyusunan] 
 

 

 

disusun oleh: 

[Nama Penyusun] 

[Jabatan Penyusun] 

 

 

 

 
[Alamat Lengkap Perusahaan] 

No. Telepon [Nomor Telepon] No. Fax [Nomor Fax] 

Alamat E-mail [Alamat E-mail] Situs Web [Situs Web]



 

 

DAFTAR HALAMAN (NOMOR HALAMAN 

HANYA ILUSTRASI) 

DAFTAR HALAMAN ...................................................................................... 11 

1. RINGKASAN EKSEKUTIF ........................ Error! Bookmark not defined. 

2. LATAR BELAKANG PERUSAHAAN ...... Error! Bookmark not defined. 

2.1 DATA PERUSAHAAN ......................................... Error! Bookmark not defined. 

2.2 BIODATA PEMILIK / PENGURUS  .................... Error! Bookmark not defined. 

2.3 STRUKTUR ORGANISASI .................................. Error! Bookmark not defined. 

2.4 PENDAMPING / INKUBATOR ........................... Error! Bookmark not defined. 

2.5 SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM ... Error! Bookmark not defined. 

3. PRODUK & ANALISA BIAYA  ................. Error! Bookmark not defined. 

3.1 DESKRIPSI PRODUK  ......................................... Error! Bookmark not defined. 

3.2 SPESIFIKASI PRODUK ....................................... Error! Bookmark not defined. 

3.3 SKEMA SISTEM APLIKASI ................................ Error! Bookmark not defined. 

3.4 SKEMA ANTAR MUKA  ..................................... Error! Bookmark not defined. 

3.5 SKEMA DATABASE ............................................ Error! Bookmark not defined. 

3.6 DESAIN DAN PENJELASAN FITUR TAMBAHAN ........ Error! Bookmark not 

defined. 

3.7 ANALISA HARGA DAN BIAYA ........................ Error! Bookmark not defined. 

4. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA .. Error! Bookmark not defined. 

4.1 RENCANA PENGEMBANGAN USAHA ........... Error! Bookmark not defined. 

4.2 TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA ... Error! Bookmark not defined. 

4.3    BUSINESS MODEL CANVAS………………………………………………15 

LAMPIRAN ........................................................... Error! Bookmark not defined. 

A. DESAIN ............................................................... Error! Bookmark not defined.5 

B. TAMPILAN ANTAR MUKA ............................... Error! Bookmark not defined. 

C. FOTO PRODUK .................................................... Error! Bookmark not defined. 

D. LAIN-LAIN ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

 



 

 

CARA PENDAFTARAN 

 

Untuk dapat mengikuti program atau acara Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, 
dan Industri Aneka, wajib membuat / registrasi akun terlebih dahulu dalam platform e-
Smart IKM melalui link website : esmartikm.kemenperin.go.id. 
 
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 

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: 

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


 

 

 
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 (jika ada) 



 

 

14. Alamat perusahan 

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

 
Login SIIKMA 
Setelah mendapatkan username dan password dari esmartikm2019@e-smartikm.id, 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. 

Penggantian password dapat dilakukan pada menu profil dan silahkan klik edit profil. 

 

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 Hackindustry  



 

 

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.  

 

 
 

 

Pilih event / acara yang tertulis nama acara “Startup4industry 2019 (Making Indonesia 4.0 

Startup 2019)”. 

 

 
Pilih salah satu tema kompetisi yang akan diikuti, berikut adalah tampilan berisi informasi detail 

terkait kompetisi tersebut, 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 

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


 

 

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. 

 

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

muncul tampilan berikut, anda dapat menyetujuinya untuk meneruskan proses pendaftaran. 

 
 

Isikan isiannya sampai muncul notifikasi jika anda berhasil. 

 
Email konfirmasi pendaftaran dikirim ke email akun anda. Silahkan di cek. 

Jika ada pertanyaan dapat menghubungi no WA 087777150725 

 

 


