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A. Latar Belakang 

 Industri Kecil dan Menengah (IKM) Alat Mesin Pertanian (Alsintan) menghasilkan produk-
produk teknologi tepat guna, umumnya mereka memiliki workshop dengan kemampuan 
terbatas (baik pada alat maupun sumber daya), sehingga dalam proses pembuatan alat-alat 
teknologi tepat guna tidak didasarkan pada hasil penelitian. IKM tidak memiliki divisi 
penelitian dan pengembangan (R n D). 

 Produk teknologi tepat guna yang dihasilkan selama ini hanya dilihat dari kemampuan 
menghasilkan produk dari sisi kuantitas, tanpa terlalu memperhatikan kualitas produk yang 
dihasilkan, sehingga output mesin tersebut kurang terjaga mutunya / tidak standard. 

 Mesin teknologi tepat guna yang dihasilkan masih memakai kontrol manual dengan 
mengandalkan intuisi dan pengalaman operatornya yang berakibat produk yang dihasilkan 
kurang terjaga kualitasnya (tidak seragam). 

 Parameter proses yang menentukan keberhasilan suatu proses produksi yang terjadi dalam 
suatu mesin, dipilih dan ditentukan berdasarkan intuisi operator mesin sehingga parameter 
terbaik  yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik atau paramater \ proses 
terbaik yang paling efisien tidak diketahui dengan pasti 

  

B. Gambaran Umum 

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka melakukan pembinaaan terhadap 

bengkel-bengkel teknologi tepat guna baik dari segi kompetensi SDM maupun standardisasi 

produk yang dihasilkan, yaitu mesin. Namun, bengkel teknologi tepat guna belum mempunyai 

kemampuan untuk membuat produk yang dilengkapi dengan kontroler otomatis, sehingga perlu 

adanya industri pendukung lain / startup yang membuat modular kontroler untuk dapat 

dipasangkan di mesin teknologi tepat guna. 

Industri teknologi tepat guna merupakan industri yang strategis karena produk yang dihasilkan 

merupakan barang modal yang digunakan dalam sektor industri lain, karena kualitas mesin 

teknologi tepat guna akan menentukan kualitas produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut. 

Sebagai sebuah negara dengan keunggulan perekonomian yang berbasis hasil pertanian, 

peternakan, perikanan, maka mayoritas industri yang berkembang dengan pesat di Indonesia 

adalah industri makanan dan minuman, sehingga mesin-mesin teknologi tepat guna yang 

berkembang sebagian besar merupakan mesin pengolah pangan. Oleh karena itu untuk topik 

hackathon ini dipilih mesin teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan. Contoh dari mesin 

pengolahan pangan adalah : oven (segala jenis oven), mesin sangrai kopi, mesin penggoreng, 

mesin pemanggang (grill), dll. 



 

 

C. Tujuan  

1. Membuat kontroler digital yang bersifat modular untuk mesin-mesin pengolahan pangan 
sehingga dapat dipasang/ diintegrasikan pada mesin teknologi tepat guna tanpa perlu mengubah 
desain mesin keseluruhan. Modul ini dapat dipasang atau dilepas, tanpa mengganggu 
fungsionalitas mesin, artinya jika terjadi kerusakan pada modul kontroler,  dapat dilepas dan 
mesin berjalan secara manual; 

2. Mengontrol variabel dan parameter proses mesin secara otomatis untuk mendapatkan output 
yang stabil sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. 

 

D. Penjelasan modul yang dibangun 

1. Fungsi dasar  

- Mampu mengontrol parameter suhu, waktu, kelembaban dengan sistem digital, selama 
proses produksi di jalankan dengan menggunakan mesin tersebut; 

- Kontroler suhu tersambung pada kontroler aliran gas (besar kecil gas) karena mesin tersebut 
berbahan bakar gas (elpiji); 

- Memiliki embedded sistem (memori penyimpanan data) yang dapat diprogram, misal oven : 
mesin dapat diprogram untuk menghasilkan 3 output produk dengan grade yang berbeda-
beda berdasarkan parameter proses yang dipilih, set point dari parameter tersebut dapat 
disimpan di embedded system; 

- Embedded system memiliki kemampuan mengendalikan masing-masing parameter; 

- Mengontrol mati hidupnya mesin secara otomatis ; 

- Bersifat modular, dapat diinstal dan dibongkar tanpa harus mengubah desain mesin. 

2. Fungsi tambahan (nilai ekstra) 

- Mengontrol parameter lain seperti tekanan (pressure) atau parameter lain; 

- Menggunakan computer vision untuk menghentikan proses berdasarkan warna produk 
(biasanya tingkat kematangan); 

- Data / parameter dikirim dan ditampilkan dalam platfom (internet of things). Parameter yang 
dikirim bisa suhu lama proses berlangsung , kelembaban, status mesin (on – off); 

- Sistem akuisisi data mampu mengolah data yang kemudian dikirim menjadi bentuk report 
performa mesin. 

E. Persyaratan 

1. Persyaratan peserta HackIndustry 

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; 

2. Persyaratan umum modul 



 

 

a. Modul merupakan hasil rancangan dan rakitan sendiri bukan produk jadi yang dibeli 

b. Mampu menjalankan fungsi utama 

c. Menggunakan teknologi digital 

d. Bersifat modular, dapat diinstal tanpa mengubah desain mesin 

3. Persyaratan dari segi bisnis 

a. Model bisnis penjualan modul (Business Model Canvas) 

b. Analisa harga dan komponen (Bill of Material dan Cost Structure) 

c. Analisa purna jual 

 

F. Sasaran pilot project implementasi 

Sasaran implementasi adalah IKM bengkel teknologi tepat guna yang menjadi binaan Ditjen IKMA. 

 

G. Indikator Keluaran(output) dan Capaian (outcome)  

1. Indikator Keluaran (output) 

Tersedianya sistem kontroler digital yang bersifat modular untuk dapat digunakan pada mesin-
mesin produksi bengkel teknolog tepat guna tanpa perlu mengubah desain mesin. 

2. Indikator Capaian (outcome)  

Terwujudnya mesin teknologi tepat guna yang lebih presisi dan akurat dengan diintegrasikannya 
modul kontroler,   dengan demikian kualitas produk yang dihasilkan dapat terjaga sesuai standard 
mutu yang telah ditetapkan. 

 
H. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

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

2. Sebelum mendaftar peserta diwajibkan 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 
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. HAKI dalam bentuk hak paten, hak cipta, desain industri menjadi milik startup yang mana 
proses pengajuan dan pengurusan HAKI dapat difasilitasi oleh panitia. Panitia berhak 
mempublikasikan karya / produk startup tanpa persetujuan sebelumnya. . Proposal menjadi 
milik panitia yang tidak dipublikasikan umum; 

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 

[Nama Perusahaan] 

http://www.startup4industry.id/
mailto:startup4industry@gmail.com


 

 

[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) 
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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 


