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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Hasil Penelitian
1.

Keadaan Umum Startup
Startup saat ini menjadi bisnis yang sangat berkembang di
Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan
banyak anak muda yang termotivasi memiliki sebuah bisnis yang
menggabungkan

ide

dan

kreativitas

dengan

memanfaatkan

perkembangan teknologi. Seiring berjalannya waktu, kemajuan bisnis
startup tidak hanya startup tidak hanya terjadi di ibu kota Jakarta yang
merupakan pusat ekonomi dan bisnis. Yogyakarta merupakan salah
satu kota yang menjadi inkubator kemunculan dan perkembangan
berbagai macam startup. Terdapat beberapa argumen yang membuat
kota Yogyakarta menjadi tempat yang ideal untuk mendirikan startup.
Argumen tersebut, salah satunya berkaitan dengan biaya operasional
yang relatif kecil. Selain itu, Yogyakarta juga mempunyai sumber
daya manusia (SDM) yang berkualitas dan melimpah, akses internet
terbilang cukup baik, serta adanya perhatian pemerintah daerah
kepada pelaku industri startup. Salah satu bukti dukungan pemerintah,
ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang bekerja sama
dengan PT Telkom Indonesia membuka pusat kreatif berbasis
teknologi di Yogyakarta untuk mengembangkan potensi anak-anak
muda.
Hasil riset Jogja Digital Valley pada 2014 menunjukkan bahwa
kota Yogyakarta menjadi pilihan lokasi bisnis digital kreatif dengan
karakter kota dan fasilitas pendukung yang memadai. Yogyakarta juga
dinilai mempunyai komponen pendukung ekosistem industri digital
kreatif yang cukup lengkap. Namun, selama ini komponen pendukung
tersebut ternyata belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini menjadi
salah satu alasan kuat bagi Aditif untuk memulai bisnis digital di
commit to
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Jogja Digital Valley merupakan salah satu program CSR
Indigo PT Telkom Indonesia. Program tersebut diwujudkan melalui
penyediaan coworking space gratis yang sudah didirikan sejak 2013.
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pihak HRD, diketahui
bahwa sejak awal dibuka, Jogja Digital Valley yang terletak di Sagan
sudah terdapat sekitar 2.000 pendaftar terverifikasi dari total 4.200
pendaftar. Sementara, Jogja Digital Valley mempunyai kapasitas
sebanyak 30 orang pada bagian mainhall yang bebas digunakan oleh
setiap anggota. Selain itu, terdapat pula 8 private room atau tenant
yang dikhususkan bagi startup business binaan PT Telkom Indonesia
(Jogja Digital Valley, 2014).
Pemilihan lokasi coworking space di Yogyakarta juga
mempertimbangkan beberapa aspek, terutama berkaitan dengan nilai
komersialitas

kawasan

tersebut.

Oleh

sebab

itu,

rencana

pengembangan wilayah kota Yogyakarta harus diperhatikan. Aspek
lain yang juga menjadi pertimbangan adalah jumlah penduduk kota
Yogyakarta yang berpengaruh terhadap batasan luas bangunan.
Data statistik pemetaam jumlah penduduk berdasarkan
produktivitas kota Yogyakarta tahun 2013 menunjukkan bahwa
penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) berjumlah 26.584 jiwa,
usia produktif (15-64 tahun) 296.842 jiwa, dan usia tidak produktif
(>64 tahun) 27.614 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah
penduduk kota Yogyakarta pada tahun tersebut didominasi usia
produktif (15-64 tahun) yaitu 280.588 jiwa dari total keseluruhan
jumlah penduduk kota Yogyakarta sebesar 351.040 jiwa (BPS Kota
Yogyakarta, 2013).
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Gambar 4.1 Acara Jogja Digital Valley (Telkom Indonesia, MIKTI,
dan Startup)
Secara umum ekonomi kreatif digital di Yogyakarta terus
berkembang secara baik. Ekosistem yang terbentuk tidak lepas dari
budaya wilayah Yogyakarta yang mengedepankan sifat-sifat sosial
seperti gotong royong. Hal tersebut membuat startup terutama yang
tergabung dalam komunitas Jogja Digital Valley dapat berkembang
dengan baik. Segala perkembangan informasi dapat dengan cepat
tersebar di kalangan ekosistem yang ada.
a.

Startup Botika
Biotika Online merupakan startup yang bergerak di
bidang jasa customer service online. Perusahaan rintisan ini
didirikan pada 6 Oktober 2017 oleh Ditto Anindita dan Galuh
Sadewo. Sebelumnya, Ditto Anindita dan Galuh Sadewo telah
mempunyai latar belakang pengalaman mendirikan startup di
bidang teknologi, khususnya jual beli tiket pesawat.
Biotika online menggunakan konsep B2B. Pendirian
Botika Online dilatarbelakangi pengalaman pelanggan yang
lebih suka melakukan interaksi dengan customer service untuk
mendapatkan informasi produk ataupun untuk mengajukan
usersminggu. Di sisi lain, perusahaan
keluhan selama commit
24 jam to
dalam
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seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari
segi biaya dan tenaga kerja yang tentu tidak dapat melayani
permintaan pelanggan selama 24 jam.
Permasalahan yang ditemukan oleh Ditto Anindita dan
Galuh Sadewo ini terpecahkan dengan hadirnya Botika Online
sebagai layanan percakapan otomatis menggunakan robot atau
chatbot. Botika Online dapat melayani berbagai pertanyaan
pelanggan secara cepat, mudah, tidak terbatas oleh waktu,
praktis. Secara tidak langsung, hal tersebut sekaligus dapat
mengurangi beban biaya tenaga customer service bagi
perusahaan atau pemilik bisnis.
Di awal masa pendirian, Botika Online menawarkan
layanan

chatbot

untuk

mempermudah

pemesanan

bagi

pelanggan di bidang tour and travel. Seiring perkembangannya,
Botika saat ini hadir di berbagai bidang usaha dan jasa dengan
menggunakan sistem natural languange processing (NLP).
Sistem tersebut dapat mengidentifikasi penggunaan bahasa
Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Botika memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau
artificiall intelligence (AI) dengan natural language processing
(NLP), sehingga dapat memahami percakapan bahasa Indonesia
sehari-hari. Dengan demikian, pelanggan tidak akan merasa
sedang berbicara dengan robot. Keunggulan lain Botika Online
adalah integrasi kemampuan dari sistem yang dihasilkan dengan
berbagai channel. Lewat kecanggihan tersebut perusahaan hanya
perlu memasang satu chatbot yang secara otomatis akan
terhubung langsung ke berbagai channel, seperti website,
Facebook Messenger, Line, Telegram, Mobile App, Google
Assistant, Amazon, Alexa, dan Whatsapp.
Chatbot Botika Online saat ini menyediakan berbagai
to user
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bisnis seperti pertanyaan seputar produk, pembelian produk,
pengajuan keluhan, hingga transaksi perbankan. Setidaknya,
terdapat tiga model bisnis Botika. Pertama, jika perusahaan
ingin membuat jaringan (network), Botika akan menyediakan
layanan dari awal dan mengenakan biaya kostumisasi untuk
layanan tersebut. Kedua, model bisnis berbasis transaksi yakni
berupa biaya penggunaan chatbot. Calon mitra dapat mendaftar
untuk bergabung dengan chatbot Botika. Selanjutnya, fitur ini
yang akan menghubungkan mitra dengan pelanggan. Untuk
layanan customer service, biaya akan dibebankan di tiap
percakapan. “Jika ada percakapan lalu berhenti atau terdiam
selama 30 menit, maka percakapan selanjutnya sudah dihitung
biaya baru,” ujar Ditto yang sudah sepuluh tahun berpengalaman
dalam bidang software engineering.

https://botika.online/

b.

Startup RunSystem
RunSystem merupakan perangkat lunak manajemen
bisnis dengan fitur berskala enterprise resources planning
(software ERP) yang dirancang khusus untuk usaha berskala
kecil menengah di Indonesia. Sebagai perangkat terintegrasi
software ERP, RunSystem mempermudah pengaturan berbagai
fungsi dari usaha, seperti manajemen penjualan, distribusi,
operasional, hingga keuangan

dalam satu

sistem

yang

terintegrasi. Aplikasi yang dikembangkan RunSystem dapat
mengakses seluruh aktivitas usaha secara cepat, sehingga
respons pelanggan untuk menumbuhkan usaha juga bisa
diterima dengancommit
cepat. to user
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RunSystem berada di bawah naungan PT Global Sukses
Solusi. Berdiri sejak 2010, PT Global Sukses Solusi fokus
menyediakan perangkat ERP untuk bisnis skala menengah
hingga besar sejak 2013. Beberapa sektor bisnis perusahaan
tersebut antara lain industri manufaktur, distribusi, dan
perdagangan, serta jasa menjadi klien PT Global Sukses Solusi.
Pada 2014, Global Sukses Solusi bertransformasi menjadi PT
Global Sukses Solusi. Dengan demikian, semua solusi dan
layanan dapat dilakukan lebih maksimal.
Pada tahun 2014 RunSystem ikut serta dalam program
Indigo Inkubator yang diadakan oleh PT Telkom Indonesia.
Pada program tersebut, PT Global Sukses Solusi mendapatkan
dukungan

penuh

dari

PT

Telkom

Indonesia

untuk

mengembangkan produk dan layanan. Tahun 2015, PT Telkom
Indonesia menjadi salah satu business partner dan distribution
partner RunSystem sebagai solusi ERP kepada seluruh
pelanggan PT Telkom Indonesia di Indonesia. Kerja sama
tersebut diharap dapat meningkatkan kualitas layanan untuk
pelanggan, sekaligus meningkatkan sinergi resources dan
layanan yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia dalam layanan
RunSystem dan sebaliknya. Dengan pengalaman anggota tim
sebagai anggota senior bidang manajemen dan C-Level selama
bertahun-tahun membuat RunSystem berusaha melihat dari
perspektif business owner dan eksekutif level dalam setiap
produk dan layanan yang ditawarkan.
Spesialisasi RunSystem terdapat pada keahlian dan
pengalaman

yang luas dalam hal perencanaan, desain,

pembangunan, serta implementasi solusi teknologi informasi
untuk seluruh proses bisnis yang terintegrasi. Tantangan dan
situasi persaingan bisnis yang mudah berubah memberikan
commit
to user
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konsumen. RunSystem sebagai produk unggulan merupakan
manifestasi dari pemilihan teknologi terbaik yang disesuaikan
dengan situasi, kondisi, serta budaya perusahaan di Indonesia
dengan memiliki keunikan tersendiri.

Gambar 4.2 Foto dari Founder RunSystem (Mas Sony)
Saat ini RunSystem telah memiliki tiga gold business
partner dan satu silver business partner, baik sebagai
distribution partner, maupun implementation partner. Hal ini
membuktikan RunSystem sebagai software ERP terbaik di Asia
Tenggara dengan dukungan para RUNers (sebutan untuk seluruh
stakeholder RunSystem) baik technology expert maupun
business process expert.

https://www.globalsuksessolusi.com/
2.

Deskripsi PT Telkom Indonesia di Indonesia
PT Telkom Indonesia didirikan pada 23 Oktober 1856 oleh
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tersebut awalnya melayani jasa pos dan telegraf. Kehadiran telepon
kemudian menyaingi layanan pos dan telegraf, sehingga PT Telkom
Indonesia berubah nama menjadi Djawatan Pos, Telegraf dan Telepon
(Post, Telegraph, en Telepjone Dienst) yang melayani jasa pos dan
telekomunikasi. Sejak 1892, layanan telepon PT Telkom Indonesia
mulai digunakan secara interlokal. Pada 1929, layanan telepon
terkoneksi dengan jaringan internasional.
Institusi sebagai Djawatan Pos, Telegraf dan Telekomunikasi
kemudian diambil alih Pemerintah Indonesia dari Belanda setelah
kemerdekaan pada tahun 1945. Melalui Perpu No.19 tahun 1960 dan
PP No.240 tahun 1961, PT Telkom Indonesia berubah bentuk menjadi
Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian
melalui PP No.30 tahun 1965, berubah lagi menjadi Perusahaan
Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Selanjutnya, melalui
PP No.36 tahun 1974, PT.Telkom Indonesia menjadi Perusahaan
Umum Telekomunikasi Indonesia (Perumtel). Pada 1991, dengan
terbitnya PP No.25 tahun 1991, berubah status menjadi Perusahan
Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia. Perubahan ini
merupakan langkah awal PT Telkom Indonesia menjadi perusahaan
publik.
Pada 1995, PT Telkom Indonesia terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan New York Stock Exchange (NYSE). Di tahun
yang sama, berdiri PT Telkom Indonesiasel untuk merespons
maraknya penggunaan teknologi GSM di tanah air melalui peluncuran
kartu

Halo

pascabayar.

Kerja

sama

Operasi

(KSO)

mulai

diimplementasikan pada 1 Januari 1996 di wilayah Divisi Regional I
Sumatra dengan mitra PT Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo), Divisi
Regional III Jawa Barat dan Banten dengan mitra PT Aria West
International (Arie West), Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta dengan mitra PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia
commit
to user
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Telekomunikasi (Dayamitra), dan Divisi Regional VII Kawasan
Timur Indonesia dengan mitra PT Bukaka Singtel.
Tahun 2001 PT Telkom Indonesia membeli saham PT Telkom
Indonesiasel sebanyak 35% dari PT Indosat sebagai restrukturisasi
industri jasa telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom Indonesia
kemudian meluncurkan New PT Telkom Indonesia (PT Telkom
Indonesia Baru) pada 23 Oktober 2009 yang ditandai dengan
penggantian identitas perusahaan. Sejak 1 Juli 1995 PT Telkom
Indonesia telah menghapus struktur wilayah usaha telekomunikasi
(Wittel) dan secara de facto meresmikan dimulainya era divisi
network. Badan usaha utama dikelola oleh tujuh divisi regional dan
satu

divisi

network.

Divisi

regional

menyelenggarakan

jasa

telekomunikasi di wilayah masing-masing. Sementara, divisi network
menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh luar negeri melalui
pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional daerah regional.
Adapun beberapa divisi yang tersedia di PT Telkom Indonesia antara
lain:
i.

Divisi Regional I, Sumatera

ii.

Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya

iii.

Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya

iv.

Divisi Regional III, Jawa Barat

v.

Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Yogyakarta

vi.

Divisi Regional V, Jawa Timur

vii.

Divisi Regional VI, Kalimantan

viii.

Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi,
Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)
Tahun 1997, PT Telkom Indonesiasel berhasil membangun

jaringan GSM di seluruh provinsi di Indonesia. Sepanjang tahun 2000an, seiring dengan berkembangnya over the top application (OTT)
atau aplikasi digital berbasis internet, PT Telkom Indonesia
commit
to user
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untuk menghadapi disrupsi
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digital melalui berbagai pendekatan. Beberapa hal strategis yang
dilakukan yaitu perubahan portofolio produk dari infoComm ke
Times, membangun customercentric organization, mengembangkan
infrastruktur, meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, dan
melakukan inovasi model bisnis. Pasar ICT (information and
communications) Indonesia kian ramai diperebutkan oleh kompetitor
global.
Dari sana PT Telkom Indonesia kemudian menggagas
international expansion (InEx) sebagai strategi ekspansi bisnis global
untuk mencari sumber pertumbuhan baru di luar negeri. PT Telkom
Indonesia menetapkan footprint di sebelas negara dan melakukan
aliansi bisnis dengan perusahaan global. PT Telkom Indonesia terus
bertransformasi dan berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi
berbasis

digital

(digital

telecommunication

company)

untuk

merespons peluang dan risiko disrupsi di era digital. Disruptive
competitive growth atau pertumbuhan berbasiskan daya saing yang
inovatif dan di luar kebiasaan menjadi landasan strategi saat ini dan
untuk tahun-tahun yang akan datang. Hal ini tercermin dari
pengembangan produk dan jasa berdampak pada disrupsi industri
telekomunikasi, khususnya yang berbasiskan pada layanan digital
(Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia, 2015).
3.

Visi Misi PT Telkom Indonesia
Adapun dalam praktiknya, program CSR yang dilakkukan oleh
perusahaan akan berangkat dari visi dan misi perusahaan. Di samping
itu, program yang dirancang juga akan berdampak pada produk dasar
perusahaan (Annual Report PT Telkom Indonesia, 2014). Adapun dari
visi dan misi PT Telkom Indonesia adalah sebagai berikut:
a.

Visi Perusahaan
Be the king of digital In the region mengandung arti
perseroan

bertransformasi menuju digital telco melalui
commit toconnectivity,
user
penguatan broadband
pengembangan digital
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mediation platform, dan peningkatan layanan digital services &
solution. Perseroan juga melakukan digitasi proses bisnis
internal dan mengadopsi budaya digital. Ketiga hal tersebut
ditujukan untuk menciptakan customer experience terbaik dan
meningkatkan

daya

saing,

serta

company

value

guna

memantapkan posisi perseroan berada di sepuluh besar
kapitalisasi pasar perusahaan telekomunikasi Asia Pasifik 2020.
b.

Misi perusahaan memimpin inovasi digital Indonesia
I. PT Telkom Indonesia berperan aktif meningkatkan daya
saing masyarakat Indonesia.
II. Menjadi

perusahaan

digital

terkemuka,

PT

Telkom

Indonesia harus berperan dalam mengembangkan model
ekosistem dan kolaborasi digital untuk melakukan berbagai
inovasi.
III. PT Telkom Indonesia mempromosikan pengembangan
dalam memberdayakan inovasi digital lokal.
IV. Memimpin globalisasi, memanfaatkan inovasi digital
Indonesia untuk bersaing secara global.
4.

Pengelolaan Program Indigo
Sebagai

salah

satu

badan

usaha

pemerintah

berbasis

perusahaan teknologi informasi, PT Telkom Indonesia mewujudkan
komitmen dalam memberdayakan masyarakat melalui berbagai
program kerja. Hal tersebut seperti yang diungkap oleh Jojo selaku
Manager Discovery Program Indigo berikut ini.
Misi sosialnya menumbuhkan kewirausahaan di Indonesia
banyak wirausaha baru. Otomatis mereka berkontribusi untuk
Indonesia.
Tujuan spesifik bagaimana bisa melahirkan bisnis yang
sustain. (Wawancara Jojo, Manager Discovery Program Indigo
di Kantor Divisi Digital Service PT Telkom Indonesia tanggal
27 April 2017)
Berdasarkan pernyataan di atas, arus perkembangan teknologi
commit to user
yang menggeser beberapa pola kehidupan masyarakat dimanfaatkan
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oleh PT Telkom Indonesia sebagai peluang mengimplementasikan
berbagai kebijakan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Jojo
berikut ini.
Kami berupaya menghubungkan produk yang dikembangkan
startup bisa dimanfaatkan oleh Telkom, harapannya dengan
adanya sinergi itu peluang bisa meningkat, produk bisa
dimanfaatkan Telkom otomatis startup bisa bertahan lama.
(Wawancara Jojo, Manager Discovery Program Indigo di
Kantor Divisi Digital Service PT Telkom Indonesia tanggal 27
April 2017)
Hal serupa juga diungkap oleh Samuel di bawah ini.
Telkom melihat bahwa teknologi berubah, belakangan muncul
inovasi baru wirausaha, salah satunya startup muncul, 2010
startup muncul di Indonesia.
Telkom melihat perubahan paradigm. Telkom sadar bahwa,
yang berbasis teknologi digital nantinya akan menguasai.
Telkom melihat, belajar dari pemilik dunia lainnya seperti
Google.
Setelah beberapa tahapan, enam bulan dianggap sudah dapat
pendataan. Butuh panggung lebih luas itu dibikin JakDiva,
JakDiva. Lebih etalase lebih luas. Seumpama bentuk rumah
dapurnya Bandung dan Jogja, ruang pangannya Jakarta.
Kondisi investor ke Jakarta, terkadang juga investor ke
Bandung, Jogja. Bandung dan Jogja dominan dan Jakarta
sebagai etalasenya. (Wawancara Samuael, Manager Jogja
Digital Valley Program Indigo di Jogja Digital Valley tanggal
5 Mei 2017)
Sebagai bidang yang baru dalam lingkup sosial ekonomi,
startup perlu dipasarkan dengan gencar, terutama pada kalangan
pemuda. Hal tersebut merupakan langkah awal menuju jenjang
produktif para calon lulusan perguruan tinggi yang siap kerja. Para
mahasiswa perguruan tinggi tersebut juga dikenalkan dengan konsep
digitalprenuership, seperti yang diungkap Andre berikut ini.
Kita ada roadshow kampus, untuk mengajak lulusan kampus
masuk ke kita, belum hanya tempat saja. Sebenarnya kita
membuka, sebenarnya hasil riset itu yang biasanya lebih
berkualitas untuk
masuk
enterpreneurship.
commit
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Dilo ini gak hanya sekadar tempat kumpulnya komunitas untuk
saling berbagi, belajar, untuk masuk ke industri digital. Jadi
memang arahnya, tapi juga tidak, yang tidak masuk ke Dilo
juga bebas menjalankan usahanya. Untuk masing-masing Dilo
untuk para startup lebi jadi ikon di kotanya.
Komunitas kreatif, ini jadi rumah komunitaslah. Misalnya ada
komunitas android atau apa, nanti kita fasilitasi...untuk cari
bibit startup untuk masuk inkubasi. (Wawancara Andre,
Direktur Dilo Program Indigo di Bandung tanggal 27 April
2017)
Setiap program yang dicetuskan PT Telkom Indonesia
diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat luas,
seperti yang disampaikan oleh Jojo berikut ini.
Secara umum program Indigo bertujuan agar startup digital
bisa berkembang dan hasil produknya bisa dimanfaatkan
masyarakat. Untuk Telkom sendiri yang membedakan dari
yang lain adalah bagaimana karya dari startup bisa bersinergi.
Dulu berlomba-lomba, dapat hadiah, menang, dan selesai.
Produknya entah jadi, entah kemana. Dengan program indigo
pembinaan lebih intensif. (Wawancara Jojo, Manager
Discovery Program Indigo di Kantor Divisi Digital Service PT.
Telkom Indonesia tanggal 10 Mei 2017)
Setiap program yang dicetuskan PT Telkom Indonesia
dirancang berdasarkan fenomena yang berkembang dan potensi
dampak positif baik bagi PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan,
maupun bagi masyarakat. Seperti diungkap oleh Deby di bawah ini.
Awalnya kompetisi kalau sudah mendapat pemenang sudah.
Kemudian PT Telkom Indonesia berpikir ke depannya ini
merupakan bisnis untuk memajukan digitalprenuership dan
komonitas yang ada. Pada 2015 mulai dilakukan program
Indigo terkait dengan pengelolaan inkubator dan akselelator.
Jadi ada startup kemudian diinkubasi. Hasil inkubasi kita jual.
(Wawancara, Ibu Debby, Manager Perencanaa Program Indigo
di Kantor Divisi Digital Service PT Telkom Indonesia tanggal
27 April 2017)
Kutipan pernyataan di atas juga diperkuat oleh Samuel berikut ini.
Tadinya hanya kompetisi, setelah beberapa kali menang
pemenang mau
dikemanakan.
commit
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dibuat di Yogyakarta. Pertama karena paling banyak penerapan
teknologi dan berfungsi sebagai komoditas. Dua kota ini
sempat vakum karena Jakarta. (Wawancara Samuael, Manager
Jogja Digital Valley Program Indigo di Jogja Digital Valley
tanggal 5 Mei 2017)
Untuk mendukung upaya tersebut, PT Telkom Indonesia tidak
berdiri sendiri. Perusahaan memerlukan dukungan dari berbagai
pihak. Dengan begitu, target capaian program tersebut dapat
membawa dampak baik terutama bagi penerima program serta bagi
PT Telkom Indonesia sebagai pemilik program. Upaya tersebut juga
bermanfaat bagi masyarakat umum seperti pernyataan Jojo berikut.
Sebagai organisasi Telkom tidak bisa sendiri. Secara otomatis
kita bekerja sama dengan berbagai pihak utamanya akademisi,
bisnis, komonitas dan media. Peran media sebagai sarana
promosi. Kita punya startup dimuat di media. Ada media
partner untuk pemasaran. Mulai intensif tahun ini, karena ada
beberapa startup media juga, mereka kita gandeng sebagaai
media dan publikasi berita tentang Indigo dan startup.
(Wawancara Jojo, Manager Discovery Program Indigo di
Bandung, Kantor Divisi Digital Service PT Telkom Indonesia
tanggal 10 Mei 2017)
Hal yang sama juga diperkuat dari pernyataan Deby, terutama
terkait detail pelaksanaan program. Deby menjelaskan tahapantahapan yang harus dilalui oleh peserta program saat nantinya terpilih
dalam seleksi yang dilakukan PT Telkom Indonesia dan memasuki
lingkaran inkubasi.
Ketika teman-teman Dilo menyatakan siap dia akan masuk
dalam lingkaran inkubasi. Begitu kita tes, masuk ke customer
validation. Ketika customer validation ini kita kasih waktu
satu bulan. Setelah satu bulan dievaluasi matriknya tercapai
kamu bisa naik. Tahap berikutnya produk validation waktunya
tiga bulan untuk memastikan produk ini laku atau tidak untuk
dijual. Selama tiga bulan mereka dibina untuk memastikan
produknya baik.
Satu bulan kita kasih anggaran sepuluh juta, tiga bulan Rp120
juta, dikasih di depan. Ketika dinyatakan lulus memenuhi
matrik masuk ke bisnis model. Di bisnis model, tentukan kamu
bikin bisnis model
commit seperti
to user apa supaya mereka mendapat
revenue begitu lulus masuk ke dalam market validatio.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
175

