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D
alam hal penggunaan mobile internet secara 
global, International Data Center (IDC) 
memperkirakan bahwa pada tahun 2016 
pengguna mobile internet akan menembus 

angka dua miliar dan Indonesia akan menjadi salah 
satu negara dengan pertumbuhan yang terbesar. Di sisi 
lain, meskipun penjualan komputer menurun di kuartal 
terakhir tahun 2015, IDC memperkirakan bahwa pada 
kuartal kedua tahun ini akan meningkat kembali.

Sementara pada 2015 silam, dalam sebuah survei 
disebutkan bahwa konsumen di 24 negara—termasuk 
Indonesia—kini semakin cerdas dan selektif dalam 
memilih produk dan layanan digital untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang semakin kompleks.  Dalam hasil 
riset bertajuk Digital Consumer Survey 2015 dikatakan 
perkembangan teknologi digital telah memicu penduduk 
seluruh dunia untuk saling terhubung satu sama lain 
tanpa mengenal usia. Hal ini memunculkan generasi 
baru bernama screenager. 

Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia, di mana 93 
persen konsumen digital memiliki telepon genggam, 
dan 77 persen di antaranya menggunakan jenis telepon 
pintar (smartphone). Selain itu, meningkatnya jumlah 
pengguna teknologi dan layanan digital juga disertai 
perilaku konsumen yang menginginkan pengalaman 

Digitalisasi kian tak terbendung 
lagi. Tahun 2016 disebut-sebut 

menjadi sebuah era bagi perusahaan 
tradisional untuk mulai menjajaki 
operasional berbasis digital untuk 

menjawab tantangan di era 
yang serba terhubung dengan 

internet. Era digitalisasi juga 
berarti bertumbuhnya penggunaan 

mobile internet secara global dan 
pertumbuhan pasar smartphone.

Situasi industri 
digital global 
Yang Terus 
Meningkat
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digital yang lebih baik. Perkembangan dunia digital ini 
juga disinyalir membuka kesempatan yang sangat lebar 
bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam industri digital.

Golden Gate Ventures, sebuah perusahaan venture 
capital, merilis sebuah laporan riset terkait 
pembandingan tren investasi di Asia Tenggara 
dengan investasi di China dan India. Dikatakan bahwa 
pertumbuhan investasi di Asia Pasifik akan terbagi dalam 
empat wilayah prospektif, dengan urutan (1) Singapura, 
(2) Indonesia, Malaysia dan Thailand, (3) Filipina dan 
Vietnam, (4) Myanmar. Singapura menjadi wilayah paling 
bertumbuh lantaran Singapura merupakan penghubung 
dan destinasi pusat bagi para 
investor di Asia Tenggara.

Sekurangnya US$50 juta akan 
disiapkan dalam manuver ini. 
Pada putaran pertama, Golden 
Gate sukses menanamkan 25 
investasi yang menghabiskan 
sekitar US$35 juta dengan dana 
yang bersumber dari gabungan 
beberapa investor, di antaranya 
Temasek, Eduardo Saverin (Co-
Founder Facebook), dan Monitor 
Capital Partners. Visi yang ingin 
dicapai oleh Golden Gate Ventures ialah penguatan 
hubungan antara Silicon Valley dan Asia, dalam kaitannya 
dengan pengembangan Startup.

Menariknya,  Indonesia juga menjadi  prioritas berikutnya 
yang akan bertumbuh. Riset mengatakan komoditi 
Startup berbasis teknologi masih akan bertumbuh 
secara signifikan ke depan. Terlebih komunitas 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sebentar lagi 
akan dimulai yang diyakini akan memberikan spirit lebih 
bagi bertumbuhnya inovasi di wilayah Asia Tenggara. 

Golden Gate Ventures juga melihat pertumbuhan Year 
over Year segmen e-commerce B2C (business to costumer) 
di Indonesia sangat menarik untuk terus digarap. Untuk 
Startup yang  berbasis di Indonesia,  Golden Gate 
Ventures sampai saat ini sudah mengucurkan pendanaan 
ke beberapa Startup, portal e-commerce Bilna menjadi 

salah satunya. Bersama dengan venture capital lain DG 
Incubation dan TMS Entertainment, pendanaan seri A 
tersebut dikucurkan. 

Sementara dalam grafis World Startup Report yang 
dirilis oleh The Economist dan memuat tiga perusahaan 
Startup terbesar di 50 negara, industri digital Indonesia 
belum menghasilkan Startup Indonesia yang memiliki 
nilai pasar di atas US$1 miliar — atau US$100 juta 
sekalipun. Untuk pasar Indonesia, grafis World Startup 
Report menunjukkan Tokobagus dan Kaskus menduduki 
posisi pertama dan kedua dengan nilai pasar yang sama, 
yakni mencapai US$80 juta atau sekitar Rp933 miliar. 

Di posisi ketiga, situs Detik 
yang kini dinaungi oleh salah 
satu grup perusahaan terbesar 
di Indonesia yakni CT Corpora 
Group, dilaporkan memiliki nilai 
pasar yang mencapai US$40 juta 
atau setara Rp466 miliar. 