(Wawancara Debby, Manager Perencanaan Program Indigo di
Kantor Divisi Digital Service PT Telkom Indonesia tanggal 6
Juni 2017)
Proses awal yang dilalui menuju program yang baik tidak
begitu saja terjadi. Perubahan strategi dalam pengelolaan program
Indigo terus dilakukan saat evaluasi seperti yang dikatakan oleh Andre
di bawah ini.
Awalnya memang bagian. Cuma sekarang semakin ke sini,
semakin disadari, maka semakin fokus. Awalnya mikti, terus
inkubasi. Belajar terus dari situ, selesainya akselerasi, setelah
itu ada capital. Namun ketika kita bikin inkubasi dengan
kapasitas setahun, yang daftar itu sampai 700 ide. Namun
begitu kita seleksi cuma 11. Padahal kita punya kapasitas 30
nih untuk pendampingnya. Ternyata memang perlu pembinaan
di awal. Dari yang ratusan itu masih di bawah standar. Dulu
rencananya 20 kota baru 12 kota. Dulu masih CSR, tempat
kumpulnya komunitas digital lalu masuk ke industri seperti
pada Dilo. Ada tempat dan mereka bisa kerja di situ, sharing
komunitas. Setelah itu mulai tahun lalu dari Bekraf juga fokus
ada peminatan khusus agar lebih menunjang kualitas di tiga
bidang masing-masing itu.
Tahun ini kita mulai fokus lagi, makin ke sini makin fokus.
Setelah komunitas, sudah banyak tahapannya. Nanti ada
seleksi lagi untuk ke inkubasinya karena kualitas para startup
Indigo ini masih jauh di bawah standar. Juga karena yang
menumbuhkan minat harus merata di seluruh Indonesia.
(Wawancara, Andre, Direktur Dilo Program Indigo di
Bandung tanggal 10 Mei 2017)
Startup yang terpilih dalam tahap inkubasi tidak langsung
dilepas begitu saja. Setelah selesai dalam tahapan tersebut, dukungan
pendanaan untuk startup masih sangat penting layaknya perusahaan
baru. Oleh karena itu, para startup akan mendapatkan bantuan dana.
Andre mengatakan dari awal sampai akhir akan ada pembinaan,
akselerasi, dan pendanaan. Perusahaan juga dibantu akses pemasaran.
Salah satu manfaat Dilo adalah tempat mereka bersinergi.
Proses penjaringan dalam seleksi bertujuan memilih peserta
yang memiliki ide bisnis baru dan memang dibutuhkan masyarakat.
commit to user
Apabila ide tersebut matang dalam inkubasi, peserta program
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diharapkan mampu bertahan dalam persaingan pasar. Terlebih, peserta
digarapkan dapat menghadapi tantangan kemunculan pasar baru yang
tercipta akibat adanya pergeseran pola baru dalam bidang ekonomi.
Pola pergeseran ekonomi disampaikan Andre dalam wawancara
berikut.
Selama masih di komunitas Dilo, tetap bisa ikutan ngerjainnya.
Mencari dari startup-nya Dilo. Basis digital Telkom juga
sudah voice, tetapi voice sudah ga laku. Sekarang lagi cari
jenis lain. Mereka prepare seperti itu untuk mencari bisnis
baru. Ide orang itu satu kali seumur hidup. Kalau
mengandalkan karyawan Telkom aja kurang. Namun juga tetep
mencoba. Kalau sudah jadi karywan Telkom, lalu ada ide
bisnis, digaji, biasanya tidak terlalu fighting.
Ketika masuk inkubasi ada 12% saham. Itu kalau berhasil,
kalau gagal sebenarnyakan perusahaan inovasi menyisihkan
5% profitnya. Idealnya seperti itu untuk program inovasi
mereka. Perusahaan siap mengadakan perubahan. Mereka ada
matriks dan tahapannya.
Setelah masa inkubasi kemudian ketika lolos ada validasi. Jika
lolos masuk tahap berikutnya, dengan profitnya berapa miliar,
nanti masuk akselerasi, dan dipertimbangkan investasinya
(Wawancara Andre, Direktur Dilo Program Indigo di Bandung
tanggal 27 April 2017).
Sampai saat ini, PT Telkom Indonesia terus melakukan
evaluasi dalam programnya. Tidak sekadar menjual jaringan kerja
institusi, mitra juga diajak bekerja sama dalam masa pembinaan.
Seperti yang dikatakan Samuel berikut ini.
Dulu Telkom jual koneksi, sekarang tidak bisa jual koneksi.
Telkom mau menjual konten bukan penjual casing. Telkom
ingin masuk ke konten jual aplikasi sistem. Tidak hanya
melulu infrastruktur baik itu musik, konten.
Cara yang terbaik adalah dengan merangkul bobot konten,
yang saat itu jumlah perusahaan pembuatnya sedikit.
Sedangkan sturtup keluar lebih bagus dan didanai oleh
perusahaan. Punya nama MDI namun pendanaan dibiayai
Telkom untuk kepentingan komersil. Untuk CSR Telkom
punya pendanaan sendiri.
Kita hanya menyeleksi mereka, yang punya background IT
dipersilakan masuk. Bisa saja mereka tidak mempunyai skill
to user
IT, seleksinyacommit
di web
mengisi data skill pribadi. Kalau

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
177

meragukan kita tolak, kalo dulu bebas sekarang semiprivat.
CSR yang datang rajin-rajin. Mencoba membuat acara
bulanan, untuk mempresentasikan produk. Kalau berhasil kita
naikkan. Kalau tidak kita beri masukan.
Ada dua tahapan dengan total waktu enam bulan. Niatnya
seluruh Indonesia yang di ambil 40 kenyataan 15. Telkomsel
sangat selektif. Satu startup dibayar Rp120 juta, lalu dibawa ke
Jakarta jika lulus di Jakarta dibayar lagi sekitar Rp2 miliar
(Wawancara Samuael, Manager Jogja Digital Valley Program
Indigo di Jogja Digital Valley tanggal 5 Mei 2017).
Untuk lebih mempermudah hal tersebut, PT Telkom Indonesia
sebagai perusahaan besar yang memiliki jaringan luas. Beberapa anak
perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pintu bagi para startup untuk
memasuki pasar. Di luar hal tersebut, produk yang ada juga dapat
digunakan oleh PT Telkom Indonesia dalam rangka pengembangan
bisnis perusahaan.
PT Telkom Indonesia mulai serius dan fokus dalam
pelaksanaan program. Walau demikian, perihal trial and error masih
sering dijumpai sebagai tahapan proses belajar. Pembinaan yang
dilakukan PT Telkom Indonesia menghasilkan startup yang mampu
memasuki pasar global, sehingga nantinya setiap hasil dapat memberi
manfaat yang besar bagi masyarakat. Hal tersebut seperti yang
diterangkan Andre berikut ini.
Faktor perbedaan kota. Kalau di kota besar sebenernya lebih
bagus karena tidak mengandalkan kelas workshop. Kota besar
itu seperti Jakarta, Bandung. Bekasi memang agak lebih susah
mengumpulkan orang karena mereka sudah mandiri. Untuk
menjangkau tempat itu mereka sudah enggak mudah. Kalau di
Yogyakarta, Solo, Medan, dan Makassar mereka masih mudah
kumpulnya. Namun kota besar lebih berprospek bisnis. Sudah
ada kepentingan, kalau tidak penting-penting banget tidak
datang.
Dulu masih sesama CSR jadi masih seadanya. Sekarang masuk
ke Telkom, mereka lebih fokus. Bekraf juga lebih fokus untuk
startup. (Wawancara Andre, Direktur Dilo Program Indigo di
Bandung tanggal 27 April 2017)

commit
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Pernyataan tersebut senada
dengan
yang dikatakan oleh Pingkan.
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Cuma kalau secara inkubasinya diberikan oleh pusat. Fungsi
kita sementara ini masih meminta di staf Jogja Digital Valley.
Baru kita naikkan. Kita sekadar info gitu, enggak ditarget
harus berapa.
IOT juga, kalau yang ada di Dilo ada fintech. Kalau yg masuk
inkubasi bukan dari Dilo tetapi dari event luar member malah
kebanyakan freelance.
Di Dilo ada kegiatan Bekup dari nol. JDV juga ada komunitas
yang dimulai dari nol setiap hari Jumat dan dibuka untuk
umum. Dulu sekitar 400 ibu-ibu di UKM kita tarik ke startup.
Ada sekitar 30 startup tapi yang aktif hanya sepertiga. Ada
lima yang masuk tahap inkubasi dan kita beri pelatihan public
speaking di Dilo. Jenisnya ada fintech, game, jasa, konten, dan
event. Kelimanya member JDV posisi di Dilo. (Wawancara
Pingkan, Staf Jogja Digital Valley Program Indigo di
Yogyakarta tanggal 5 Mei 2017)
PT Telkom Indonesia menggandeng beberapa stakeholder agar
terlibat dalam membangun sebuah program. Hal tersebut dilakukan
demi mencapai hasil yang maksimal, baik saat menjalakan, hingga
bentuk promosi dalam program tersebut, seperti yang diungkap oleh
Anggoro berikut ini.
Di Dilo Yogyakarta running kegiatan dimulai Juni 2017. Jadi
informasi tentang inkubasi berbasis indigo ibelum ada. Baru
ada data itu terkait dengan Bekup. Bekup melalui startup.
Kedua ada Dilo Festival dengan konsep pameran startup.
Kebetulan di Yogyakarta ada GM-nya hanya saat Prambanan
Jazz. Di sana ada semua stakeholder. Telkom hadir untuk
memberi arahan ke teman-teman startup. Untuk startup Indigo
masih belum tertata mengingat sangat mudanya Dilo
Yogyakarta. Tetapi kalau ada startup yang bersambungan
dengan Dilo dan kegiatan Indigo itu sudah ada. Misalkan
startup dari Yogyakarta terus presentasi di Indigo nanti
dikenalkan dengan Botika (Wawancara, Mas Anggoro, Staf
Dilo Yogya Program Indigo di tanggal 5 Mei 2017).
Seiring berjalannya waktu, tahap demi tahap program ditata
sedemikian rupa secara perlahan. Proses tersebut tampak sebagai hasil
dari evaluasi yang dilakukan, seperti yang disampaikan oleh Anggoro
dalam kutipan wawancaranya berikut ini.
commit to user
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Kalo sampai bersambung ke Indigo belum ada pak baru itu
Botika, karena fokus Dilo Jogja itu sekarang tallent pak, bukan
startup lagi. Karena sudah menjadi masalah pelik ketika ada
sebuah program dari Kemkominfo namanya 1000 startup tapi
gak siap disitu mas…karena ada kesalahan dimana tiba-tiba
ketika melihat potensi startup di luar negeri besar semua lewat
Silicon Valley sama Shen Shen kalo gak salah di China terus
tiba-tiba kita langsung kita lahir premature startup kami gak
siap dasarnya, programmernya gak ditata, designer nya gak
ditata, hipster, hustler, sama hacker yaitu gak ditata.
(Wawancara Anggoro, Staf Dilo Yogya Program Indigo di
Yogyakarta tanggal 8 Mei 2017)
Kutipan Anggoro tersebut turut mempertegas pentingnya tahap
demi tahap yang harus dilalui oleh para peserta untuk mendapatkan
hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran. Adanya pemilahan
bagian-bagian dalam program Indigo bertujuan menghasilkan talenta
berkelanjutan. Dilo sendiri merupakan salah satu tahap dari
keseluruhan program yang harus dilalui peserta seperti kutipan
wawancara Anggoro berikut ini.
Dilo Jogja menjadi pilot project untuk menangani talent. Jadi
kami sekarang sudah mencari talent dari kampus. Sayangnya
hanya beberapa orang yang tahu soal startup. Dari 60 orang
yang tahu 30 orang.
Untuk startup itu semacam kipas satai kalau kata teman-teman
Dilo bilang. Artinya misal kasus di Yogyakarta banyak hal
yang diinformasikan terkait startup itu tentang founding,
tentang saham, tentang ini itu intinya yang berbau materiil
sehingga tertarik dan berbondong-bondong bikin startup.
Tetapi enggak paham banget tentang startup, tidak ada tim
yang kuat, pasar belum tahu dan sebagainya.
Maka persiapan Dilo Yogyakarta di 2018 mencari talenta
karena kami masuk ke seluruh kampus yang ada di Jogja.
Gunanya untuk memberikan informasi bahwa menata
ekosistem mulai hacker, hipster, hasler. Ketika mereka sudah
tertata, tinggal create team terus dari Dilo, teman-teman Mikti.
teman-teman Telkom sudah tau gambaran dan pasarannya
(Wawancara Anggoro, Staf Dilo Yogyakarta Program Indigo
di Yogyakarta tanggal 8 Mei 2017).
Setiap tahap tersebut dapat menjadi bahan evaluasi berbagai
commit
to userprogram yang lebih baik. Namun,
pihak demi memperoleh
rancangan
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hal tersebut bukan berarti bahwa program yang dilakukan di awal
tersebut penuh dengan kesalahan. Melainkan, PT Telkom sedang
berada dalam fase mencari rancangan atau gambaran untuk lebih
menyempurnakan. Hal tersebut seperti kutipan wawancara Anggoro di
bawah ini.
Kalau sampai saat ini memang Dilo Jogja pertama, kalo untuk
secara kuantitatif itu belum banyak startup dari Dilo karena
posisinya sangat muda banget Dilo di Jogja. Running itu Juni
tapi kalau dari Dilo persambungan dari Dilo masih ada baru
saty Botika itu. Nah harapannya ketika saya melihat apa
namanya nyambung ke saya pengennya malah saya bawa ke
GM nya langsung mas jadi landscape startup nya seluruh
Indonesia langsung ketauan mas mekanismenya, progressnya
seperti apa, datanya seperti apa…(Wawancara Anggoro, Staf
Dilo Yogyakarta program Indigo di Yogyakarta tanggal 8 Mei
2017)
Penjelasan di atas senada dengan pernyataan yang disampaikan
oleh Azmi berikut ini.
Kalau secara pogram kerja kita harus bicara struktur
organisasi. kita di MIKTI punya program kerja Digital
Inovation Launche (Dilo) dan Digital Valley ada beberapa
yang diimplementasikan di Jakarta, Bandung, Jogja, Makasar.
kalau Dilo ada di Aceh, Medan, Pekanbaru, Jakarta Pusat,
Bekasi, Jakarta Timur, Tangerang, Depok, Bandung,
Balikpapan, Makasar, Yogyakarta, Malang, Solo. Dilo sendiri
sama Digital Valley adalah program yang disuport Telkom dari
supporting-nya Telkom. (Wawancara Azmi, MIKTI di
Yogyakarta tanggal 8 Mei 2017)
Untuk lebih memeratakan target dalam sebuah program,
tahapan awal dilaksanakan di berbagai kota besar di seluruh
Indonesia. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya akan
terpusat di pulau Jawa, terutama Bandung dan Jakarta. Selain itu, hal
ini juga berguna untuk memudahkan proses pemetaan dalam
menjaring ide-ide yang dibutuhkan dan keikutsertaan juga diatur.
Berikut kutipan wawancaranya.

commit to user
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Untuk Dilo sendiri ditargetkan 20 startup dalam setahun dari
Telkom ke Dilo. untuk Digital Valley lebih kepada mengelola
inkubasi yang sudah menjadi startup. Sehingga Digital Valley
golnya meng-growth bukan di startup-nya. kalau Dilo fokus di
startup-nya. Nah dari growth itu ya berharap ekspektasinya
yang di Dilo bisa men-support untuk kompetisi di Indigo. Jadi
startup-startup, pre-startup yang kita create di Dilo ini akan
kita delivery di Indigo. Ada masuk dua kompetisi sebelum
masuk screening ini ada 18 apa 20 startup yang sudah masuk
ke Indigo tapi pcs satu kompetisi pertama. Baru nanti go
public, baru nanti masuk yang lain. Sekarang yang
rekomendasi dari Dilo sudah masuk semua. Nah ini nanti akan
menjadi calon-calon inkubasi yang sesuai ekspektasi Telkom
yaitu di kompetisi Indigo.
Bagian dari Indigo kemungkinan itu bisa mungkin juga tidak,
karena Indigo sendiri punya tanggung jawab mencetak startup
supaya bisa masuk dalam kompetisi Indigo. tapi tidak secara
langsung masuk keterima Indigo, tidak, tergantung
kapalibitasnya, kualitasnya itu yang akan menjadi nilainya
(Wawancara Azmi, MIKTI di Yogyakarta tanggal 8 Mei
2017).
Hal yang sama terkait pengelolaan awal program Indigo ini
juga dikuatkan oleh kutipan wawancara dari Gery berikut ini.
Untuk struktur organisasinya yang pegang ada di pusat, jadi
penggerak dan awal pendirinya ya Pak Andri itu. Kami ikut
MIKTI, tapi kami kan anggota Dilo di lingkup daerah. Ketika
di daerahnya ada isu yang perlu dikolaborasikan dan diangkat
dan perlu dibahas sama temen-temen MIKTI yang lainya kita
usul kan kurang lebih ke koordinator sih kalo di daerah-daerah.
Manajer Dilo. Kalau di MIKTI kita manajer Dilo sama
perwakilan daerah. Pak Sam yang di Jogja.
Demi memiliki sistem dan penjaringan yang merata, pihak
pusat PT Telkom Indonesia masih melakukan semua secara
independen, sehingga tim yang berada di daerah tinggal mengikuti
peraturan yang sudah ditentukan oleh pusat. Berikut kutipan yang
diterangkan oleh Gerry.
Baik sih pak kita, kita ada grup MIKTI sendiri. Habis itung
angkat isu-isu, misalnya bahasan mengenai pendanaan kita
ulas di situ lebihnya
commitditomana,
user kurangnya di mana, terus isu-isu
tentang startup yang baru itu seperti apa yang cocok buat
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change di lapangan seperti apa. Kadang starup yang sudah
jalan dibahan isu. Di situ ketika ada akui sisi itu rame banget
itu yang dibahas. Kebetulan Tiket.com kenal dengan orangorang MIKTI. Jadi komunikasinya lebih cenderung ke diskusi,
ketika memang ada isu kita diskusikan dana peluang di situ
dan jika memang ada yang harus diturunkan di Dilonya kita
turunkan
Kurang lebih sama kayak Dilo. Untuk menemukan bibit-bibit
founder baru. Sebagai perkumpulan bagus sih, Pak. Kurang
lebih sama, ketika kita kerja sebagai Dilo kerja sebagai
MIKTI. Kalo di Dilo kan emang udah ada SOP dan kalau di
MIKTI sebagai penghubung antar community. Jadi community
di daerah itu misalnya di Solo ada SCCN (Solo Creative City
Network) itu bentukan Bekraf karena untuk merangkul 16
subsektor itu. (Wawancara Gerry, GM Jogja Digital Valley/
Mikti di Yogyakarta tanggal 15 Mei 2017)
Pernyataan di atas menerangkan pentingnya dukungan dari
berbagai pihak, terlebih untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Kegagalan

tidak

semata-mata

disebabkan

ketidakmampuan

perusahaan dalam melaksanakan program. Dukungan juga menjadi
factor yang turut mengefektifkan pelaksanaan program di lapangan.
Hal tersebut seperti yang terungkap dalam wawancara berikut ini oleh
Gerry.
Sejauh ini ngikutnya yang ikut Dilo sih, Pak. Memang
program-program yaitu diturunkan ke Dilo dilaksanakan oleh
Dilo. Antara Dilo dan MIKTI kadang bisa berkolaborasi
karena orang-orang Dilo juga orang-orang MIKTI. Jadi di
Dilo ini kita ngonsep, tapi yang menggawangi dan sebagai
motornya ada di Pak Hendra sama Pak Andri. Fungsinya
kurang lebih sebagai penghubung startup. Dikatakan target
juga, dikatakan penghubung juga. Jadi kalo di pusat kita ada
program nih di Solo tolong di link kan ke community ini. Ada
enggak community-community di Solo yang memang di-list
bisa mengakomodasi di MIKTI pusat. Nah itu baru tugas saya
untuk nyari dan penghubung program kerja. MIKTI lebih
fokus ke digital, kalo TDA (Tangan di atas) sama IIBF (kayak
bisnis dari dua komunitas yang serupa dengan MIKTI) ini
general atau umum. Kalo MIKTI kan memang perkumpulan
pengusaha digital tapi kalo yang TDA pengusaha general, ya
commit
to user
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PT Telkom Indonesia menyadari akan adanya kekurangan
kamampuan secara kualitas dan kuantitas. Oleh karea itu, diperlukan
pihak lain yang mengisi peran tersebut, terutama yang berkaitan erat
dengan ketentuan teknis, seperti kutipan wawancara Gerry berikut ini.
Dari segi mengajar, dari MIKTI memang kita di training, kalo
manajer Dilo karna ada training, sama kayak di Bekup. Kalo
pas Bekup itu kan kebanyakan mentor-mentornyakan dari
temen-temen, kebanyakan juga dari MIKTI. Ya kita berbagi
foto-foto, ngasih pelatihan pendampingan buat temen-temen
startup juga. MIKTI lebih banyak ke mentoring.
Iya sama kayak Dilo tahun 2014, yang pertama di Solo. Satu
yang pasti yang bisa buat pengetahuan bapak, jadi di Solo itu
kita dari pak wali kota, ada satu di mana pingin di mana
membawa sebuah kota yang dia masih ada kerakyatan
tradisional dan ada juga istilahnya hal-hal yang seperti
tradisional itu tidak boleh ditinggalkan. Contohya kita liat di
area kota hampir tidak ada Alfamart/Indomart, pasti di
pinggiran. Karena memang masih mau membawa konsep
tradisional dan pasar lokal (kearifan lokal). Soalnya kalo di
Solo itu ada gab, jadi pemerintah membatasi bahwa kearifan
lokal tidak boleh disisipi teknologi.
Nah yang mau kami bawa adalah merubah mindset. Saya
sempat diskusi sama temen startup juga yang memang sudah
berhasil dan dapet juara di wirausaha mandiri. Dapet
pendanaan dari Sampoerna juga tapi dia gagal di Indigo. Kalau
kita menghadapi orang-orang yang model pemikirannya seperti
ini gak bisa langsung, harus pelan-pelan. Dia lingkup skala
pemerintahan kota, kemudian kita dari Dilo kemaren aku
sudah bentuk tim kecil untuk mensosialisasikan ke mahasiswa
sama SMA. Soalnya kalau mulai enggak dari mahasiswa susah
Pak, karena penggeraknya dari situ. (Wawancara Gerry, GM
Jogja Digital Valley/MIKTI di Yogyakarta tanggal 18 Januari
2018)
Hal di atas diperkuat dalam wawancara dengan Bapak Jojo berikut ini.
Konsep nya dari kita yang bikin, bukan Pak Arif Yahya JDS.
Kalo Program Indigo di bawah JDS. Misal kita dengan
akedimisi ada beberapa universitas ternama untuk sharing
dengan alumni. Itu dengan akademisi (Wawancara Jojo,
Manager Discovery Program Indigo di Bandung, Kantor Divisi
to user
Digital Servicecommit
PT Telkom
Indonesia tanggal 25 Januari 2018)
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5.

Pemberdayaan Startup melalui Program Indigo
Pemberdayaan startup melalui program Indigo terbukti
mendorong kesempatan bisnis baru. Pernyataan tersebut terbukti
dalam kutipan wawancara dari Sony selaku salah satu karyawan
startup yang mengikuti program Indigo sejak awal hingga pembinaan,
dan proses inkubasi hingga selesai. “Gak cuma itu. kesempatan yang
dibuka PT Telkom sangat banyak. Lebih lagi mendapat fasilitas dan
pembinaan, yang menjadi masalah adalah banyak masyarakat yang
takut untuk mengambil kesempatan.”
Seperti diterangkan Sony, PT Telkom Indonesia juga
mengalami kesulitan pada tahap awal pelaksanaan program.
Masyarakat, dalam lingkup ini adalah komunitas yang didominasi
kaum muda yang belum matang secara waktu dan mental. Di samping
itu, salah satu tahapan yakni proses bothcamp menurut sebagian besar
calon talenta terbilang lama. Itu artinya talenta yang dinyatakan lolos
seleksi masih harus fokus. Akibatnya, peserta yang lolos tidak bisa
melakukan kegiatan lain di luar arahan para mentor, seperti yang
diungkapkan Sony berikut ini.
Padahal sebenarnya sangat bermanfaat, gimana ngitungnya
tambah bingung. Boothcamp dua hari, di situ bermanfaat bagi
saya, yang di situ bener-bener nggak ngertilah istilah-istilah
kenapa sih kita ada a morning glory dan sebagainya. Nanti
selama enam bulan akan saya giniin, boothcamp itu cuman
sebagai pengantar oper deal. Sama secara program selama
enam bulan akan ngapain, apa-apa saja poin yang boothcamp
itu yang menurut saya sangat bermanfaat tanpa boothcamp
orang udah punya presepsi sendiri-sendiri ikut inkubasi nggak
ngerti (Wawancara Sony, Founder Startup RunSystem di
Yogyakarta, Kantor RunSystem tanggal 10 Mei 2017).
Tahap demi tahap penting dilalui oleh para talenta. Mereka
akan mendapatkan ilmu yang siap diaplikasikan dalam ide yang
direncanakan

sebelumnya.

Selain

itu,

pelatihan

mental

juga

berdampak sangat penting. Pelatihan mental ditunjang dengan usia
pengajar yang jauhcommit
lebihto user
muda. Dengan demikian, sikap
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mendahulukan ego karena merasa lebih berpengalaman harus dibuang
jauh karena pengalaman saja tidak cukup. Pesatnya perkembangan di
masyarakat harus diiringi dengan kemauan belajar para peserta. Hal
itu juga diungkapkan Sony.
Betul kayak saya kan ibaratnya mentornya lebih muda dari ku
ahh sok tahu lo padahal kan sebenarnya memang dia yang
bener inkubasi startup. Apalagi harusnya aku yang belajar oh
kenapa harus masuk riset seperti itu dan sebagainya. Itu dua
hari full. Dua hari setelah itu baru dari boothcamp. Waktu itu
kita pulang ke Jogja yang kami lakukan adalah kita kan udah
punya tuh data-data riset lah, data riset pasar. Itu kami harus
riset lagi, memastikan lagi makanya customer validasi itu
survey nah surveinya itu berapa jumlahnya dan respondenlah
itu yang nentuin bareng-bareng bukan dari sana saja bukan dari
sini saja bukan dari mentor. Jadi waktu boothcamp itu
mentornya ditentukan RunSystem metornya adalah si A waktu
itu mentor kami adalah mas adit direktur utamanya
Gamatectno yang kebetulan temen kuliah mas kita mentoring
nya gimana ahh terserah kau kubilang kan istrinya sama istriku
satu SMA satu kelas pusing kan ahh udah lah mentoringmentoring aja memang aku butuh mentoring kan tapi aku
memang ini kembali sama yang aku sampaikan ini bisnis harus
bener-bener gitu ya. (Wawancara Sony, Founder startup
RunSystem di Yogyakarta, Kantor RunSystem tanggal 10 Mei
2017)
Ungkapan wawancara di atas mempertegas asumsi bahwa
sekalipun program tersebut masi terbilang baru, tetapi PT Telkom
Indonesia secara konsep telah merencanakan dengan baik. Hal
tersebut ditunjukkan melalui kerja sama dengan MIKTI sebagai
tenaga dalam mengisi materi belajar talenta dengan kemampuan SDM
yang mumpuni dalam memberikan materi tahap demi tahapnya.
Berikut kutipan wawancara Mas Sony.
Nah inkubasinya setelah customer validasi, riset-riset dan
karakter saya kan ditarget in itu. Sepuluh responden aku
tambahin jadi 30 karena prinsipku gini iyo nek sepuluhku
bener, nek salah udah. Nah gitu oh 30 katakanlah yang bener
25, yowes. Bodolah itu tambahan tapi klo yang 30 yang bener
30% kan pas commit
gitu lho.to Nah
user tak survei saat itu masuk, udah
masuk tuh udah product validasi dikasih dana. Iya Rp120 juta
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product validasi di product validasi itu sebenarnya targetnya
adalah product yang kita bikin itu bener-bener sesuai dengan
tesis pada saat kita market survey. Nggak sih tujuannya itu
bener nggak bisa dipake bener nggak bisa mensolusikan
tujuannya sebenarnya dan tidak ada ruginya.
Pendapat dalam wawancara di atas juga menunjukkan bahwa
PT Telkom Indonesia dengan mitra kerja sama bersama-sama
memberikan arahan agar nantinya produk tersebut memiliki manfaat
bagi masyarakat luas, bukan sekadar menjual produk sekali pakai.
Para talenta memang dituntut kreatif, sehingga mampu menghasilkan
produk berkelanjutan yang bisa dikembangkan oleh konsumen
mereka. Hal tersebut diterangkan oleh Sony yang merasa beruntung
mendapatkan kesempatan menjadi talenta dalam program Indigo.
Berikut penggalan wawancaranya.
Kalau masyarakat telah mengambil kesempatan, selanjutnya
banyak kemudahan yang didapat. Bahkan lebih banyak dari
yang dikira. Wah gelo tenan mas awal-awal tapi habis itu mas
besok lagi aku booking lagi ya mentor. Ah udah bagus enggak
ah aku masih sampe ada satu mentor yang sampe bosen aku
mau ngomel apalagi udah udah pas udah sesuai ya cari lagi lah
yang kurang pas yang mana orang lain nggak mau digituin. Lo
yang mau mumpung gratis kan mas ngapa suruh bayar mereka
ehh gila mas karena dulu Telkom itu pernah urunan dengan
beberapa program mendatangkan satu pesawat mas mentor
dari Amerika. Ah lemes wuih setelah inkubasi itulah
ketahuanlah manfaat yang aku lihat adalah proses inkubasi
yang aku syukuri saya dan temen-temen berusaha menekan
ego padahal yang mau diomongin udah tahu ikutin aja lah
ikutin manfaatnya kayak gitu kalau dari saya sendiri kayak gitu
gitu sih mas (Wawancara Sony, pendiri startup RunSystem di
Yogyakarta, Kantor RunSystem tanggal 10 Agustus 2017)
Pendapat di atas menjelaskan keseriusan PT Telkom Indonesia
yang pada tahap awal sudah menyusun konsep dengan baik dan tidak
sembarangan. Dapat dirumuskan bahwasannya tidak hanya Telkom
dan pihak yang terlibat dalam membentuk sebuah program dengan
commit to user
capaian yang baik. Namun, hal yang lebih utama adalah penerima
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program tersebut oleh para talenta yang masuk dalam pembinaan
inkubasi program Indigo, seperti yang dikutip dalam wawancara Sony
berikut ini.
Setelah join Indigo jadi gini saya juga harus hati-hati kalau
ngomong kalu saya bilang kalau kemudian tergeralisasi itu
indigo pasti jadi kayak gini gini gini nah itu depan pada kita
mas, tapi yang jelas pada waktu itu Indigo map-nya jelas. How
to-nya jelas. Tinggal eksekusinya kita. How to, oh udah sangat
jelas. habis Indigo kamu butuh market kolaborasi dengan
seluruh CFU-nya Telkom. Bayangin mas, 1.400 sales mas
dibuka aksesnya tujuh Telkom regional. (Wawancara Sony,
founder startup RunSystem di Yogya, Kantor RunSystem
tanggal 10 Agustus 2017)
Pernyataan Sony juga diperkuat oleh perwakilan PT Telkom
Indonesia selaku pemilik dan pengelola inti dari program Indigo
seperti Deby berikut ini.
Ketika customer validation ini kita kasih waktu satu bulan
kemudiaan saat dievaluasi matriknya tercapai kamu bisa naik.
Tahap berikutnya tahap validasi produk waktunya tiga bulan
untuk memastikan produk ini laku tidak dijual, ada
pelanggannya, dibutuhin pasar tidak. Tiga bulan mereka dibina
untuk memastikan produknya ok. Satu bulan kita kasih
anggaran Rp10 juta, tiga bulan Rp120 juta, dikasih di depan.
Ketika dinyatakan lulus memenuhi matrik, masuk ke bisnis
model. Di bisnis model menentukan kamu bikin bisnis model
seperti apa, supaya mereka dapat revenue. Begitu lulus masuk
ke dalam market validation.
Proses di sini dua founding bisa sampai Rp2 miliar. Ini
negosiasi. Semakin startup kita lihat prospeknya bagus
nilainya semakin tinggi. Kita masih punya tanggung jawab,
masih diajak pameran, banyak startup udah gagal tapi
produknya masih dibutuhin, tergantung kesepakatan startup
dengan Telkom Group itu. Meski banyak startup yang gagal,
tapi tetep masih kita ajak untuk pameran, masih kita ajak untuk
integrasi dengan CFU PT Telkom Indonesia karena kalo
integarasi dengan CFU PT Telkom Indonesia bukan PKS
inkubasi tapi PKS B to B (Bisnis to Bisnis). (Wawancara
Debby, Manager Perencanaan program Indigo di Kantor Divisi
Digital Service PT Telkom Indonesia tanggal 17 Februari
2018)
Hal senada juga diungkap
Jojotodalam
commit
user kutipan wawancara berikut ini.
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Secara umum program Indigo ini supaya startup digital ini
bisa berkembang dan hasil produknya bisa dimanfaatkan
masyarakat. Untuk Telkom sendiri yang membedakan yang
lain bagaimana karya dari startup bisa bersinergi. Dulu lombalomba dapat hadiah menang selesai, produknya entah jadi
entah kemana. Dengan program Indigo pembinaan lebih
intensif.
Kami berupaya menghubungkan produk yang dikembangkan
startup bisa dimanfaatkan oleh Telkom. Harapannya dengan
adanya sinergi itu peluang bisa meningkat. Produk bisa
dimanfaatkan Telkom, otomatis startup bisa bertahan lama.
Misi sosialnya menumbuhkan kewirausahaan di Indonesia
Otomatis mereka berkontribusi untuk Indonesia. (Wawancara
Jojo, Manager Discovery program Indigo di Bandung, Kantor
Divisi Digital Service PT Telkom Indonesia tanggal 25 Januari
2018)
Sebagai bidang baru dalam lingkup sosial ekonomi, startup
perlu dipasarkan dengan gencar. Terutama di kalangan muda sebagai
langkah awal menuju jenjang produktif para calon lulusan yang siap
kerja. Mereka dikenalkan dengan konsep digitalprenuership seperti
diungkap Mas Andre berikut ini.
Kita ada roadshow kampus untuk mengajak lulusan kampus
masuk ke kita. Belum, hanya tempat saja. Sebenarnya kita
membuka, sebenernya hasil riset itu yang biasanya lebih
berkualitas untuk masuk ke enterpreneurship.
Dilo ini gak hanya sekedar tempat kumpulnya komunitas untuk
saling berbagi, belajar, untuk masuk ke industri digital. Jadi
memang arahnya, tapi juga tidak yang tidak masuk ke Dilo
juga bebas menjalankan usahanya. Untuk masing-masing Dilo
untuk para startup lebih jadi ikon di kotanya.
Komunitas kreatif ini jadi rumah komunitaslah. Misalnya ada
komunitas android atau apa, nanti kita fasilitasi untuk cari bibit
startup untuk masuk inkubasi.
Diterangkan pula perihal proses pemberdayaan secara tidak
langsung melalui wawancara yang diungkap oleh Anggoro berikut ini.
Sebenernya gini, di Dilo Jogja itu running di bulanJuni 2017
jadi informasi tentang apa itu namanya inkubasi base indigo itu
belum ada , baru ada data itu terkait dengan Bekup, Bekup
melalui startup.
Kedua
ada Dilo Festival, dilo festival itu
commit
to user
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Jogja ada GM nya pas ada prambanan jazz jadi disitu ada
semua stakeholder Telkom hadir di situ sebentar untuk
memberi arahan ke temen-temen startup. Kalo untuk startup
running Indigo itu masih belum tertata mengingat sangat
mudanya Dilo Jogja itu kalo bayangannya state nta belt 1, 2,
dsb akselerator ada, startup belum. Tetapi kalau ada
persambungan-persambungan startup Dilo dengan kegiatan
Indigo itu sudah ada mas. Misalkan ada startup dari Jogja terus
presentasi di Indigo itu ada nanti saya kenalkan dengan Botika.
Wawancara Anggoro, Staf Dilo Yogyakarta, program Indigo di
Yogyakarta tanggal 8 Desember 2017)
Pendapat di atas menerangkan hasil dari tahapan akhir
program. Pada tahap akhir para peserta akan dipertemukan dengan
berbagai kalangan, baik itu pengguna atau calon konsumen, maupun
perusahaan yang berminat mengaplikasikan produk-produk sebagai
upaya pendukung dalam usaha dasar perusahaan. Dengan demikian,
pada tahap akhir tersebut para talenta belum dapat memulai startup.
Para talenta baru memilih dan membuat keputusan terkait penjualan
produk melalui proses penyempurnaan terlebih dahulu. Berikut
diterangkan dalam wawancara di bawah ini.
Kalo sampai bersambung ke Indigo belum ada Pak. Baru itu
Botika karena fokus Dilo Jogja itu sekarang talenta Pak, bukan
startup lagi. Karena sudah menjadi masalah pelik ketika ada
sebuah program dari Kemkominfo namanya 1.000 startup tapi
gak siap di situ mas. Ada kesalahan di mana tiba-tiba ketika
melihat potensi startup di luar negeri besar semua lewat
Silicon Valley sama Shen Shen. Kalo gak salah di China, terus
tiba-tiba kita langsung lahir prematur. Startup kami gak siap
dasarnya, programer gak ditata, designer gak ditata, hipster,
hustler, sama hacker yaitu gak ditata. Posisinya Dilo Jogja
menjadi pilot project untuk menangani talent. Jadi kami
sekarang sudah mencari talent dari kampus Mas. (Wawancara,
mas Anggoro, Staf Dilo Yogya Program Indigo di Yogyakarta
tanggal 8 Mei 2017)
Dilo Jogja menjadi pilot project untuk menangani talent. Jadi
kami sekarang sudah mencari talent dari kampus. Sayangnya
hanya beberapa orang yang tahu soal startup. Dari 60 orang
yang tahu 30 orang.
commit to user
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Untuk startup itu semacam kipas satai kalau kata teman-teman
Dilo bilang. Artinya misal kasus di Yogyakarta banyak hal
yang diinformasikan terkait startup itu tentang founding,
tentang saham, tentang ini itu intinya yang berbau materiil
sehingga tertarik dan berbondong-bondong bikin startup.
Tetapi enggak paham banget tentang startup, tidak ada tim
yang kuat, pasar belum tahu dan sebagainya. Maka persiapan
Dilo Yogyakarta di 2018 mencari talenta karena kami masuk
ke seluruh kampus yang ada di Jogja. Gunanya untuk
memberikan informasi bahwa menata ekosistem mulai hacker,
hipster, hasler. Ketika mereka sudah tertata, tinggal create
team terus dari Dilo, teman-teman Mikti. teman-teman Telkom
sudah tau gambaran dan pasarannya. Telkom melalui Bu
Debby kan udah tau problemnya di mana. Oh ya udah nih gue
lempar ada masalah di Telkom ini mau gak apa enggak tementemen talent di Jogja, kayak gitu. Kalo sampai saat ini memang
Dilo Jogja pertama, kalo untuk secara kuantitatif itu belum
banyak startup dari Dilo karena posisinya sangat muda banget
Dilo di Jogja, running itu Juni tapi kalo dari Dilo
persambungan dari Dilo masih ada baru satu, Botika itu. Nah
harapannya ketika saya melihat apa namanya nyambung ke
saya pengennya malah saya bawa ke GM-nya langsung mas,
jadi landscape startup-nya seluruh Indonesia langsung ketauan
mas mekanismenya, progressnya seperti apa, datanya seperti
apa (Wawancara Anggoro, Staf Dilo Yogyakarta Program
Indigo di Yogyakarta tanggal 8 Mei 2017).
6.

Peran Stakeholder
Sebuah proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik
karena berbagai faktor. Adanya antusiame dari pihak yang
diberdayakan di luar kegiatan program menjadi faktor terpenting.
Faktor lain adalah dukungan secara penuh dari stakeholder dengan
peran dan fungsinya masing-masing, seperti dinyatakan oleh Bapak
Jojo berikut ini.
Program seribu startup dibina dulu baru diinkubasi. Membuat
startup tidak sembudah membalikkan telapak tangan. Iya,
masuk sumbangkan, dah mulai dikembangkan 15 Dilo sudah
berhasil dan tiga lagi diproses mentoring, yang diterima akan
dilakukan mentoring. Satu mentor biasa tiga atau empat
startup.
Kriteria lebih ke potensi bisnis, produk, dan founder,
kualitasnya, attitude-nya.
Produk dari keunikannya, potensi
commit to user
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bisnisnya, berkembang tidak. Iya secara program, Telkom
untuk kolaborasi ada empat tadi.
Hal senada diperkuat oleh pernyataan Anggoro berikut ini.
Tim inti Dilonya di Bandung, di deket Gedung Unpad. Startup
Dilo Jogja fokus talent, belom startup. Baru awal 2019 kita
berbicara startup. Jadi di talent itu mereka akan di inkubasi
dulu secara teknikal, mau big data, mau android, mau IOS, dan
sebagainya langsung ada mentor yang disiapkan Dilo. Jadi
mereka akan kami tata, tidak hanya Mou, workshop saja, tapi
talent langsung kami gembleng. Kalo yang kami tata saat ini
yaitu STMIK Akakom, ini baru inisiatif. Jadi Maret nanti ini
udah running Mas, tapi yang berantusias berkolaborasi dengan
Dilonya Akakom, ada UII, ada Elofatma macem-macem sih
mas mereka, masih ada yang pakai java juga ada yang pakai
office. Gak ada gak harus pakai standar teknologi apa. Mau
pakai Hi-tech atau Vol-tech yang penting menghasilkan
(Wawancara Anggoro, Staf Dilo/MIKTI Yogyakarta program
Indigo di Yogyakarta tanggal 19 Mei 2017)
Seperti yang diterangkan oleh Eriq, pemerintah memiliki peran
pembinaan terhadap startup. Hal tersebut diterangkan dalam kutipan
wawancara berikut ini.“Peran dan fungsi Bekraf dilihat dari indikator
kinerja utama kami yaitu membina startup. Sebenarnya tujuan startup
atau program Bekup ini untuk meminimalkan tingkat kegagalan yang
selama

ini

terjadi

di

pre-startup.”

Indikator

Bekraf

yaitu

meningkatnya GDP dan lapangan pekerjaan, serta meningkatnya
ekspor. Hal tersebut jelas tampak dalam visi dan misi yang diusung
oleh Bekraf seperti kutipan dari Bapak Eriq berikut ini.
Visi dan misi Bekraf berdasarkan Keppres bertujuan
memfasilitasi dan mendukung kegiatan pemerintah secara
bottom up. Kami butuh masukan dari masyarakat, kami lebih
menjaring massa, lebih dari masyarakat. Selain itu tugas kita
untuk pelaku kreatif adalah memangkas birokrasi yang
berbelit-belit dalam mengajukan bantuan sehingga kerjanya
langsung terlihat masyarakat.
Untuk kebijakan, kalau dilihat dari badan sebetulnyakan bukan
membuat kebijakan, karena kapasitas untuk membuat
kebijakan di level regulator. Kami hanya bisa membuat Perka
(peraturan kepala) yang tidak bisa buat masyarakat umum,
commit to user
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punya produk pasti sudah banyak yang merasakan, dibantu
oleh Bekraf, kalau tadi ngomongin soal Bekraf for Prestartup
(Bekup) jadi masyarakat yang belum punya produk, atau yang
ingin membuat startup, yang selama ini fail, dengan
keberhasilannya 10% kita ingin naikkan. Jadi kita melalui
Bekup For Pre-Startup kita harapkan masyarakat punya niat
untuk jadi enterpreneur, untuk jadi startup. Kita penginnya
menciptakan lapangan pekerjaan. (Wawancara Eriq, Kasubdit
Deputi Infrastruktur TIK Bekraf di Kantor Bekraf Jakarta
tanggal 20 Juni 2017)
Hal senada diungkap juga dalam wawancara bersama Neil berikut ini.
Bekraf ini isinya lebih kepada kayak pembekalan gitu ya,
kayak model foodcamp. Bahan bakunya, role modelnya, harus
dari tiga skill dari apa namanya, hacker, hapster, sama hasler.
Harus selalu tiga, nah kita coba di tahun pertama itu, modelnya
itu, di awalnya kayak workshop besar gitu ya, di beberapa
kota, tapi seinggat saya itu di tahun 2015, di 15 kota, nanti bisa
diklarifikasi sama Pak Andre. (Ardiansyah)
Total pokoknya di setiap kota rata-rata seratusa yang di awal.
Nah di ujungnya itu, di akhirnya itu terbentuk sekitar lima
puluh. Lima puluh tiga tim pre-startup. Selama program ini
mereka mendapatkan pembekalan, bukan hanya masalah
teknis, tapi juga masalah bisnis, termasuk juga desain. Terus
terang sampai sekarang fokusnya masih yang digital. Itu dari
sisi Berkrafnya kita memfasilitasi untuk pengadaan
pembekalan tadi. Di tiap-tiap kota menggunakan fasilitasfasilitas yang di Dilo, termasuk juga mentornya dari MIKTI.
Kita bermitra dengan MIKTI, sebagai penyedia pembekalan,
konten pembekalannya, termasuk juga mentor-mentornya, nah
cuma sebatas sampe itu. Nah output-nya kita harapkan adalah
karena pre-startup (Wawancara Neil, Direktur Infrastruktur
dan TIK Bekraf di Kantor Bekraf tanggal 10 Juni 2017).
Selain dukungan pemerintah, pengenalan, serta pemahaman
tentang startup juga dilakukan oleh pihak akademisi. Menjadi penting
menyiapkan lulusan yang siap kerja dan dapat menyiapkan lapangan
kerja saat nantinya lulus. Hal tersebut diungkap oleh Bayu dari
STIMIK ESQ yang tengah memproses pembentukan komunitas
sebelum mereka memasuki kompetisi-kompetisi yang diadakan,
berikut penggalan kutipannya.
Awalnya kampus ini berdiri ada kenginan untuk menanamkan,
commit to
user
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apa. Akhirnya mulai mencari mana tempat bisa kami bisa
belajar, bisa berpartner.
Telkom mempunyai pengalaman yang lebih panjang dan lama.
Kita juga melakukan penilaian Indigo bisa menerima startup
founder untuk dibina dalam bidang tertentu.
Kita berharap anak anak dari kita sebelum lulus dibina,
harapannya gitu. Ini gimana anak-anak dapat diterima di sini,
syaratnya apa, harus melakukan apa, dan akhirnya dibantu.
Harapannya mahasiswa bisa diterima di sana (Wawancara
Bayu, Dosen STMIK ESQ di Jakarta tanggal 8 Juni 2017).
Penyerbeluasaan informasi yang positif dan berdampak pada
perubahan juga dilakukan dengan menggandeng media. Seperti
diungkap Daily Sosial sebagai media partner yang terus mengikuti,
mengulas, serta menyebarluaskan perihal startup ini. Berikut kutipan
wawancara dengan Rama, Founder Daily Sosial.
Kita mulai menyoroti industrinya, tapi dari sisi konsumen,
yang belakangan ini banyak orang, blogger juga. Jadi memang
konsepnya lahir dari kalangan blogger-blogger karena waktu
itu blogging lagi populer. Dari dulu sampai sekarang
sebenarnya visi organisasi tidak pernah berubah, kita membuat
jembatan atau teknologi.
Secara official jadi jembatan dengan membuat edukasi,
informasi, dan inovasi. Edukasinya dalam bentuk event, meet
up, dan riset. Inovasi dalam bagian riset dengan membantu
beberapa klien untuk berinovasi.
Pernah diundang meliput program Indigo, biasanya hanya
meliput saja, biasanya juga minta sharing. Program Indigo dari
kaca media bagus, tapi kurang tajam. Indonesia mestinya
menggerakkan grass root. Kalau jalan luar biasa semua
peserta Indigo ini. Semua ini mungkin ada hubungannya
dengan SDM karena pelayanan akselerasi orang-orangnya,
bukan masalah ide atau masalah asetnya tapi manusianya,
kreativitasnya.
Secara teknologi, program-program Indigo luar biasa. Hanya
memang belum cukup matang untuk sisi bisnis. Membuat
software bagus memang jago, tapi menjual software atau
membuat software yang mudah dipakai orang lain kan beda
lagi. Media juga ikut berperan dalam glorifikasi.
Pada awal-awal perjalanan tidak mudah, banyak jalan sulit.
Persiapanya fatal karena malas dalam riset. Merupakan trend
tapi belum tentu diterima masyarakat dan yang masyarakat
butuhkan. harusnya
of problem. Riset dulu baru buat
commitbase
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investor, inkubator, government. yang dari government ada
OJK, BI, Bekraf, Kominfo (Wawancara Rama, Founder Daily
Social di Jakarta tanggal 7 Juli 2017).
B. Pembahasan Hasil Penelitian
1.

Pengelolaan Program Indigo di Jogja Digital Valley
Era globalisasi saat ini berpengaruh terhadap transformasi
besar dalam pola hidup manusia, terutama tatanan ekonomi dunia.
Para pelaku bisnis dituntut memiliki wawasan, daya imajinasi, dan
kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan keunggulan yang
kompetitif dalam menambah nilai ekonomi. Menghadapi perubahan
ekonomi global yang cepat, maka kompetisi bisnis tidak lagi terbatas
pada efisiensi pengelolaan bahan baku, standar layanan, maupun
pengembangan teknologi. Sebagai salah satu badan usaha pemerintah
berbasis perusahaan teknologi informasi, PT Telkom Indonesia
mewujudkan salah satu komitmennya melalui program pemberdayaan.
Kontribusi dari pihak luar sebagai pihak yang memiliki
kemampuan memberikan dorongan kepada publik sangat dibutuhkan,
terutama bagi masyarakat Indonesia agar mampu menjadi tuan di
negaranya sendiri. Kesempatan untuk berkembang tidak terbatas pada
industri kreatif, kendati industri kreatif saat ini memang tengah
berkembang pesat, terlebih industri kreatif berbasis digital. Hal itu
tecermin dari banyak bermunculannya produk barang dan jasa
berbasis teknologi digital. Melalui visinya, PT Telkom Indonesia kini
bertransformasi menuju digital telco melalui penguatan broadband
connectivity,

pengembangan

digital

mediation

platform,

dan

peningkatan layanan digital services & solution. Perseroan juga
melakukan digitasi process business internal, dan mengadopsi budaya
digital.
Ketiga hal tersebut ditujukan untuk menciptakan customer
experience terbaik dan meningkatkan daya saing, serta company value
guna memantapkan commit
posisi toperseroan
berada di sepuluh besar
user
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kapitalisasi pasar perusahaan telekomunikasi di kawasan Asia Pasifik
pada 2020.
Pesatnya arus perkembangan teknologi turut menggeser
beberapa pola kehidupan. Fenomena ini dimanfaatkan oleh PT
Telkom Indonesia sebagai peluang di masa mendatang. Sebagai
langkah awal yang responsif, PT Telkom Indonesia harus segera
mengimplementasikan berbagai kebijakan. Perubahan pesat dari
perkembang teknologi turut membawa perubahan pada bidang
ekonomi di masyarakat, keadaan tersebut sejalan dengan yang
diungkap dalam teori Marx dalam Manheen (2010).
PT

Telkom

Indonesia

mempunyai
di

tengah

harapan

dapat

masyarakat

dalam

memaksimalkan

keberadaannya

mendukung visi

misinya, serta mewujudkan keinginan pemeritah

terhadap perubahan fenomena yang muncul di masyarakat. PT
Telkom Indonesia melihat perubahan yang terjadi dalam lingkup
ekonomi merupakan sebuah hasil refleksi perkembangan teknologi.
Sebuah perkembangan yang dapat diterima dengan baik melalui
penyesuaian terhadap kondisi demografis Indonesia pada khususnya,
serta negara-negara dalam lingkup Asean sebagai parameter
utamanya.
Sebagai langkah awal sebuah perubahan yang terjadi dalam
kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut muncul sebagaimana
perubahan perilaku, kemudian berlanjut pada proses interaksi
masyarakatnya. Proses tersebut juga tidak terjadi secara serta merta,
melainkan melalui beberapa tahap. Sejalan dengan hal itu, evaluasi di
dalam struktur kebijakan PT Telkom Indonesia juga terus dilakukan
hingga menghasilkan modifikasi sebagai proses penyesuaian agar
program matang dapat terealisasi dengan baik.
Sebagai bidang yang masih terhitung baru dalam lingkup sosial
ekonomi, startup perlu dipasarkan dengan gencar, terutama pada
commit
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calon

lulusan

yang

siap

kerja

dikenalkan

dengan

konsep

digitalprenuership.
Setiap program yang dicetuskan PT Telkom Indonesia
diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat luas. Sebagai
negara yang memiliki lebih dari 250 juta penduduk, PT Telkom
Indonesia melihat kondisi tersebut sebagai potensi pasar ekonomi
yang dapat berkembang di masa mendatang. Perkembangan teknologi
yang terjadi dengan cepat seolah telah menuntun juga perubahan yang
terjadi, tidak terkecuali pada negara berkembang. Proses imitasi juga
akan terjadi pada negara-negara tersebut. Proses tersebut pada
akhirnya memunculkan produk baru yang kini dikenal dengan industri
kreatif digital. Industri baru tersebut kemudian dikenal dan diartikan
sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan dan
menggunakan basis teknologi digital, dengan menyangkut perihal ide,
digitalisasi dengan memaksimalkan pengetahuan, dan informasi atau
jaringan.
Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan Jojo tentang
pemanfaatan teknologi dari sisi ide atau pengetahuan, sehingga hasil
ataupun dampak dari hasil proses tersebut dapat dirasakan oleh
masyarakat.
Setiap program yang dicetuskan PT Telkom Indonesia tidak
serta merta muncul begitu saja. Program akan dinilai dari seberapa
jauh perkembangan yang terjadi dan seberapa besar dampak yang
diberikan untuk masyarakat sebagai pasarnya. Hal ini bisa menjadi
potensi yang berdampak positif, baik PT Telkom Indonesia secara
perusahaan maupun bagi masyarakat terdampak program tersebut.
Era industri 4.0 yang muncul pada tagline dunia dalam
ekonomi global menuntut peran negara-negara berkembang untuk
dapat berkontribusi. Tidak lagi sebatas sebagai pelaku konsumen,
melainkan juga produsen. Dengan demikian, dari setiap kemunculan
commit
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Bahkan, hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi lebih
mandiri dan bersaing secara positif.
PT Telkom Indonesia melihat perubahan merupakan sebuah
potensi besar apabila dikelola dengan baik. Produk yang dihasilkan
diharapkan mampu memberi dampak kepada masyarakat sebagai
penikmat teknologi dan para startup sebagai produsen. Untuk itu
sejumlah tahapan harus dilalui mulai dari pengenalan, perencanaan,
pelatihan, serta monitoring dan evalusai yang dikemas dalam satu
program khusus.
Setelah memberi gambaran yang jelas dan nyata, PT Telkom
Indonesia membuat role model dalam implementasi pengelolaan
perencanaan. Model bertujuan memperkenalkan produk kepada
masyarakat di daerah tujuan, kemudian menjadi patokan apabila
program serupa dilaksanakan di daerah lain dengan basis potensi yang
kuat. Walau demikian, tidak semua daerah memiliki sumber daya
memadai dan cukup apabila program dilaksanakan.
Upaya pematangan dalam merumuskan sebuah program
menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Rumusan yang
dimaksud ialah pada tahapan perencanaan, pengelolaan sumber daya,
hingga pada bentuk-bentuk monitoring dan evaluasi, serta sinergisitas.
Di dalam pelaksanaannya, diperlukan kolaborasi antarpihak sebagai
jaminan keberlangsungan usaha ke depan, yakni demi tercapainya
tujuan yang maksimal dan berkelanjutan. Bentuk usaha harus
berkembang secara kuat dan mandiri, sehingga mampu bersaing di
dalam pasar global. Dalam merumuskan dan mengevaluasi program,
PT Telkom Indonesia dapat membandingkan model pemberdayaan
startup dengan program serupa untuk membuat model pemberdayaan
di program Indigo. Kendati demikian, media berpendapat model
pemberdayaan startup milik PT Telkom Indonesia lebih baik
dibandingan dengan yang lain.
commit to user

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
198

Untuk mendukung upaya tersebut program Indigo tidak bisa
berdiri sendiri. PT Telkom Indonesia membutuhkan dukungan dari
berbagai pihak agar program tersebut dapat berhasil.
Pelaksanaan program yang telah direncanakan dengan matang
harus memiliki kolaborasi dan kerja sama dengan pihak lain sebagai
salah satu bentuk usaha serius dalam pengelolaan. Program
diharapkan menjadi suatu langkah positif, baik itu terhadap
keberlangsungan program, pemberi program, pelaksana program,
penerima program, maupuun pihak-pihak yang terlibat langsung
maupun tidak langsung.
Pada tahap awal pelaksanaan program melalui proses bongkar
pasang strategi. Hal ini dilakukan dengan cara terus melakukan
evaluasi terhadap pengelolaan program Indigo. Proses pemilihan
peserta juga tidak dilakukan begitu saja. Tahapan penyaringan
dilakukan agar calon peserta inkubasi tepilih dapat benar-benar
mewujudkan ide menjadi produk yang dapat mendukung produk inti
PT Telkom Indonesia, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat
di tengah perkembangan teknologi.
Startup yang terpilih dalam program inkubasi tidak dilepaskan
begitu saja. Setelah tahapan itu selesai, perusahaan rintisan akan
mendapatkan bantuan pendanaan layaknya perusahaan baru.
Kini PT Telkom Indonesia terus melakukan evaluasi.
Pemilihan peserta program Indigo dilakukan secara selektif agar tidak
sekadar berakhir dengan menjual jaringan kerja institusi. Pendekatan
aktif terhadap para alumni dilakukan demi meraih kesempurnaan,
kematangan, dan keberlanjutan program. Kolaborasi terhadap mitramitra juga ditingkatkan. Kerja sama dalam pembinaan diharapkan
menjadi penopang keberlangsungan sebuah ekosistem yang baik
terutama dalam hal bisnis.
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Gambar 4.3 Foto peneliti saat di acara pengenalan Program Indigo.
PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan besar dan beberapa
anak perusahaan memanfaatkan hal tersebut sebagai pintu bagi para
startup memasuki pasar. Dalam perjalanannya, PT Telkom Indonesia
mulai lebih fokus membina startup yang mampu memasuki pasar
global. Nantinya setiap hasil dapat memberi manfaat yang besar bagi
masyarakat. Gambaran lengkap sistem kepemimpin program Indigo
dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Program Indigo.
commit to user
Sumber : Diolah oleh Peneliti dari dokumentasi PT Telkom Indonesia.
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Pentingnya keterlibatan semua pihak dalam upaya membangun
dan menjalankan sebuah program dilakukan oleh PT Telkom
Indonesia

dengan

pelaksana

diberi

menggandeng
kewenangan

beberapa

memberikan

stakeholder.

Pihak

mentoring

dengan

kurikulum yang telah dibuat sebelumnya.

Gambar 4.5 Foto peneliti bersama Narasumber (startup Botika)
Hal tersebut menekankan bahwa program Indigo memerlukan
kerja sama berbagai pihak yang berkompetensi di bidangnya. Namun,
hal ini bukan berarti PT Telkom Indonesia tidak memiliki kemampuan
dalam mengelola. Akademisi misalnya, menjadi pihak yang kredibel
dalam menopang pembelajaran, sehingga diharapkan capaian dalam
program dapat menjadi contoh, sekaligus hasil baik yang dapat
dirasakan oleh seluruh pihak.
Hasil pembahasan wawancara di atas terangkum dalam tabel
matriks pengelolaan program Indigo berikut ini.
Tabel 4.1. Tahapan pelaksanaan program pemberdayaan Indigo
No.
1.

Tahap

Pelaksanaan

Perencanaan program

1. Menyelenggarakan kompetisi
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dalam bidang ekonomi kreatif.
2. Merumuskan suatu program
dengan memanfaatkan para
pemenang kompetisi dan juga
memberi ruang kepada
masyarakat (komunitas) untuk
menuangkan ide kreatif yang
berbasis pengembangan
teknologi.
2.

Implementasi

1. Membuat program inkubasi

program

sebagai tahap lanjutan setelah
lolos sebagai pemenang dalam uji
kompetisi.
2. Membuka ruang kelas untuk
memberi materi terkait ide kreatif
mereka.
3. Berkoordinasi dengan anak
perusahaan PT Telkom Indonesia
sebagai pangsa pasar dalam
menjual hasil dari program kelas
inkubasi.

3.

Evaluasi program

1. Evaluasi diadakan setelah seluruh
rangkaian kelas program inkubasi
berakhir.
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2.

Pemberdayaan Startup melalui Program Indigo oleh PT Telkom
Indonesia
Industri kreatif berangkat dari ide yang diolah secara kreatif,
sehingga menjadikan produk baru selain barang dan jasa yang
kemudian bernilai ekonomi. Kemunculan startup sebagai bentuk
usaha baru merupakan dampak dari budaya teknologi. Perkembangan
tersebut seolah menjadi lekat dan akan terus berjalan beriringan
dengan adanya perubahan pada pola-pola kehidupan manusia.
Perkembangan teknologi dalam kurun waktu satu dasawarsa
membawa perubahan digital yang dapat mempengaruhi lingkup sosial
kehidupan manusia. Saat ini ekonomi digital dilihat berpeluang
menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional mengingat
jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta jiwa.
Ekonomi digital diproyeksikan dapat menjadi era ekonomi
baru. Di lain pihak melihat keberadaan talent/founder dan ekosistem
digital yang ada, masih perlu penyempurnaan. Menumbuhkan industri
digital membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, yang umumnya
dikenal sebagai kolaborasi pentahelix ABGC-M (academic, business,
government,community and media).
Hal tersebut menerangkan adanya latar belakang pergeseran
yang terjadi yang sekaligus menjadi benang merah antara munculnya
ide usaha baru dalam pola ekonomi kehidupan manusia dengan
perkembangan teknologi yang terjadi. Fenomena sosial baru tersebut
turut menggeser pola-pola lain yang terjadi. Tidak terkecuali dalam
program Indigo yang memberdayakan para komunitas untuk
menghasilkan produk yang kreatif dan menjawab kebutuhan
masyarakatnya. Dengan demikian, secara manejemen usaha, produk
yang dihasilkan dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
Salah satu wujud nyata pemberdayaan masyarakat dari
pemerintah dilakukan melalui badan usaha, salah satunya ialah PT
commitprogram
to user Indigo. Indigo awalnya hanya
Telkom Indonesia melalui
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merupakan representasi PT Telkom Indonesia dalam melaksanakan
UU No. 40 Tahun 2007 serta PP No. 47 Tahun 2013. Perusahaan
diharapkan mampu melaksanakan pemberdayaan dalam lingkup
produksinya,

dalam

implementasi

program

tersebut

perihal

pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak PT Telkom Indonesia dapat
dianggap sebagai program pembinaan jangka panjang.

Gambar 4.6 Acara pembukaan program Indigo, pengenalan program
secara umum kepada masyarakat, komunitas, media hingga akademisi.
Pentingnya keterlibatan semua pihak dalam upaya membangun
dan menjalankan sebuah program dilakukan oleh PT Telkom
Indonesia dengan menggandeng beberapa stakeholder. Hal ini
bertujuan memperoleh hasil maksimal dari program tersebut, baik saat
menjalakan maupun mempromosikan.
PT

Telkom

Indonesia

sebagai

perusahaan

berbasis

telekomunikasi terbesar di Indonesia membutuhkan inovasi digital
untuk pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Inovasi tersebut
bisa datang dari internal perusahaan, bisa pula berasal dari lingkungan
eksternal, utamanya para startup yang bekerja sama dengan PT
Telkom Indonesia. Program Indigo merupakan program pembinaan
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talenta digital (startup) yang diselenggarakan PT Telkom Indonesia
untuk membangun ekosistem digitalpreneur di Indonesia.
Program Indigo pertama kali diluncurkan pada 22 Maret 2013.
Total waktu pelaksanaan program Indigo Inkubator adalah sembilan
bulan dengan terlebih dahulu diadakan kick off dan roadshow. Dua
kegiatan tersebut bertujuan mensosialisasikan dan mempromosikan
program Indigo ke kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta,
Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar,
Malang, Makassar, dan Balikpapan. Para startup yang memiliki
komitmen, persistensi, dan determinasi tinggi mendaftarkan karya
kreatif mereka dalam bentuk ide, produk, maupun bisnis ke laman
Indigo Inkubator. (sumber: www.indigoinkubator.com). Tahap seleksi
calon tenant dari Indigo Inkubator terdiri dari dua batch. Batch
pertama untuk kategori ide, produk, dan bisnis, sementara batch kedua
untuk kategori produk dan bisnis. Para tenant yang lolos tahap
penjurian akan menjalani masa inkubasi yang diadakan di Bandung
Digital Valley, Jogja Digital Valley, Jakarta digital Valley dan
Makasar Digital Valley. Program inkubasi ini diselenggarakan oleh
PT Telkom Indonesia bersama MIKTI (Masyarakat Industri Kreatif
TIK Indonesia).
Program Indigo Inkubasi ditujukan bagi startup yang ingin
mengembangkan bisnis di bidang digital. Setiap tahunnya, Indigo
memiliki tema dan kategori yang berbeda-beda. Pada 2014 Indigo
Inkubator

mengusung

tema

Building

Strong

Digitalpreneur.

Kemudian terdapat sepuluh kategori yang dapat dipilih oleh peserta
startup, yaitu tourism, finance & banking, koperasi, education, public
service, transportation & logistic, health apps, smart home &
mobility, serta digital media entertainment & digital advertising.
Sementara pada tahun 2015, Indigo Inkubator mengusung tema
Building Strong Indonesia’s Digitalpreneur with Silicon Valley
commit
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2015 tersebut terdapat enam kategori produk yang dapat dipilih oleh
startup, yaitu city & goverment solution, business solution, home
solution, commerce, personal apps, dan social media &community.
Program Indigo merupakan penggabungan program sebelumnya yang
sudah ada yakni Indigo Inkubator, Indigo Accelerator, dan Indigo
Venture.
Melalui program Indigo, PT Telkom Indonesia memberi
kesempatan bagi para startup untuk merealisasikan karya kreatif, baik
yang masih dalam bentuk ide, produk yang sudah memiliki pengguna,
bisnis yang sudah mendatangkan pendapatan, serta bisnis yang
membutuhkan akselerasi dan pendanaan lebih lanjut. Program
Inkubasi diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia bersama MIKTI
(Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia) ditujukan bagi startup
yang ingin mengembangkan bisnisnya di bidang digital. Startup yang
terpilih akan mendapat dukungan inkubasi mulai 7 bulan sampai 18
bulan tergantung tahapannya. Startup juga mendapatkan berbagai
fasilitas seperti akses pasar melalui channel pemasaran. Program
Indigo mengusung tema Building Strong Indonesia’s Digitalpreneur
with Silicon Valley Mindset dan tagline Work Together Grow
Together.
Kesempatan bagi startup untuk tumbuh menjadi perusahaan
global bersama PT Telkom Indonesia sangat terbuka lebar karena
memiliki akses langsung terhadap customer base PT Telkom
Indonesia Group sebanyak 150 juta pelanggan lebih, baik pelanggan
fixed line maupun mobile, bekerja sama dengan seluruh perusahaan di
PT Telkom Indonesia Group, bahkan memasuki pasar global melalui
representative PT Telkom Indonesia Group International Office di
sepuluh negara. Valley Mentor merupakan pelatih yang mampu
memberikan pendanaan mulai Rp120 juta sampai Rp2 miliar dengan
pembagian saham antara 6% hingga 25% per-startup. Peserta akan
to user
mendapatkan fasilitascommit
kerja yang
nyaman dan dinamis di Bandung
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Digital Valley, Jogja Digital Valley, Jakarta Digital Valley dan
Makasar Digital Valley.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Digital Kreatif
diketahui adanya peningkatan yang cukup signifikan, seiring
perkembangan teknologi yang begitu pesat. Berikut perkembangan
yang terjadi sejak kurun waktu tahun 2000 hingga 2017.

Gambar 4.7 Jumlah Startup di Yogyakarta
Berdasarkan data yang diperoleh, kebanyakan perusahaan
partisipan dalam survei tersebut didirikan pada tahun 2015 (17%).
Pada tahun 2014-2016 menjadi waktu perusahaan digital kreatif
banyak didirikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurva
warna biru menggambarkan perkembangan startup di Yogyakarta
yang cenderung naik setiap tahunnya. Penurunan angka pada peserta
program pemberdayaan startup di JDV terjadi karena banyak
inkubator baru. Dengan demikian, pengembangan tidak hanya
berpusat di JDV saja. Data tersebut menerangkan startup yang tumbuh
dengan basis teknologi akan berjalan optimal di daerah yang memiliki
iklim belajar yang tinggi serta didukung dengan berbagai fasilatas
(Aditif, 2018).
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Setiap tahunnya Indigo memiliki tema dan kategori yang
berbeda-beda. Pada tahun 2014 Indigo Inkubator mengusung tema
Building Strong Digitalpreneur. Kemudian terdapat sepuluh kategori
yang dapat dipilih oleh peserta startup, yaitu tourism, finance &
banking, koperasi, education, public service, transportation &
logistic, health apps, smart home & mobility, serta digital media
entertainment & digital advertising. Sedangkan pada tahun 2015
Indigo Inkubator mengusung tema Building Strong Indonesia’s
Digitalpreneur with Silicon Valley Mindset dengan tagline Work
Together Grow Together. Pada tahun 2015 terdapat enam kategori
produk yang dapat dipilih oleh startup, yaitu city & government
solution, business solution, home solution, commerce, personal apps,
dan social media & community.
Program Indigo merupakan penggabungan dari program
sebelumnya yang sudah ada, yakni Indigo Inkubator, Indigo
Accelerator, dan Indigo Venture. Melalui program Indigo, PT Telkom
Indonesia

memberi

kesempatan

bagi

para

startup

untuk

merealisasikan karya kreatif mereka, baik yang masih dalam bentuk
ide atau produk yang sudah memiliki pengguna, bisnis yang sudah
mendatangkan pendapatan, serta bisnis yang membutuhkan akselerasi
dan pendanaan lebih lanjut. Startup yang terpilih akan mendapat
dukungan inkubasi mulai 7 bulan sampai dengan 18 bulan tergantung
tahapannya. Startup juga mendapatkan berbagai fasilitas seperti akses
pasar melalui channel pemasaran. Kesempatan bagi startup untuk
tumbuh menjadi perusahaan global bersama PT Telkom Indonesia
terbuka lebar karena berkesempatan memiliki akses langsung terhadap
customer base PT Telkom Indonesia Group sebesar 150 juta
pelanggan lebih, baik pelanggan fixed line maupun mobile, bekerja
sama dengan seluruh perusahaan di PT Telkom Indonesia Group, dan
memasuki pasar global melalui representative PT Telkom Indonesia
commit
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Valley Mentor merupakan pelatih yang mampu memberikan
pendanaan mulai Rp120 juta hingga Rp2 miliar dengan share saham
antara 6% sampai 25% per-startup, fasilitas kerja nyaman dan dinamis
di Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley,Jakarta Digital Valley
dan Makasar Digital Valley.

Gambar 4.8 Foto saat Pameran Indigo Day, ajang mengenalkan produkproduk yang dihasilkan oleh para alumni Indigo dan juga telah memiliki
market jual ke masyarakat luas dan juga investor.
Sumber: Olahan Peneliti.
Tabel 4.2 Jumlah Talent di Dilo Yogyakarta
1.

InMeds

Startup yang fokus pada medical service

2.

Lunas bos

Startup yang fokus pada teknologi
keuangan

3.

1010 Dry

Startup yang fokus pada Layanan software
management laundry

4.

Restoku Indonesia

Startup yang fokus pada Layanan
manajemen restoran

5.

Gifood

Startup yang fokus pada Layanan berbagi
makanan
commit to user
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6.

Rumahidamanku.com

Stratup yang fokus pada layanan digital
marketing UMKM

7.

Frent.id

Startup yang fokus pada penyewaan
kerdaraan (marketplace)

8.

Konten Kece

Startup yang fokus pada layanan konten
digital marketing (copywriter)

9.

IloPet

Startup yang fokus pada Layanan
perawatan hewan peliharaan

10.

Lamial

Startup yang fokus pada Layanan traveling

11.

Enamo Studios

Stratup yang fokus pada layanan digital
marketing video dan video strategis

12.

Design for Dream

Startup yang fokus pada bidang
penggalangan dana dan marketplace

13.

Nyebar.id

Startup yang fokus pada bidang event
publication

14.

Teras Code Digital

Startup yang fokus pada bidang layanan
pengembangan software aplikasi

15.

Sevenpion

Startup yang fokus pada bidang
.augmented reality dan virtual reality

16.

Catetan

Stratup yang fokus pada sistem
manajemen untuk UKM

17.

I-Toll Indonesia

Startup yang menyediakan layanan trip
assistant di jalan tol menggunakan mobile
app

18.

Lunaz

Startup yang menyediakan layanan
invoicing management system berbasis
cloud

19.

Lacakin Indonesia

Startup yang menyediakan informasi rute
yang tepat bagi para trip enthusiast
melalui aplikasi telpon pintar
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20.

Semantic

Startup yang menyediakan layanan digital
media analytic berbasis big data

21.

IoTanam

Startup IoT yang fokus pada sistem
pertanian hidroponik

22.

Aguna Radar Solution

Startup IoT yang menyediakan alat sensor

(ARS)

radar untuk pembuatan utility map
blueprint

23.

Seaspring

Startup IoT yang fokus pada sistem
pengontrolan air tambak udang

24.

Kelokal.id

Startup pariwisata yang menyediakan
layanan pencarin paket wisata, akamodasi,
dan konten wisata terbaik

25.

Alin Team

26.

Bantu Team

27.

Remah-Remah Momogi

28.

Permanent Beta Dev

29.

Sigma Ow O

30.

Ada Apa

Startup yang menyediakan tiket elektronik
sekalligus jadwal agenda wisata

31.

Srawoeng.id

Startup event and media

32.

Avessor

Startup yang bergerak dibidang edukasi

33.

LocalEx.id

Startup event and media

34.

Mandu

35.

Lister

Startup yang bergerak dibidang edukasi

36.

Sharfi.com

Startup yang fokus pada bidang
pembiyaan

37.

Advergame.id

Startup event media dan online game

38.

IELTSPresso

Startup yang bergerak dibidang edukasi

39.

Ghidza

Startup penyedia layanan kesehatan

40.

ChainTRUST
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41.

Osman

Startup berbasis Iot

42.

Rumah Harmonis

Startup berbasis Iot, mesin penjawab

43.

Foxtales

Startup penyedia layanan pendidikan dan
edukasi

44.

Digitale

Startup penyedia aplikasi sosial dan
keluarga

45.

Sekolah Nulis

Platform untuk orang yang mau belajar
content writing dll

46.

Cubi.id

Platform untuk jasa laundry

47.

Bakat

Startup penyedia layanan pendidikan dan
edukasi

48.

Stendi.id

Marketplace untuk menemukan
peminjaman dan jasa mendirikan stand
untuk event

49.

Tanilabs

Platform untuk petani agar bisa menjual
hasil tani mereka langsung kepada pembeli
dengan harga yang lebih tinggi.

50.

Qaf frameworks

Startup media dan animasi

51.

Isi Kost

E-Commerce untuk barang barang indekos
baik barang baru maupun bekas

52.

Babelanja

Startup e-commerce untuk belanja sayur
dan buah segar, serta mempertemukan
langsung petani dengan pembeli

53.

Avessor

Platform Iot

54.

LocalEx.id

Platform tour and travel

55.

Primeboost

Exercise Bike Game

56.

Paparkir

platform aplikasi Iot

57.

Gurungaji.id

Aplikasi pendidikan berbasis android

58.

Bafe

Citizen Jurnalism Platform

59.

Ratapay

commit
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60.

Wiklan

All in one Advertising Marketplace

61.

Maumaem

Startup penyedia bekal sekolah/kerja
dengan makanan sehat dan bergizi

62.

bikinen.com

Marketplace online dengan sistem pre
order dan pemesanan produk

63.

Campodia

online marketplace that helps people
discover and unique camping experiences

64.

Picky.id

Platform untuk informasi dan reservasi
tempat dan wisata

65.

HypeBid

Sistem lelang barang agar proses lelang
lebih terorganisasi dan mempermudah
penjual dan pembeli

66.

Kerjain.com

67.

Vacationeed

68.

Voyager Education

69.

Mau Antri

Platform social networking
Platform wisata
Platform pendidikan dan sosial
Sistem manajemen antrian berbasis cloud
pertama di Indonesia

70.

Matrash

aplikasi untuk manajemen sampah

71.

Smart Space Indonesia

an e-commerce platform for buying and
selling land/space

72.

Ikanku.com

Leading the aqua - culture study and
consultancy

73.

Arenasia

Startup turnamen e-sport

74.

Sparveon

a software to accelerate the discovery rates
of mineral and geothermal resources

75.

Bensmart

aplikasi mobile yang digunakan untuk
pesan belajar privat

76.

Jawasastra Culture
Movement

Platform penyedia komik khusus
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77.

ODESAINCO

Jasa DKV media promosi untuk UMKM
yang terjangkau dan siap bersaing di pasar
global

78.

MazaNut

Platform Iot

79.

Ekskalator

Platform social network

80.

Digitaloka

Marketplace layanan produk virtual di
Indonesia

81.

Plastic Rangers

Platform social network

82.

Trata

E-commerce

83.

Gigiku

Aplikasi kesehatan

84.

Nuna

a platform that provides trading services
for the fisheries sector and fundraising
services for businesses that need capital.

85.

maucerdas.com

A brain friendly education platform that
puts forward Higher Order Thinking Skills
(HOTS) Techniques to prepare and
optimize students in facing the dynamics
of changing times.

86.

Kampung Course

Aplikasi sosial dan pendidikan

87.

Jadibisa

Platform Iot

88.

Potensiap

Platform marketplace

89.

Statically

Platform Iot

Tabel di atas merupakan daftar peserta dan juga arah produk
yang dihasilkannya dalam program Dilo. Selajutnya peserta mengikuti
tahapan seleksi untuk masuk dalam program Inkubasi Indigo.
Sedangkan tabel di bawah ini merupakan daftar jumlah peserta yang
telah dan selesai mengikuti tahapan pembelajaran dalam program
inkubasi. Selanjutnya mereka akan memasuki tahapan akselerasi
ataupun berhubungan commit
langsung
todengan
user calon konsumen.
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Tabel 4.3. Jumlah Startup di Jogja Digital Valley

No.

Nama
Startup

Kategori/Deskripsi

Tahap

Tahap

Masuk

Saat ini

Tahun

1.

Run Iprobe

Public Service

CV

BMV

2018

2.

Sadora

Public Service

CV

CV (Stop)

2018

3.

DNS Bersih

Smart home &
Mobility

PV

-

2018

Finance & Banking

PV

BMV

2018

4.

Cazh

5.

Tripal

PV

-

2017/2018

6.

Qelisha

PV

-

2017/2018

7.

I-Toll

Finance & Banking

CV

BMV

2018

8.

Lunaz

Finance & Banking

CV

PV (Stop)

2018

9.

Osman

Koperasi

PV

MV

2018

10.

ARKids

Smart Home &
BMV

BMV

2019

Mobility

PV

PV

2019

Finance & Banking

BMV

BMV

2019

CV

CV (Stop)

2019

CV

PV

2019

Mobility
11.

Indobot

12.

Lunasbos

13.

Tuni

14.

Muslimlife

Smart Home &

Education

Dua tabel di atas menunjukkan perbandingan antara peserta
yang mengikuti program Dilo dan peserta yang masuk dalam tahapan
inkubasi. Tabel di atas juga dapat dijadikan landasan pemetaan
terhadap potensi atau arah yang menjadi fokus produk yang ingin
dihasilkan oleh startup nantinya, sehingga saat masuk dalam tahapan
inkubasi para talent memiliki kesiapan. Sementara PT Telkom
Indonesia sebagai pihak penyelenggara dapat memasang target
capaian dari talenta yang telah memasuki proses inkubasi tersebut.
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Adapun perbandingan arah produk talent dapat dilihat dalam gambargambar sebagai berikut.

Gambar 4.9. Sebaran Aktivitas Pemberdayaan Startup di Yogyakarta.

Gambar 4.10 Sebaran Aktivitas Pemberdayaan Startup di Bandung

Gambar 4.11 Sebaran Aktivitas Pemberdayaan Startup di Makassar
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Program pemberdayaan startup di Kota Makassar adalah yang
paling baru dibandingkan kedua kota lainnya. Aktivitas pemberdayaan
di sana masih berfokus pada pembekalan dasar (pitch up), Bahkan ada
pra-pitch up. Sebaliknya, Bandung memulai lebih dulu sehingga
aktivitasnya lebih sedikit dibandingkan dengan Makassar dan
Yogyakarta. Aktivitas pemberdayaan di Yogyakarta paling beragam
dan berfokus di komunitas. Hal ini terjadi karena komunitas peminat
startup di Yogyakarta adalah yang paling beragam dan memiliki relasi
yang terbaik dibandingkan kedua kota lainnya. Perkembangan
inkubator

startup

di

Yogyakarta

kekeluargaan komunitas startup di sana.
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Gambar 4.12 Indigo Creative Nation Framework Jogja Digital Valley
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Selain sebagai indikator pemetaan talenta untuk mengetahui
peminataan para startup, gambar di atas juga menjadi acuan bagi
pihak pelaksana dalam menentukan penyelenggaraan program
sehingga kurikulum yang diberikan dapat diterima dan diserap oleh
peserta.

Keberadaan

lingkup

komunitas

juga

tidak

dapat

dikesampingkan. Hal tersebut memberi pengaruh pada proses
pembelajaraan dan komunikasi yang terjalin setelah para peserta
dinyatakan lulus dari program tersebut.
Sementara itu pemerintah terus berupaya membangun negara
Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara
pada 2020. PT Telkom Indonesia sebagai BUMN yang bergerak di
bidang infrastruktur telekomunikasi turut membangun ekonomi kreatif
digital yang merupakan tulang punggung pertumbuhan di Indonesia.
Namun masalah terbesar saat ini adalah caara mendidik talenta
maupun ekosistem digital yang masih perlu disempurnakan. PT
Telkom Indonesia melakukannya lewat program Indigo berdasarkan
pada good corporate governance (GCG) dan good corporate
citizenship (GCC) yang berprinsip pada TARIF (transparancy,
accountability, responsibilty, independency, and fairness).
Untuk menumbuhkan industri digital dibutuhkan kolaborasi
dari berbagai pihak yang umumnya dikenal sebagai kolaborasi
pentahelix

ABGC

dan

M

(academic,

business,

government,

kommunity dan media). Pada saat ini kolaborasi kelima elemen
tersebut sudah terwujud untuk membangun ekosistem industri kreatif
digital di Indonesia. Salah satu wujud nyatanya adalah program
Indigo. PT Telkom Indonesia sebagai inisiator membutuhkan inovasi
digital untuk pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Inovasi
tersebut bisa datang dari internal perusahaan, dan juga diharapkan
dapat berasal dari eksternal, yaitu dari para startup yang dapat bekerja
sama dengan perusahaan tersebut.
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Untuk itu, PT Telkom Indonesia menyelenggarakan program
besar Indigo. Sebelumnya program ini bernama penghargaan Indigo
Fellowship sebelum berubah menjadi Indigo. Indigo merupakan
program pembinaan talenta digital (startup) yang diselenggarakan PT
Telkom Indonesia untuk membangun ekosistem digitalpreneur
melalui fasilitas kreatif digital, pendanaan dan akses pasar untuk
mempercepat industri kreatif digital Indonesia. Program Indigo
merupakan penggabungan program sebelumnya yang sudah ada yakni
Indigo Inkubator, Indigo Accelerator, dan Indigo Venture. Melalui
program Indigo, PT Telkom Indonesia memberi kesempatan bagi para
startup untuk merealisasikan karya kreatif mereka, baik yang masih
dalam bentuk ide, produk yang sudah memiliki pengguna, bisnis yang
sudah mendatangkan pendapatan, serta bisnis yang membutuhkan
akselerasi dan pendanaan lebih lanjut.
Program Inkubasi diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia
Group bersama MIKTI (Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia).
Program ini ditujukan bagi startup yang ingin mengembangkan
bisnisnya di bidang digital. Startup yang terpilih akan mendapat
dukungan inkubasi mulai satu bulan hingga 18 bulan tergantung
tahapannya. Mereka juga mendapatkan berbagai fasilitas, seperti akses
pasar melalui jaringan pemasaran.
Konsep CSR PT Telkom Indonesia melalui program Indigo
diharapkan mampu menjadi wadah, jembatan, sekaligus pemenuhan
konsep quad-helix tersebut. Indigo diawali dengan kegiatan digital
valley sebagai sarana melihat ide ataupun inovasi yang terus tumbuh
di

beberapa

komunitas.

Dilanjutkan

dengan

penyelenggaraan

sayembara dalam rangka penyaringan ide untuk diseleksi masuk ke
tahap pengenalan umum, pembinaan, hingga akhirnya dapat
menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai jual atau inovasi
bagi masyarakat umum.
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Digital Valley pada awalnya merupakan sebuah public space
yang dibangun PT Telkom Indonesia. Ruang ini memfasilitasi publik
yang membutuhkan suasana kondusif dalam berkarya. Seiring
berjalannya waktu, konsep Digital Valley mulai bergeser dari sekadar
tempat yang memiliki akses internet lancar menjadi wadah program
CSR. Pemanfaatan Digital Valley juga lebih tertata, baik secara
struktural organisasi maupun manajemen. Dengan memiliki report
progress yang dapat dapat dipertanggung jawabkan baik itu saat
montoring maupun sebagai laporan akhir dan evaluasi.
Terkait dengan program CSR tersebut, sistem kepemimpinan
program Indigo bersifat independen dari PT Telkom Indonesia. Itu
artinya program ini berdiri sendiri. Mitra pelaksananya adalah MIKTI,
sedangkan sifat PT Telkom Indonesia adalah konseptor. Terkait
kebijakan pelaksanaan hingga tata cara dalam proses inkubasi
sepenuhnya diisi oleh mitra. Program Indigo dipimpin oleh seorang
managing director yang membawahi seorang project director. Project
director membawahi beberapa manager atau kepala bagian.
Sebagai perusahaan milik negara di bawah naungan BUMN,
PT Telkom Indonesia memiliki karakteristik sebagai kerangka dalam
memperkuat posisi sebagai perusahaan. Ada mekanisme tertentu
dalam menjalankan setiap program yang diusung, tidak terkecuali
dalam program PKBL dan CSR-nya. Tahapan yang selekektif
dilakukan PT Telkom Indonesia dalam pelaksanaan program tersebut.
Hal ini dapat dilihat dalam tahap demi tahap yang dilakukan oleh para
binaan. Terdapat tiga tahapan utama yang dilalui para binaan, seperti
custumer validation, inkubasi, dan yang terakhir go to market.
Pada tahapan awal inilah penggemblengan terhadap peserta
bener-benar dilakukan. Dikatakan sebelumnya, hal ini terkait cara agar
ide para calon startup dapat diterima dengan baik dan mampu
bertahan di pasaran. PT Telkom Indonesia sendiri memberi
to user
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dilakukan dengan pengujian produk. Hal ini menjadi penekanan
bahwa startup harus fokus pada produk yang mereka buat, sehingga
sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat diterima oleh masyarakat.
Startup perlu menjaga kekompakan tim untuk menghasilkan produk
tersebut, bahkan bisa jadi kekompokan anggota tim mendorong
penyempurnaan produk yang mereka miliki.
Hal tersebut juga menerangkan detail implementasi dari setiap
tahap pada program Indigo. Dalam proses pelaksanaan, program
diterangkan dalam poin positif dan dan negatif, salah satunya adalah
keberhasilan binaan terhadap proses pembelajaran yang diterimanya.
Dijelaskan juga bahwa PT Telkom Indonesia tidak hanya membina
startup yang berhasil. Proses pendampingan dan komunikasi terus
dijalin oleh perusahaan terhadap para startup yang mengalami
kegagalan. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral
perusahaan

terhadap

binaan

yang

penah

mengikuti

proses

pembelajaran. Selain itu, dalam konsep program Indigo terdapat dua
konsep utama yaitu B to B (bisnis to bisnis) dan juga B to C (bisnis to
costumer). Binaan yang gagal bukan semata-mata gagal karena tidak
memilki daya tapi dapat dilihat dari banyak faktor, salah satunya
adalah kemungkinan bahwa produk mereka belum memilki kekuatan
untuk dipasarkan saat ini.
Hal tersebut sangat mungkin terjadi sehingga PT Telkom
Indonesia terus berupaya memperbaiki kualitas kurikulum belajar
dalam inkubasi. Program ini mencari model yang tepat di tengah
pesatnya

arus

perkembangan

dan

pertumbuhan

teknologi.

Pemberdayaan adalah penguatan startup agar dapat berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa
depannya. Penguatan startup untuk memperoleh faktor-faktor
produksi dan penguatan startup untuk menentukan pilihan masa
depannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan
commit
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pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan upah yang
memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi,
pengetahuan dan ketrampilan yang harus dilakukan baik dari aspek
masyarakat mapun aspek kebijakannya.
Kutipan pernyataan di atas juga menjelaskan cara PT Telkom
Indonesia menjalankan program tersebut hingga capaian dari
pelaksanaan program. Salah satu yang dilakukan adalah penguatan
kapasitas sebegai perusahaan. PT Telkom Indonesia terus memberikan
pengawasan dan pembinaan terhadap sumber dayanya sehhingga
memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat sebagai capaian
sebuah program.
Hal di atas juga menerangkan hasil pembelajaran ataupun
peningkatan kapasitas startup binaan. Startup memiliki kontribusi
yang bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama PT Telkom Indonesia
sebagai perusahaan dan pemberi program, serta masyarakat sebagai
capaian. Evolusi yang terjadi dalam bidang ekonomi sebagai dampak
perkembangan teknologi sudah semestinya dapat dirasakan oleh
masyarakat juga.
Upaya pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan tujuan
ekonomi. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan
individu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat
yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya
sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki
keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur
dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dalam
pengertian yang dinamis, mengembangkan diri dan mencapai
kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari
ketahanan nasional. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan
ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari
ketahanan ekonomi nasional.
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Pernyataan

tersebut

juga

dapat

menjaelaskan

proses

implementasi dari program Indigo serta kaitannya dengan konsep
pemberdayaan yang diusung oleh PT Telkom Indonesia sesuai dengan
produk perusahaan. Kesinambungan antara implemantasi hingga
dampak dari program, tidak hanya pembinaan para peserta inkubasi
namun juga dilanjutkan dalam kerja sama lainnya. Konsep yang coba
dikembangkan adalah kurikulum, pengawasan, dan memonitor
keadaan dari alumni program yang telah mampu secara mandiri
berada di tengah pasar global.
Kutipan tersebut menerangkan sebagian dari visi PT Tekom
Indonesia sebagai perusahaan yang mampu memiliki daya saing, baik
melihat produk usaha hingga cara PT Telkom Indonesia menjalankan
usaha dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya. Dalam konteks
tersebut, program Indigo dapat melahirkan pelaku usaha berbasis
teknologi yang memiliki kualitas baik secra produk maupun sumber
daya yang mampu bersaing dalam kancah pasar global. Para startup
yang lahir dari inkubasi program tersebut mampu secara mandiri dapat
memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga menjadi solusi atas
persoalan yang terjadi di masyarakat atas dampak perkembangan
teknologi.
Pemberdayaan yang terdapat dalam program Indigo tersebut
dapat menjadi upaya memandirikan pelaku ataupun komunitas yang
terbentuk lewat perwujudan ide-ide. Pemberdayaan seringkali
dihubungkan dengan peningkatan kapasitas, serta kualitas dari
masyarakat golongan bawah. Dalam konteks ini ialah para komunitas
yang memiliki potensi sumber ide sederhana, namun bisa menjadi
solusi kebutuhan masyarakat.
Pemberdayaan diharapkan mampu menciptakan peluang lain di
tengah masyarakat luas, sehingga dapat melahirkan lebih banyak ide
yang mampu berubah menjadi produk.
commit to user
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PT Telkom Indonesia melalui program Indigo menerapkan
konsep pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya
ekonomi digital sebagai salah satu solusi menjawab industi 4.0.
Program Indigo, melalui proses pembelajaran dalam inkubasi,
bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas para peserta
lomba yang memilki banyak ide, yang dapat menjawab tantangan
ekonomi global saat ini, yakni dengan memberikan mentoring sesuai
kebutuhan.
Program Indigo ini PT Telkom Indonesia telah melahirkan
beberapa produk binaannya yang banyak diserap oleh industri. Para
startup dapat memaksimalkan sumber daya melalui produknya untuk
memenuhi solusi maupun jawaban. Sekaligus memiliki kontrol penuh
terhadap diri dan perusahaaan rintisannya. Dengan program tersebut
juga para alumni yang telah menembus pasar global dani memiliki
kendali terhadap siklus perkembangan usaha.
Implentasi dari CSR yang dilakukan pihak PT Telkom
Indonesia

tejadi

melalui

berbagai

tahapan

hingga

menuju

pembangunan yang dapat bertahan. Tahapan pada monitoring,
evaluasi, dan komunikasi yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia
terjaga baik dengan para alumni binaan program Indigo.
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan
kapasitas PT Telkom Indonesia. Sebagai perusahaan yang memilki
jaringan kuat di seluruh negara dan negara tetangga, PT Telkom
Indonesia serius memberikan pembelajaran dan binaan pada peserta
inkubasi. Perusahaan tidak lagi mementingkan profit, teteapi juga cara
agar para alumninya mampu bertahan dan mengembangkan usaha di
tengah-tengah tekanan dan tuntutan pasar yang begitu ketat.
Pandangan tentang CSR sebagai program bina lingkungan
yang bersifat sosial semakin jauh dalam implementasinya. PT Telkom
Indonesia berusaha kuat menanamkan dan mengintregasikan nilai
user peserta binaan inkubasinya.
nilai yang dimiliki commit
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Inteprtasi program sosial perlahan mulai menghilang dalam jiwa
program Indigo tersebut, fokus untuk menguatkan kapasitas dari
binaan semakin tajam, terarah dan terukur dengan baik.
Masyarakat diharapkan dapat mengikuti, perlahan mulai
tumbuh dengan banyaknya komunitas yang terbentuk. PT Telkom
Indonesia juga memilki tujuan pada tahapan menyeimbangkan praktik
kerja CSR dengan bentuk riil dari sebuah tanggung jawab atas
program

yang

dilahirkannya.

Proses

penyeimbangan

antara

lingkungan, masyarakat, serta profit dalam sebuah nilai terus
diperkuat dalam proses inkubasinya. Sehingga nantinya dapat
mendukung upaya pembangunan berkelanjutan.
Konsep tesebut juga dialami dan dirasakan muncul oleh pihak
lain, salah satunya startup Botika. Istilah pemberdayaan yang semula
dipandang
pengupahan

sebagai

kerja

berubah

sosial

menjadi

yang

mengandalkan

pekerjaan

profesional

praktek
yang

mengandalkan metode dan pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, dalam
usaha pemberdayaan dibutuhkan metode matang dengan hasil evaluasi
pembelajaran sebelumnya. Pendekatan dilakukan intensif, bukan
hanya praktek semata dalam rangka mengetahui dengan pasti. Dengan
demikian, konsep pemberdayaaan yang dilakukan PT Telkom
Indonesia melalui program Indigo dapat dijelaskan sebagai metode
atau cara yang memungkinkan para startup meningkatkan kualitas
sumber daya. Para startup menghasilkan produk berkualitas baik
sebagai jawaban dan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat
sehingga mampu memberi pengaruh yang besar terhadap proses
keberlangsungan usahanya.
Tahapan program market akses adalah sarana bagi calon
startup

bertemu

perusahaan

ataupun

investor

yang memilki

ketertarikan terhadap program maupun perusahaannya. Dalam market
akses terdapat tiga tahapan yang sifatnya memilki kesinambungan,
commit
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dalam menjual produk maupun bertemu perusahaan yang tertarik
dengan ide usaha mereka. Terdapat pendanaan yang sifatnya sesuai
dengan

kesepakatan

kedua

belah

pihak,

dan

yang terakhir

pengembangan di masa mendatang baik terhadap produk maupun
SDM dari startup itu sendiri.
Proses

pertama

yang

harus

dilalui

oleh

fasilitator

pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penyadaran. Pada tahap
ini, target yang hendak diberdayakan diberi nasehat bahwa mereka
juga memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, diberi
pemahaman bahwa mereka dapat menjadi orang yang berada (kaya),
hal itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kemauan untuk keluar
dari kemiskinannya. Prinsip dasar dari tahap ini adalah membuat
masyarakat sasaran mengerti dan memahami akan permasalahan yang
dihadapi, sehingga diharapkan mereka akan mengubah cara hidup dari
diri mereka sendiri bukan dari orang lain.
Sesudah menyadari, proses berikutnya adalah meningkatkan
kapasitas. Agar dapat diberi daya atau kuasa, target atau masyarakat
sasaran harus menjadi mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum
memberikan suatu pekerjaan, masyarakat sasaran harus dilatih terlebih
dahulu supaya mereka cakap (skillfull) dalam pekerjaan tersebut.
Proses peningkatan kapasitas terdiri dari tiga jenis, yaitu
manusia, organisasi, dan sistem nilai. Peningkatan kapasitas manusia
adalah memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun
kelompok untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan
diberikan. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan mengikuti
pelatihan, workshop, seminar, dan sejenisnya.
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Gambar 4.13 Foto Peneliti bersama Deby (Manajer Perencanaan PT
Telkom Indonesia).
Peningkatan

kapasitas

organisasi

dilakukan

dalam

restrukturisasi organisasi yang menerima daya atau kapasitas tersebut.
Misalnya, sebelum diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin
dibuatkan badan usaha milik rakyat. Tujuan dari peningkatan
kapasitas jenis ini adalah menyediakan media sebelum meletakkan
objek,

seperti

menyediakan

lahan

sebelum

menanam

padi.

Peningkatan kapasitas sistem nilai dilakukan dalam bentuk membantu
membuat aturan main. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai dapat
berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem dan
prosedur, peraturan dan sejenisnya. Hal ini penting karena tanpa
sistem nilai, dikhawatirkan kelas usaha yang dirintis bersama justru
menjadi ajang sengketa di antara mereka sendiri yang akhirnya
menimbulkan kerugian.
Setelah proses peningkatan kapasitas selesai, proses terakhir
adalah pemberian daya. Pada tahap ini masyarakat sasaran diberikan
daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan
kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Prinsip utamanya adalah
pemberian daya atau kekuasaan
commit to sesuai
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Lebih jauh, Karsidi (1999) menyebut enam langkah yang
seharusnya dilalui dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat,
yaitu:
a.

Dimulai dari proses identifikasi kebutuhan pembelajaran calon
penerima manfaat.

b.

Penyebaran informasi sumber belajar yang didukung oleh
informasi tentang lembaga penunjang usaha.

c.

Program pengenalan untuk memasuki usaha, seperti magang,
pelatihan dasar, atau pendidikan kejuruan.

d.

Peningkatan kemampuan penerima manfaat melalui paket-paket
penyuluhan sesuai dengan kebutuhan.

e.

Evaluasi dan tindak lanjut.

f.

Seluruh langkah melibatkan kerjasama sumber-sumber belajar
penyuluhan usaha sebagai suatu kegiatan terpadu.
Kutipan teori di atas sejalan dengan yang dilakukan PT

Telkom Indonesia. Perusahaan mengarahkan para pemenang lomba
atau talenta agar tidak membuang potensi yang telah dilakukannya.
Adanya rutinitas lomba dapat mencipatkan sebuah ekosistem baru
dalam dunia ekonomi yakni membuat produsen yang terus mengalami
pergeseran dampak dari perkembangan teknologi.
Pemberdayaan

masyarakat

juga

merupakan

strategi

pembangunan. Kapasitas manusia sangat penting dalam upaya
meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya
material dan nonmaterial. Sebagai suatu strategi pembangunan,
pemberdayaan

dapat

diartikan

pembangunan,

yaitu

proses

sebagai
interaksi

kegiatan

komunikasi

seluruh

kepentingan

pembangunan yang terdiri dari aparat pemerintah, tokoh-tokoh
masyarakat, pekerja sosial, aktivitas lembaga sosial masyarakat, dan
perseorangan atau kelompok, maupun kemampuan menggerakan dan
mengembangkan
terencana

partisipasi mereka dalam proses perubahan
commit to user
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berkesinambungan, melalui optimalisasi sumber daya yang dapat
dimanfaatkan, dengan menggunakan teknologi atau menerapkan
inovasi yang sudah terpilih (Mardikanto, 2010).
Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas,

pembinaan

dilakukan sejak tahap awal seperti memberi pengenalan tentang
pergeseran pola kehidupan yang berdampak secara ekonomi. Para
talenta diajak melihat pola pergeseran yang ada sebagai wacana besar
sehingga diharapkan dapat melahirkan ide kreatif yang tidak sekadar
sekali pakai. Pada proses tersebut, peran pemberdayaan mulai tampak.
Peran PT Telkom Indonesia berusaha membuat para talenta merintis
startup dengan prinsip berkelanjutan.
Komunikasi dapat pula diartikan sebagai proses penyampaian
informasi atau ide-ide antarwarga masyarakat. Dalam praktik
kehidupan

sehari-hari

menunjukan

bahwa

komunikasi

pada

hakikatnya merupakan suatu proses interaksi sosial dua pihak atau
lebih.
Tabel 4.4 Peran PT Telkom Indonesia dan MIKTI dalam
Pemberdayaan Startup
No.
1.

PT Telkom Indonesia

Komunitas (MIKTI)

PT Telkom Indonesia sebagai

Menghasilkan banyak

perusahaan berbasis teknologi

komunitas di berbagai daerah

informasi memiliki

sehingga dapat menghasilkan

kepentingan dalam

lebih banyak peluang

pengembangan produk-

ekonomi berbasis digital

produknya yang selaras dengan

teknologi.

perkembangan teknologi.
2.

Program Indigo dapat

Bersama-sama masyarakat

menjawab solusi yang

menyiapkan segala sumber

dibutuhkan oleh
Telkom
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sekaligus bersinergi bersama

digital kreatif di tahun 2020.

masyarakat dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang
siap berkompetisi dalam
industri 4.0.

3.

Dukungan Stakeholder dalam Pemberdayaan Startup melalui Program
Indigo
Pemberdayaan merupakan proses panjang yang memerlukan
dukungan dari berbagai pihak. Pada proses pengembangan tersebut
palaku pengembang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi
dan memaksimalkan segenap potensi dan sumber daya peserta binaan
agar mampu mengontrol dan mengelolanya dengan baik.

Gambar 4.14 Foto Peneliti bersama salah satu stakeholder yang
terlibat dalam Program Indigo Pihak Media (DailySocial)
Hal tersebut tidak sekadar mengontrol hubungan, namun juga
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produk inti yang memiliki konektivitasnya terhaadap lingkungan
sekitar. Produk itu diharapkan mampu mengintegrasikan program
pemberdayaaan

dengan

beberapa

stakeholder

terkait,

seperti

pemerintah dengan urusan birokrasi ataupun mempertemukan
jejaringnya. Media berperan menyebarluasan kegiatan ataupun hasil
dari program kepada pihak akademisi sebagai pihak yang mampu
mengintegrasikan dalam tahapan yang lebih teoritis. Akademisi juga
berperan menciptakan dan melahirkan para alumni yang siap
memasuki jenjang dunia kerja dan wirausaha dalam bidang program
yang dijalankan perusahaan. Hal tersebut juga diterangkan oleh Eriq
selaku salah satu petinggi di Bekraf berikut ini.

Gambar 4.15 di atas Foto peneliti bersama Direktur Fasilitasi
Infrastruktur Bekraf (Bapak Neil).
Peran dan fungsi Bekraf dilihat dari indikator kinerja utama
kami yaitu membina startup. Sebenarnya tujuan Bekraf ini di startup
atau program Bekup ini untuk meminimalisasi tingkat
yang selama ini terjadi di pre-startup.
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Gambar 4.16 Salah satu acara Bekraf yang diselenggarakan terkait
dukungan peningkatan kapasitas startup dalam ekonomi digital
(Bekraf Devloper Day).
Peran skateholder dalam program Indigo adalah menciptakan
lingkungan startup baru. Pemerintah melalui Bekraf memilki kuasa
membuat kebijakan terkait aktivitas yang berhiubungan dengan hal
tersebut. Kutipan di atas dapat mendeskripsikan dampak pada para
komunitas atau oarganisasi startup. Pengamatan dan analisa yang
dilakukan oleh Bekraf terhadap perkembangan teknologi dan
kemunculan peluang bisnis baru berbasis serta keberhasilan program
Indigo dijawab oleh Bekraf dengan kebijakan dalam sebagai pihak
yang memilki kepentingan dengan visinya.
Diterangkan juga dalam Friedman dan Miles (2006) kelompok
utama pemangku kepentingan terdiri dari konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, pemasok input dan distributor dan pemegang
saham. Dalam lingkup program ini yaitu para perusahaan yang
dituntut menggunakan teknologi, dalam rangka efesiensi produksi dan
untuk masyarakat luas dapat turut mendapatkan kemudahannya dari
adanya pergeseran tersebut.
Menurut Crosby (1992), secara garis besar pemangku
kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu.
a.

Pemangku kepentingan utama, yaitu yang menerima dampak
commit to user
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b.

Pemangku kepentingan kunci, yaitu pihak yang berpengaruh
kuat terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap
kelancaran kegiatan.

c.

Pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi
perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan.

Gambar 4.17 foto peneliti bersama pihak Akademisi (STIMIK ESQ)
Tindak lanjut identifikasi pemangku kepentingan adalah
melakukan pemetaan berdasarkan kekuasaan (power) dan kepentingan
atau ketertarikan (interest) setiap pemangku kepentingan lewat
identifikasi suatu kegiatan atau program. Finn (1995); Jones dan
Wicks (1999). Seperti yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia
dengan memanfaatkan dan mengajak para pemenang kompetisi
kecerdasan ini untuk dikenalkan lebih jauh akan wacana yang lebih
besar. Pada tahap ini sendari awal para peserta memahami dan
mengerti betul akan produk yang mereka buat, jangan sampai hal itu
menjadi terbuang atau sifatnya yang hanya sekali pakai namun tidak
dapat dikembangkan lagi setidaknya secara kualitas.
Pernyataan

yang

diungkap

dalam

wawancara

dapat

menerangkan peran Bekraf sebagai stakeholder pemerintah yang
commit to user
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dukungan tersebut dapat menciptakan peluang bagi masyarakat yang
tertarik dan memilki ide usaha berbasis perkembangan teknologi. Bagi
para mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja seolah mendapatkan
angin segar dengan peran akademisi yang dapat memberikan sisi
pengetahuan dan keilmuannya.
Perkembangan tersebut juga menjadi sesuatu yang menarik
bagi media yang memilki peran sebagai penyebar konten dan
diharapkan mampu menyebarluaskannya.
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Tabel 4.5 Peran Stakeholder dalam Pemberdayaan Startup di Program Indigo
No.
1.

Pemerintah
Melalui Bekraf terus

Komunitas (MIKTI)
Ditunjuk sebagai pelaksana

Media (Daily Social)
Membantu menyebarluaskan

Akademisi (STMIKESQ)
Menumbuhkan jiwa

berupaya mendorong serta

sekaligus mentor yang mengisi

informasi apapun terkait kegiatan

entrepreneurship sejak awal

mensosialisasikan peluang

materi dalam inkubasi program program Indigo kepada

sehingga dapat menciptakan

dan potensi dalam bidang

Indigo.

peluang kerja baru sesuai dengan

masyarakat luas.

industri kreatif digital.

perkembangan dunia digital
teknologi.

2.

Membuat program

Sebagai salah satu lembaga

Turut menumbuhkan minat dan

Menghubungkan mahasiswa

inkubasi sekaligus bekerja

komunitas yang membantu

membuka peluang masyarakat

yang memiliki bakan dan miniat

sama dengan kampus-

menumbuhkan dan membina

masuk dalam dunia ekonomi

di bidang bisnis startup untuk

kampus dalam

para komunitas startup.

kreatif digital.

menjadi talent program Indigo.

pelaksanaan program
tersebut.
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4.

Existing Model Pemberdayaan Startup melalui Program Indigo
Pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia
melalui

program

Indigo

berangkat

dari

adanya

kebutuhan

pengembangan produk usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat

sekitar.

Selain

itu

PT

Telkom

Indonesia

ingin

memanfaatkan ruang-ruang publik yang memang dimiliki sebelumnya
agar dapat memaksimalkan tujuan tersebut. Dukungan berbagai pihak
serta kebijakan dari pemerintah yang mendorong terbukanya
ekosistem digital dalam membentuk program Indigo menjadikan PT
Telkom Indonesia bisa memgembangkan para talenta atau startup
untuk mengikuti program Indigo.
Munculnya berbagai komunitas yang memanfaatkan kemajuan
teknologi sebagai basis kerjanya kini semakin menjamur. Kebutuhan
pembinaan, arahan sebagai upaya memperkuat konseptualisasi sebuah
ide yang kemudian dikembangkan semakin penting. Cara respons dari
para pemilik ide ataupun startup tidak terlepas dari kebutuhan dasar
hidup manusia. Masyarakat juga mulai membiasakan diri dengan cara
positif. Levy dalam bukunya Cyberculture memandang World Wide
Web sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel, dan
dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi
pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia tentang
pembagian mutual, pemberian yang lebih interaktif, dan berdasarkan
pada masyarakat. (Little John dan Foss, 2009).
Pernyataan di atas dapat menerangkan fenomena pergeseran
pola dalam aspek sosial kemasyarakatan bidang ekonomi. Pesatnya
perkembangan teknologi turut mengubah pola pikir dan pandangan
manusia terhadap suatu hal tersebut. Munculnya kelompok-kelompok
startup pun berusaha dijawab oleh PT Telkom Indonesia dengan
mengadakan kompetisi ide hingga prototype luaran produknya
Seringnya kompetisi diadakan juga berpengaruh terhadap kemunculan
commit to user
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peserta, secara kuantitas hingga ide dari para peserta yang
dilombakan.
Perubahan perilaku yang terjadi pun bukan sesuatu yang dapat
berdiri sendiri melainkan ada pola yang mengimitasi dari perilaku
sebelumnya. Bentuk tindakan ini tidak terlepas dari pengaruh
lingkungan. PT Telkom Indonesia berkeinginan memanfaatkan ruang
publik yang terbengkalai dan memaksimalkan luaran dari para juara
kompetisi

yang

diadakan.

Kemudian

PT

Telkom

Indonesia

membentuk program Indigo melalui konsep pemberdayaan dan bentuk
tanggung jawab dari hasil kompetisi. Indigo merupakan lanjutan dari
hal tersebut di atas dan juga ada kepentingan dari PT Telkom
Indonesia dalam mengembangkan produk usahanya.
Program Indigo sendiri terdiri dari proses seleksi yang diambil
dari kompetisi yang diadakan sebelumnya. Selain itu adanya proses
sosialisasi dengan kegiatan penyadaran, hingga pematangan konsep
dari produk kompetisinya. Kemudian juga disesuaikan dengan
pengembangan produk PT Telkom Indonesia itu sendiri. Setelah para
peserta terseleksi, proses tersebut dilanjutkan dengan mematangkan
calon produk yang nantinya dihasikan hingga menjadi sebuah produk
yang siap dipasarkan.
Sebelum itu, produk tersebut dilakukan uji coba dengan
pendamping profesional yang ditunjuk oleh PT Telkom Indonesia. Hal
tersebut juga terus mendapat pendampingan dengan berbagai pihak
yang ditunjuk oleh PT Telkom Indonesia. Dalam rangka memperkuat
program tersebut, PT Telkom Indonesia menggandeng berbagai pihak
yang diharapkan dapat melakukan monitoring hingga evaluasi dari
kegiatan-kegiatan selama proses yang disebut inkubasi.
Terdapat

beberapa

metode

dalam

mengembangkan

(memberdayakan) startup. Salah satu metode yang paling sering
digunakan saat ini disebut dengan LSM (Lean Stratup Methodology).
to user
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pada tahun 2008, kemudian dipublikasikan secara tercetak pada tahun
2011. Lean Startup Methodology adalah metode pemberdayakan
startup melalui beberapa tahap pengujian cepat untuk memvalidasi
unsur-unsur startup satu per satu. Unsur-unsur startup adalah hal-hal
penting yang perlu dimiliki oleh startup untuk menjalankan aktivitas
bisnisnya. Unsur startup dianggap sesuai (valid) apabila bisa bertahan
pada durasi waktu tertentu selama proses pengujian. Pengujian harus
dilakukan secara urut, artinya jika unsur pertama belum divalidasi
maka pengujian pada unsur kedua tidak boleh dilakukan, pengujian
pada unsur pertama harus terus dilakukan sampai unsur tersebut
dianggap sesuai. Hal ini yang menjadi dasar dari penamaan istilah
Lean Startup Methodolgy, dimana startup yang tadinya mempunyai
banyak masalah dari segi unsur-unsurnya (disebut startup yang
gemuk), menjadi ramping (lean) seiring banyak unsur yang sudah
divalidasi.
Utoyo (2016) mengklasifikasi unsur-unsur startup menjadi
lima bagian, yaitu (1) konsumen, (2) produk, (3) model bisnis, (4)
pasar, dan (5) nilai. Startup perlu melakukan minimal lima tahap uji
(masing-masing untuk satu unsur) menggunakan Lean Startup
Methodology.
1.

Pengujian pertama dilakukan untuk memvalidasi apakah
konsumen mereka sesuai dengan segmen pasar dan perlakuan
yang direncanakan.

2.

Pengujian

selanjutnya

adalah

produk,

konsumen

akan

memberikan masukan terhadap produk yang dikonsumsi.
Masukan dari konsumen digunakan untuk memvalidasi produk
startup.
3.

Startup

bisa

mengetahui

model

(sistem)

bisnis

yang

digunakannya seiring berjalannya waktu. Kelemahan dari model
bisnis startup akan nampak saat sudah mempraktikan ide
commit to user
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4.

Jika pengujian terhadap model bisnis sudah teratasi, maka
startup bisa melakukan pengujian tentang bagaimana cara
memperluas pasar.

5.

Terakhir, startup membuat pameran tentang bisnis mereka
kepada para investor dengan memaparkan nilai bisnis mereka.
Nilai bisnis adalah alasan utama kenapa seseorang mau
menggunakan suatu barang/jasa. Unsur ini dianggap valid
apabila ada investor yang dapat menangkap nilai tersebut dan
mau berinvestasi pada di tersebut.
Terdapat dua masalah utama dalam melaksanakan Lean

Startup Methodolgy untuk pemberdayaan startup di Indonesia
(Nirwan

dan

Dhewamto,

2014).

Lean

Startup

Methodology

membutuhkan produk dengan kreativitas yang tinggi dan kemampuan
untuk mengolah data yang diperoleh dari konsumen dengan cepat.
Kenyataannya, ada masalah teknis pada proses pengumpulan data
dimana tidak semua konsumen ingin memberikan masukan kepada
startup. Masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman penuh
tentang peningkatan kualitas produk dan layanan melalui masukan.
Hal ini membuat startup kesulitan karena tidak memiliki data yang
cukup untuk melakukan pengujian. Di sisi lain, startup tidak boleh
memasarkan uji coba produk yang asal-asalan karena dapat
memberikan kesan negatif pada konsumen dan calon konsumen ke
depan. Hal ini sangat kontradiktif karena startup adalah rintisan
perusahaan yang sedang berkembang sehingga mereka tidak
mempunyai daya untuk membuat produk yang berhasil dalam satu
kali percobaan dan membutuhkan masukan dari konsumen, tetapi juga
tidak diperbolehkan memasarkan produk gagal. Implikasinya, startup
harus memiliki data masukan pelanggan sebelum produk benar-benar
dipasarkan.
Muncul masalah baru dari implikasi tersebut, yakni tidak
commit tomasukan
user
semua konsumen memberikan
kepada produk yang mereka
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konsumsi apalagi masukan kepada produk yang tidak atau belum
mereka konsumsi. Masalah ini biasanya diselesaikan dengan
mempromosikan produk dengan sebuah video atau gambar ke media
sosial namun kembali lagi kemunginan tidak banyak orang akan
memberikan

masukan

karena

masyarakat

Indonesia

bersifat

pragmatis, artinya mereka baru mengakui sebuah produk apabila
kegunaan produk tersebut sudah mereka rasakan. Hanya sebagian dari
masyarakat kita yang tertarik pada inovasi yang masih berwujud ide,
yaitu inventor (pembuat inovasi) dan lainnya antusias dengan ide
namun tidak bisa membuat inovasi, lainya disebut dengan resistance
atau ludites yaitu orang-orang yang menentang atau tidak peduli
dengan inovasi dan lebih memilih untuk hidup dengan cara tradisional
(Yoris Sebastian, 2014).
Orang yang tertarik pada inovasi berwujud ide lebih sedikit
dari orang yang menentang inovasi dan orang yang tidak tertarik
kecuali inovasi itu benar-benar berguna untuk mereka. Jika
masyarakat ini didistribusikan secara normal di seluruh Indonesia,
maka peluang seorang inventor (termasuk startup) untuk mendapatkan
masukan yang bermanfaat atas ide produknya lebih sedikit ketimbang
peluang untuk diabaikan atau bahkan dicela (dijatuhkan) oleh
masyarakat yang tidak suka dengan hal-hal baru. Sebuah wadah
khusus diperlukan untuk mempertemukan sebagian dari masyarakat
yang tertarik dengan ide di satu tempat untuk saling berdiskusi baik
sebagai inventor (dalam hal ini anggota startup) maupun antusias
sehingga mereka bisa mendapatkan masukan sebelum produk bisa
dipasarkan kepada masyarakat yang secara umum lebih pragmatis.
Wadah yang dibuat hanya dikhususkan untuk orang-orang
yang sudah menjalankan startup atau ingin membuat startup. Proyek
pelatihan berupa seminar pelatihan dan simulasi yang dilakukan
adalah kegiatan yang bisa menyelesaikan dua masalah utama tadi.
commit dan
to user
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Indonesia. Setiap startup harus bisa mendefinisikan kebutuhan,
kreativitas, keinginan, dan penelitian mereka untuk menjalakan
sebuah bisnis. Keempat hal ini akan disampaikan peserta seminar.
Selanjutnya, peserta diminta untuk menjelaskan ide mereka termasuk
produk mereka kepada peserta yang lain dan pemateri dan setiap
orang harus memberikan masukan kepada ide atau produk yang
ditampilkan. Masukan dapat berupa formulir online (daring) untuk
memudahkan mengolahan data. Tahap selanjutnya, peserta memilih
masukan yang paling relevan dan digunakan untuk meningkatkan
kualitas produk. Hal ini menyelesaikan kekurangan dari implementasi
Lean Startup Methodology di Indonesia. Lean Startup Methodology
bisa dilakukan setelah startup mengikuti pelatihan seminar dan
simulasi, yaitu startup yang mempunyai pengetahuan, kompetensi
dasar, dan ide untuk mengembangkan usahanya.
Startup tidak mempunyai ruang kerja dan sumber daya yang
cukup untuk melakukan Lean Startup Methodology. Mereka
membutuhkan tempat kerja dan bantuan dana sehingga diperlukan
tahap inkubasi. Tahap inkubasi adalah proses dimana startup
membutuhkan bantuan dari teknis luar, seperti tempat kerja dan dana
awal sebelum bisa mandiri. Lean Startup Methodology mewajibkan
startup untuk mendefinisikan kondisi (syarat) bahwa unsur yang
dimiliki sudah lolos uji validasi, tetapi startup belum memiliki
pengalaman dan pengetahuan yang cukup sehingga diperlukan mentor
(pembimbing) untuk memberikan masukan pada setiap unsur dan
pengujiannya. Tidak ada definisi atau standar yang baku mengenai
bagaimana sebuah unsur dianggap lolos dari pengujian, begitupun
dengan proses pengujiannya. Tidak ada standar yang baku, sehingga
penelitian ini memasukkan unsur BMC (Business Model Canvas)
sebagai metode standar dalam melakukan pengujian.

commit to user
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Model

bisnis

adalah

gambaran

sederhana

mengenai

keseluruhan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan
(termasuk startup). Terdapat berbagai macam model bisnis, tepatnya
ada 7.391 model bisnis yang dipublikasikan dan tercatat pada
database Scopus dari tahun 1980 sampai 2015 (Foss & Saeby, 2017).
Hal ini menggambarkan bahwa model bisnis seolah-olah adalah
masalah yang tidak terselesaikan karena tidak ada model bisnis yang
terbaik untuk digunakan. Startup harus menggunakan model bisnis
yang paling sesuai dengan bisnis mereka.
Model bisnis kanvas (Ostelwelder & Pigneur, 2010) adalah
sebuah model bisnis yang disajikan secara sederhana, bukan dengan
rumus dan persamaan melainkan dengan kolom dan baris yang terdiri
dari sembilan kotak. Sembilan kotak yang terdapat pada BMC sesuai
dengan empat unsur startup yang tadi dipilih untuk diujikan. Tiga
yang terletak di kanan kotak nilai bersesuaian dengan uji validitas
konsumen. Tiga yang terletak di kanan kotak nilai bersesuaian dengan
uji validitas produk. Dua yang terletak di bawah kotak nilai
bersesuaian dengan uji model bisnis. Kedelapan kotak ini harus
bertahan dalam waktu tertentu untuk bisa beresuaian dengan uji
validitas pasar dan kotak nilai tentunya bersesuaian dengan uji
validitas nilai. Hal ini memudahkan startup untuk mendefinisikan
keadaan dimana unsur yang mereka miliki dapat dinyatakan lolos uji
validitas dalam Lean Startup Methodolgy selama dalam tahap
inkubasi.
Adanya

kekuatan

komunikasi

selama

program

seolah

menguatkan kontruksi sosial peningkatan kapasitas dari para calon
hingga menjadi startup yang mampu berdiri dan mengembangkan
produk usahanya secara mandiri. Fenomena tersebut terungkap jelas
ketika adanya pendampingan langsung secara penuh dengan
keterlibatan PT Telkom Indonesia sebagai pemilik program. Tidak
to user selama proses kegiatan.
hanya berhenti dalam commit
pendampingan
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Gambar 4.19 Existing model startup di Program Indigo
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Seperti yang dikatakan, bahwa konektivitas, kesesuaian, dan
keamanan telah menjadi isu besar hingga saat ini yang menekankan
perhatian terhadap teknologi dan aplikasi pendukung untuk diskusi
atau percakapan, tugas dan pekerjaan yang berorientasi kepada tujuan
(Stanoevska, 2002).
PT Telkom Indonesia kemudian menyikapi hal tersebut dengan
program Indigo. Peserta yang terpilih dalam program inkubasi juga
mendapatkan arahan tentang pematangan ide yang ingin diaplikasikan.
Ada pula tahap manajeman pengelolaan hingga pembentukan menjadi
sebuah badan usaha legal yang sebagian sahamnya dimiliki oleh PT
Telkom Indonesia. Pembagian saham dilakukan sebagai bentuk
jaminan selama operasional dalam tanggung jawab menjaga eksistensi
perusahaan sebelum mereka mampu berjalan secara mandiri.
Startup sudah memiliki aktivitas bisnis yang sesuai apabila
dinyatakan lolos dari uji model bisnis. Tahapan pengujian ini adalah
yang paling sulit dibandingkan dengan tahapan yang lain karena
bayak startup yang terdata dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017
telah melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Indra Utoyo (2017) menjelaskan bahwa syarat peserta untuk
lolos dari tahap ini adalah memenuhi dua syarat, yakni ketahanan dan
pertumbuhan. Syarat ketahanan adalah syarat yang mengharuskan
setiap komponen bisnis sebuah perusahaan rintisan dapat bertahan
dalam waktu yang lama tanpa adanya perubahan besar yang
signifikan. Syarat pertumbuhan mengharuskan bisnis dari para peserta
mendapatkan pemasukan yang lebih dan pengeluaran yang lebih
sedikit.
BMC dapat membantu para startup memetakan komponen
dalam bisnins yang perlu diperbaiki untuk memenuhi syarat
ketahanan. Di dalam BMC, sembilan komponen bisnis dapat dibagi
menjadi tiga bagian utama. Bagian di tengah adalah proposisi nilai
to user
yang menghubungkancommit
komponen-komponen
di bagian kanan dan di
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bagian kiri. Komponen-komponen pada bagian kiri mendukung unsur
struktur pengeluaran dan komponen-komponen pada bagian kanan
mendukung unsur jalur pemasukan. Pembagian ini dapat digunakan
sebagai strategi dalam memenuhi syarat pertumbuhan. Komponen
pada bagian kanan perlu ditingkatkan untuk mendukung jalur
pemasukan,

sedangkan

komponen

pada

bagian

kiri

perlu

disederhanakan dan dibuat lebih efisien untuk mengurangi biaya yang
harus dikeluarkan. Terakhir, komponen proposisi nilai yang ada di
tengah adalah komponen yang menjadi inti dari alasan sebuah bisnis
dilakukan. Komponen ini adalah alasan utama calon pelanggan
akhirnya mau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan, namun
seringkali mempertahankan suatu nilai dalam berbisnis juga
mengeluarkan biaya. Hal ini yang menjadi alasan komponen prosisi
nilai berada di tengah-tengah BMC, menjadi jembatan yang
menghubungkan jalur pemasukan dan struktur biaya.
Selanjutnya startup perlu dipercepat pertumbuhannya dengan
cara menjangkau pasar yang lebih luas. Diperlukan akses pasar dan
dana percepatan untuk melakukannya. Jika startup sudah menjangkau
pasar yang luas, maka setiap unsur dalam BMC sudah seimbang dang
berjalan dengan baik. Hal ini memvalidasi unsur pasar pada startup.
Terakhir, startup harus bisa mendiri dan lepas dari bimbingan
pembina setelah tahap inkubasi selesai. Startup yang sudah lolos uji
pasar harus mempresentasikan idenya kepada para potential investor.
Jika startup dapat mengkomunikasikan idenya dan nilainya dengan
baik, maka investor yang menangkap nilai dari startup akan
menginvestasikan modal. Sehingga startup bisa lepas dari program
pemberdayaan. Hal ini memvalidasi nilai bisnis dari startup karena
tidak mungkin sebuah perusahaan menginvestasikan modal pada
sebuah startup apabila tidak memiliki nilai bisnis yang baik.
Existing model pemberdayaan PT Telkom Indonesia sangat
commit tostartup
user unggulan yang sudah dihasilkan
baik. Terbukti dari banyaknya
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melalui program pemberdayaan tersebut. Namun tampilan dan
penyajian model perlu diperbaiki, sehingga lebih mudah dipahami.
Tampilan existing model startup yang cukup sulit untuk dipahami
adalah pembagian fasilitas dan output yang masih cukup bias. Garis
pembagi yang berada ditengah-tengah proses membuat pembagian
menjadi bias, yaitu seberapa familiar dan output ini berada pada kedua
proses atau hanya satu saja. Penyedernaan tampilan diperlukan untuk
membuat model menjadi semakin baik.
Pemberdayaan startup digital oleh PT Telkom Indonesia
berhasil membuat beberapa startup dikenal oleh masyarakat, namun
beberapa masih tertahan pada tahap tertentu dalam proses inkubasi.
Berikut ini adalah data sebaran startup berdasarkan tahapan yang
sudah dilalui selama mengikuti proses pemberdayaan dalam kurun
waktu 2013 sampai dengan 2017 pada Gambar 4.20.

Gambar 4.20 Sebaran telent program pemberdayaan startup digital PT
Telkom Indonesia berdasarkan tahapan inkubasi tahun 2013 sampai
2017.
Dari grafik sebaran tersebut dapat diketahui bahwa jumlah
talenta pemberdayaan cenderung naik, khususnya pada tahun 2016.
Kemudian turun pada tahun 2017 karena program pemberdayaan
startup digital lain yang mulai bermunculan. Kebanyakan talenta
pemberdayaan berhenti di tahap ketiga, yaitu tahap validasi model
bisnis. Artinya terjadi peristiwa bottle neck pada tahap ketiga, yaitu
banyak talenta yang bisa lolos sampai tahap tersebut, namun hanya
commit to user
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mengusulkan saran yang diharap bisa memodifikasi model dan
membantu masalah tersebut.
Tahap ketiga adalah validasi bisnis model, jadi hanya talenta
dengan bisnis model yang tepat yang bisa lolos ke tahap selanjutnya.
Tahap ini menjadi tahap tersulit karena startup didefinisikan sebagai
badan usaha yang berupaya untuk membuat bisnis dengan model
bisnis baru. Jadi tahapan validasi model bisnis adalah tahap yang
menguji keberhasilan model bisnis baru yang mereka bangun di awal.
Terdapat dua syarat talenta yang lolos dari

tahap ketiga

menurut Indra Utoyo (2016), yaitu sustainablity dan growing. Syarat
sustainability menekankan pada model bisnis yang bertahan selama
mungkin tanpa banyak perubahan. Sedangkan syarat growing
menekankan pada kenaikan angka pendapatan dan pengurangan angka
pengeluaran. Jika kedua syarat ini tidak dipenuhi maka talenta tidak
bisa lanjut ke tahap selanjutnya.
Menentukan model bisnis yang tepat untuk suatu badan usaha
termasuk startup adalah persoalan yang tidak mudah. Foss dan Saebi
(2017) bahkan mengatakan bahwa menentukan model bisnis yang
tepat bagaikan suatu masalah yang seolah-olah tidak akan ada
habisnya, karena model bisnis selalu berkembang dan memiliki jenis
yang begitu banyak. Salah satu saran untuk menyelesaikan masalah ini
adalah memberikan panduan lengkap di tahap sebelum inkubasi
tentang model bisnis dengan templat (template) yang sudah
disediakan. Penelitian ini menyarankan templat model bisnis menurut
Osterwalder dan Pigneur (2010) yaitu BMC (Business Model Canvas)
karena dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing
talent. Selain itu, BMC juga menekankan cara memperoleh pendapat
dan meminimkan pengeluaran sehingga dapat membantu talent lolos
berdasarkan syarat growing pada tahap ketiga.
Terakhir, existing model program pemberdayaan miliki PT
commit
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ditampilkan dalam modelnya. Input adalah suatu hal yang penting,
yang perlu dicantumkan untuk membandingkan hasil (output) yang
dicapai dalam suatu program. Tentu saja program pemberdayaan PT
Telkom Indonesia sudah mempunyai input dan hal ini sudah
dikonfirmasi selama wawancara dan penelitian. Model pemberdayaan
perlu mencantumkan input dari setiap tahapan. Pemberian template
BMC juga akan efektif jika dimasukan sebagai input pada proses
seleksi sebelum mengikuti inkubasi.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disarankan beberapa
modifikasi untuk existing model sebagai berikut.
1.

Penyederhanaan tampilan model.

2.

Menyantumkan bagian input dalam model.

3.

Memasukan templat model bisnis sebagai input untuk sebagai
usaha untuk mengurangi penumpukan talent yang terjadi pada
tahap validasi model bisnis.

Gambar 4.21 Usulan modifikasi untuk existing model startup di
program Indigo.
5.

Rekomendasi Model Pengembangan
Model pemberdayaan startup di program Indigo menerangkan
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atau lomba yang berlangsung dalam program Digital Valley. Seiring
berjalannya waktu serta adanya pola ekonomi baru membuat PT
Telkom Indonesia berpikir tentang cara mengembangkan produk
dengan efesien dan efektif hingga memunculkan ide sebuah program
yang dirancang sejak awal. Dengan bentuk kompetisi sebuah produk
mentah atau ide, kemudian para talenta yang mendapat kesempatan
dibina, dimasukkan dalam program yang disebut dengan inkubasi
dengan menggandeng beberapa stakeholder pentahelix yaitu lembaga
akademis. (Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komunikasi
ESQ), bisnis (PT Telkom Indonesia), Komunitas (MIKTI), pemerintah
(Bekraf) dan media (Daily Social) sehingga diharapkan mampu terus
meciptakan dan melahirkan ekosistem yang mampu menghasilkan
produk yang diterima pasar. Bagi para talenta sendiri mampu bertahan
untuk terus berinovasi dan bekerja sama dengan PT Telkom
Indonesia.
Kebijakan yang diambil oleh PT Telkom Indonesia berangkat
dari dasar hukum dan dilahirkan melalui visi misi perusahaan sebagai
CSR program indigo. Berangkat dari fenomena yang terjadi di
masyarakat, program

Indigo terdiri dari tiga tahapan yaitu

pengelolaan, inkubasi, daan follow and funding. Dalam tahapan
pengelolaan, para peserta binaan mendapatkan materi berupa edukasi
ide kreatif, mentalitas usaha, dilanjutkan dengan validasi ide produk
yang lahir dari kreativitas para binaan yang masuk pada tahapan Dilo.
Dilanjutkan pada tahapan inkubasi, di sini para binaan diberikan
pemahaman tentang edukasi manajemen dan pengenalan lingkungan
ekionomi digital. Edukasi berguna sebagai bekal para binaan dalam
membentukan produk dan dilanjutkan pada evaluasi. Diharapkan saat
para binaan memasuki masa uji coba produk dan pasar, mereka telah
memahami kelebihan produk sehingga memberi kemudahan dalam
pemasaran produk tersebut.
commit to user
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Untuk lebih memudahkan pemahaman pada tahapan inkubasi
terdapat tahapan peningkatan kapasitas binaan. Tahapan terakhir dari
seluruh tahapan program Indigo adalah tahap follow and funding. Para
binaan yang telah menyelesaikan rangkaian tahap sebelumnya terbagi
menjadi dua konsentrasi yaitu langsung menuju go to market, yakni
peserta langsung berinteraksi dengan konsumen/investor dengan
program label yang mereka buat. Kemudian akselerasi para peserta
masih terikat dengan PT Telkom Indonesia sebagai penyandang dana
pada manajemen produk binaan, maupun bentuk support lain yang
kemudian ditawarkan pendanaan hingga proses nilai tawar terhadap
saham binaan yang nantinya dibeli oleh PT Telkom Indonesia.
Kebijakan PT Telkom Indonesia melahirkan program Indigo
sebagai proyek pemberdayaan dalam program CSR. Di dalam
program Indigo terdapat proses yang biasa disebut dengan follow and
funding. Hal tersebut adalah proses selama startup masuk dalam
tahapan inkubasi. Dalam follow and funding sendiri terdapat dua
pilihan yang bisa diambil oleh startup yang telah mengikuti proses
pembelajaran yakni akselerasi dan go to market. Akselerasi
mempertemukan pihak startup, PT Telkom Indonesia, dan calon
konsumen/ investor yang diundang oleh PT Telkom Indonesia
sehingga produk itu dapat digunakan oleh PT Telkom Indonesia.
Di dalam go to market, mereka dibebaskan untuk melakukan
investasi dengan para investor atau menjual produk mereka sendiri.
Perbedaannya, dalam akselerasi, selain produk yang dibeli para
startup juga masih mendapatkan pembinaan lanjutan. Setelah
melewati proses ini, hasilnya akan disebarluaskan oleh media.
Pada bagian akhir pembinaan terhadap peserta dapat dikatakan
berhasil atau sukses ketika peserta binaan mampu bertahan bahkan
berkembang jauh lebih dari sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat
dari startup Botika sebelumnya merupakan perusahaan rintisan. Saat
commit to user
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ini startup Botika telah berkembang dan mampu menstimulus startup
lain untuk mengembangkan ide menjadi produk yang diterima pasar.
Botika mengalami perbaikan bisnis setelah mengikuti program
Indigo. Perbaikan ini dapat dilihat dengan membandingkan BMC
sebelum dan sesudah mengikuti program Indigo. Perbandingan ini
ditampilkan pada Gambar 4.22.

Gambar 4.22 Bagan perkembangan startup “botika online” (a)
sebelum mengikuti program Indigo dan (b) setelah mengikut program.

Gambar 4.22 menunjukkan perkembangan Botika Online setelah
commit to user
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bertambahnya komponen bisnis pada masing-masing elemen dalam
BMC, termasuk jalur pendapatan. Segmentasi bisnis botika menjadi
lebih fokus dengan menghilamgkan spesifikasi bisnis travel agent,
namun lebih tegas memasukkan bisnis dengan cakupan yang lebih
kuat dibandingkan sebelumnya yaitu BUMN. Botika online memiliki
perkembangan mitra bisnis yang sangat pesat, yaitu para founder
bekerja sama dengan cabang perusahaan kelas dunia seperti Line,
Whatsapp, Facebook, dan Microsoft.
Dalam lingkup ini, media Daily Social diharapkan menyebarkan
informasi untuk diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian mereka
berkumpul membentuk komunitas sehingga melahirkan ekosistem dari
komunitas itu sendiri. Mereka menciptakan lagi ide ide kreatif dalam
komunitasnya. Selanjutnnya ide kreatif tersebut akan dilihat oleh
pemerintah bersama komunitas industri kreatif yang terdiri dari
akademisi, masyarakat umum, dan peminat industri kreatif untuk
dikaji sehingga ditemukan kelebihan dan kelemahannnya. Dari hasil
kajian tersebut, pemerintah dalam hal ini Bekraf akan menjadikan
dasar atau pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang terkait
pengembangan industri digital di Indonesia.
Pengembangan ekonomi digital tidak hanya berhenti pada
transaksi ekonomi secara digital atau sekadar penggunaan alat
elektronik. Melainkan juga segala hal yang terkait dengannya. Untuk
menyebut beberapa contoh manusia dengan sumber daya yang
menghasilkan ide kreatif, lingkungan dengan pengaruh di dalamnya,
hingga budaya yang disebarluaskkan secara turun temurun. Dengan
kata lain pola atau sistem sebuah jaringan ekonomi digital tidak hanya
bicara pada penggunaan alat atau sekadar digitalisasi perangkat kerja.
Namun juga mencakup keseluruhan hal yang terkait, baik itu secara
langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan pemberdayaan
startup digital sebagai penyokong dalam mengembangkan ekonomi
commit to user
digital.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
254

Model Pemberdayaan startup digital secara umum dapat dibagi
menjadi empat bagian, yaitu input, process, output, dan outcome.
Bagian input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan perlu
disiapkan

oleh

pemberdayaan.

penyelenggara
Bagian

proses

dalam

melakukan

menjelaskan

program

tahap-tahap

yang

diberlakukan kepada talent (peserta) program pemberdayaan. Bagian
output menunjukan hasil langsung yang diperoleh setelah program
dilaksanakan. Bagian outcome adalah hasil-hasil yang diinginkan pada
masa depan apabila output berhasil dicapai. Model pemberdayaan
startup digital secara ringkas ditampilkan pada Gambar 4.23. Model
ini diberi nama model pemberdayaan berbasis ekonomi digital.
Bagian input pada model pemberdayaan startup di Indonesia
terdiri atas visi/misi perusahaan dalam melaksanakan program
pemberdayaan dan kebijakan internal perusahaan dalam melaksanakan
program pemberdayaan. Kebijakan-kebijakan ini harus disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku seperti keputusan presiden, peraturan
pemerintah, undang-undang, dan kebijakan daerah terkait kegiatan
CSR (Corporate Social Responsibility). Selain itu, visi/misi program
pemberdayaan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan startup di
Indonesia. Program pemberdayaan startup digital ini juga dapat
berguna bagi keberlangsungan bisnis perusahaan penyelenggara
karena dapat digunakan sebagai sarana untuk menampung ide kreatif
perusahaan, proses investasi jangka panjang, dan pencarian rekan
bisnis. Bagian input juga meliputi materi, strategi, dan rancangan
kegiatan yang diperlukan oleh pelaksana program pemberdayaan
startup.
Proses pemberdayaan startup dimulai setelah peserta (talent)
lolos seleksi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tidak semua
peserta sudah memiliki bentuk kelembagaan dan pembagian tugas
yang baik. Beberapa bahkan belum memiliki tim yang lengkap,
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sama untuk membuat suatu kelembagaan yang jelas dalam startup
sebelum masuk ke dalam inkubasi. Inkubasi adalah proses
pemberdayaan yang fokus pada upaya-upaya untuk membuat startup
menjadi badan usaha yang mandiri. Istilah inkubasi diambil pada
istilah biologi yang berarti pengeraman. Talenta sebagai telur yang
akan menetas menjadi badan usaha mandiri setelah melewati bagian
ini. Terdapat beberapa model pemberdayaan yang dapat diterapkan
pada tahapan inkubasi. Dilo menggunakan model pemberdayaan yang
disebut dengan LSM (Lean Startup Methodology).
LSM adalah metode pemberdayaan startup dengan cara menguji
masing-masing komponen bisnis pada startup, membuang hal-hal
yang tidak perlu, dan mengganti beberapa bagian menjadi lebih
praktis melalui proses pengujian yang bertahap. Jika talent belum
selesai melakukan pengujian pada tahap pertama, maka mereka tidak
dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.
Startup dapat disebut lean (ramping) apabila sudah fokus pada
suatu tujuan dan membuang semua hal-hal yang tidak perlu setelah
melewati semua tahapan pengujian. Tahapan pengujian ini disebut
dengan istilah validasi, yaitu proses untuk menyelidiki suatu
komponen bisnis pada suatu startup yang sedang diuji, sesuai (valid)
untuk digunakan, perlu perbaikan, atau dibuang seutuhnya.
Model LSM yang diadopsi PT Telkom Indonesia memiliki lima
tahapan dalam melakukan validasi, yaitu validasi pengguna/pelanggan
(customer validation), validasi produk (product validation), validasi
model bisnis (business model validation), validasi pasar (market
validation), dan validasi nilai (value validation). Peserta program
pemberdayaan startup harus melewati setidaknya empat tahapan
validasi tersebut agar dapat dikatakan berhasil menyelesaikan tahap
inkubasi. Tahapan kelima tidak diwajibkan apabila talenta berencana
menjadi statup mandiri dan tidak berkeinginan untuk mejadi mitra
commit to user
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Startup yang sudah melewati empat tahapan validasi pada
program pemberdayaan adalah output dari program ini. PT Telkom
Indonesia memberikan kebebasan kepada talenta untuk melanjutkan
program, yaitu dengan menjadi mitra bisnis PT Telkom Indonesia dan
mendapatkan jaringan investor yang dimiliki perusahaan itu. Namun
mereka juga bisa menjadi startup yang berinvestasi secara mandiri
tanpa bantuan PT Telkom Indonesia. Keduanya adalah pilihan yang
baik dan mengarah kepada outcome yang sama yaitu startup yang
berdaya (advance) dan diharapan dapat memberdayaan startup
lainnya dengan dibantu oleh media, akademisi, komunitas, dan
pemerintah. Media menyebarkan informaasi tentang startup kepada
masyarakat.

Akademisi

membantu

perumusan

ide-ide

baru.

Komunitas mengeksekusi ide dan inovasi. Pemerintah mengumpulkan
data startup yang sudah berlangsung untuk kemudian digunakan
sebagai dasar kebijakan yang lebih mendukung perkembangan
startup.

Gambar 4.23 Model pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi
digital sebagai recommended model pemberdayaan startup di program
Indigo.
Model rekomendasi pada Gambar 4.23 dapat diaplikasikan
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ke unsur serupa pada institusi lainnya. Dari segi input, program
pemberdayaan ini bisa dilakukan dari visi dan misi instansi masingmasing dengan menyesuaikan kebijakan program CSR yang dibuat.
Dari segi proses, peserta program pemberdayaan bisa berupa
masyarakat umum seperti pada Gambar 4.23. Jika penyelenggara
program adalah universitas, maka peserta dari program dapat
ditargetkan untuk mahasiswa. Selebihnya tidak ada perubahan tahap
pemberdayaan, pihak yang terlibat, dan hasil yang diharapkan.
Gambar 4.23 adalah penggambaran sederhana dari keseluruhan
alur dan hubungan yang terjadi di dalam program Indigo termasuk
kerjasama antarpihak dalam pentahelix dijabarkan pada Gambar 4.24.

Gambar 4.24 diagram alur Program Indigo dan peran masing-masing
stakeholder.
Gambar 4.24 menjelaskan peran masing-masing stakeholder
secara ringkas. Pemerintah membuat peraturan

yang digunakan

perusahaan sebagai dasar kebijakan mengelolaan CSR. Dalam
program CSR tersebut, talent melewati serangkaian proses
pemberdayaan menjadi
startup
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mempublikasikan

karya

startup

kepada

masyarakat

umum,

komunitas yang tertatrik pada startup, dan akademisi. Akademisi
mengedukasi masyarakat umum terutama mahasiswa untuk tertarik
pada startup sehingga keduanya bisa menghasilkan sebuah startup
sebagai proyek bersama. Startup-startup yang dihasilkan ini
kemudian memberikan data kepada pemerintah untuk mengevaluasi
kebijakan yang teah dibuat atau membuat kebijakan baru.
C.

Nilai Kebaruan
1.

Kebaruan/Temuan Teoritik
Temuan penelitian ini memperkuat teori (Manhemm, 1997)
dan Willbert Moore tentang perubahan sosial yang menyatakan bahwa
perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial.
Struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Dulu
pola komunikasi masyarakat berlangsung tatap muka, dengan adanya
perkembangan ICT komunikasi masyarakat berlangsung di dunia
maya dan tidak terbatas. Perubahan pola komunikasi tersebut
melahirkan pola ekonomi baru, yakni ekonomi digital. Pola ini
menggeser

pola

ekonomi

sebelumnya

yakni

pola

ekonomi

konvensional.
Adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam
penelitian ini tentu tidak berlangsung tanpa sebab. bergesernya pola
komunikasi sebagai dampak perkembangan teknologi menjadi titik
awalnya. Namun apabila dikaitkan dengan lingkup wilayah penelitian,
wilayah Yogyakarta menjadi wilayah yang menarik. Yogyakarta
sendiri dikenal sebagai salah satu daerah yang masih menjujung tinggi
budayanya, tidak terkecuali bagi startup yang berdiri dan tumbuh di
tempat itu. Budaya sendiri dikenal sebagai suatu aktivitas yang
menjadi pembiasaan kemudian dilakukan secara berulang-ulang terus
diturunkan menjadi warisan moral yang memiliki nilai tersendiri di
masyarakatnya. Hal yang
sama
tampak pada komunitas dan startup
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yang ada di Yogyakarta. Proses perubahan tidak akan lepas begitu saja
dari budaya yang ada di sekitarnya sekalipun itu dalam era ekonomi
baru seperti yang dikenal dengan ekonomi digital
2.

Kebaruan/Temuan Metodologi
Dari penelitian ini ditemukan bahwa faktor penting yang
menentukan keberhasilan pemberdayaan startup adalah pemanfaatan
teknologi digital dalam seluruh langkah pemberdayaan. Pemanfaatam
itu meliputi enabling, capacity building, dan empowering. Enabling
merupakan proses awal pemberdayaan, yaitu penyadaran terhadap
talent akan business core mereka dan aplikasi teknologi digital yang
sesuai. Capacity building meningkatkan kemampuan talenta dalam
menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis mereka.
Empowering bisa dialkukan dalam bentuk pemberian modal (funding)
bagi talenta agar bisnisnya menjadi berdaya.

3.

Kebaruan/ Temuan Praktis.
Temuan praktis penelitian ini adalah adanya kelemahan dari
model pemberdayaan startup oleh PT Telkom Indonesia melalui
program Indigo, meliputi fenomena bottle neck dan model
pemberdayaan yang terlalu rumit
Fenomena botte neck terjadi karena terlalu banyak startup
yang gagal pada tahap validasi bisnis model. Kegagalan disebabkan
model bisnis yang diberikan di program Indigo terlalu kaku atau
kurang fleksibel digunakan oleh berbagai macam core business
startup.
Model pemberdayaan startup yang dimiliki oleh program
Indigo terlalu detail dan rumit. Sehingga menyulitkan orang awam
yang ingin menggunakannya. Penelitian ini menemukan model
pemberdayaan

startup

yang lebih sederhana sehingga

dapat

diaplikasikan juga pada instansi atau organisasi lain yang dapat
melakukan pemberdayaan startup.
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D.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini sudah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan
kaidah

dan

prosedur

ilmiah.

Keterbatasan

penelitian

dikarenakan

keterbatasan waktu. Padahal penelitian membutuhkan waktu panjang karena
melibatkan banyak pihak terutama stakeholder yang mempunyai kegiatan
seperti yang dilakukan PT Telkom Indonesia sebagai pemilik program
Indigo. Keterbatasan waktu juga membuat peneliti kesulitan mendapatkan
informasi yang mendalam dari Bekraf.
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