Jika dibandingkan dengan lima 
negara Asia Tenggara lain yang 
termasuk dalam grafis World 
Startup Report, Indonesia hanya 
unggul ketimbang Filipina dalam 

hal nilai pasar Startup terbesarnya. iRemit pada segmen 
pembayaran online sebagai perusahaan internet 
terbesar di Filipina memiliki nilai US$78 juta.

Untuk kawasan ini, Singapura yang mengandalkan 
perusahaan Garena yang memiliki nilai pasar mencapai 
US$1 miliar, dan Vietnam yang berbangga dengan VNG 
dengan nilai yang sama. Garena dan VNG merupakan 
perusahaan Internet yang memiliki berbagai macam 
produk, dari permainan hingga jejaring sosial. Malaysia 
menyusul dengan MOL pada segmen pembayaran 
online yang bernilai US$800 juta dan Thailand dengan 
AsiaSoft Corp. pada segmen permainan online bernilai 
US$181 juta.

Di skala global, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea 
Selatan adalah yang terdepan untuk nilai pasar dan 
kematangan ekosistem dengan Google sebagai Startup 

“Kami menyebutnya, one 
belt one road 

(satu sabuk satu jalan),” 
Direktur Pembangunan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Badan Siber 
China (Cyberspace Administration of 

China - CAC), 
Li Yuan.
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nomor wahid. Afrika Selatan sendiri memiliki Naspers 
yang memiliki kapitalisasi pasar hingga US$52 miliar, 
tapi perusahaan nomor dua dan tiga tidak mencapai 
nilai $100 juta. China tidak saja berambisi membuat 
semua warga negaranya tersambung ke fiber optik, 
negara ekonomi terbesar kedua di dunia ini berambisi 
menyambungkan lagi Barat dan Timur, dari Eropa sampai 
ke Asia Tenggara. Inilah Jalur Sutera modern. 

 Indonesia Sangat   
 Menjanjikan
Industri kreatif berbasis digital memiliki prospek bisnis 
cerah di Indonesia ke depan. Terlebih lagi, dengan 
jumlah penduduk lebih dari 250 juta, menjadikan 
Indonesia sebagai negara potensial bagi pasar industri 
kreatif digital. Dengan pasar sepotensial ini, seharusnya 
industri kreatif digital di Indonesia, dalam beberapa 
tahun ke depan dapat berkembang pesat. Namun untuk 
memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan sumber 
daya manusia (SDM) yang siap dan memiliki talenta 
dalam bidang digital atau teknologi Informasi (TI).

Saat ini data potensi ekonomi digital Indonesia bisa 
dilihat dari nilai transaksi e-commerce yang sangat 
besar. Tahun 2013, nilai transaksi e-commerce tercatat 
sebesar 8 miliar dollar AS atau setara Rp107,9 triliun. Di 
2014 angka ini berkembang hingga US$12 miliar AS atau 
setara Rp161,9 triliun. Nilai transaksi tersebut diprediksi 
bakal terus meningkat hingga mencapai 24,6 miliar 
dollar AS atau setara Rp331,9 triliun pada 2016.

Keseriusan pemerintah dalam menggarap industri kreatif 
digital salah satunya ditunjukan dengan meluncurkan 
Roadmap E-commerce Nasional dengan nilai US$130 
miliar. Salah satu caranya dengan menciptakan 1.000 
teknopreneur dengan nilai bisnis yang ditargetkan 
mencapai 10 miliar dolar AS pada tahun 2020.

Di Indonesia ada 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta 
pengguna perangkat telepon pintar. Pada tahun 2020, 
diperkirakan pengguna internet sudah mencapai 219 
juta, sementara pengguna smartphone akan berjumah 
92 juta, sungguh suatu peningkatan dan angka yang 

fantastis. Potensi ekonomi yang dimiliki industri digital 
di Indonesia sangat besar dan merupakan cikal bakal 
ekonomi raksasa yang mampu menyaingi industri 
tradisional seperti manufaktur, logistik dan lain-lain. 

Analis dari Ernst & Young mendata pertumbuhan 
nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun 
meningkat 40 persen. E-commerce hanya satu dari 
sekian banyak dari potensi industri ekonomi kreatif 
digital. Masih ada game developer, animasi, dan lainnya 
yang saat ini terus berkembang di Indonesia.

Potensi yang demikian besar di dunia industri kreatif 
digital terutama e-commerce rupanya mendorong 
e-commerce dari luar negeri mengincar Indonesia 
sebagai pasar. Dengan jumlah penduduk di kisaran 250 
juta, sementara pengguna internet semakin meningkat 
setiap tahunnya, Indonesia adalah pasar empuk. Apalagi 
jika melihat kebiasaan masyarakat yang kian menyukai 
belanja online dan memanfaatkan berbagai kemudahan 
yang ditawarkan era transformasi digital dewasa ini.

Bahkan Indonesia sering kali dijadikan sebagai negara 
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acuan dalam bidang e-commerce setelah Cina dan India, 
terlihat dari prediksi pertumbuhan penjualan pada 
2016, Indonesia tumbuh sebesar 22 persen sementara 
India hanya 0,24 persen dan 0,15 persen secara global. 

Hal ini juga menjadikan e-commerce menjadi salah satu 
sektor yang masih diminati sebanyak 13 persen investor 
dalam berinvestasi di tahun 2016. Selain itu, bidang yang 
menjadi daya tarik bagi konsumen maupun investor 
seperti kehadiran layanan On Demand juga FinTech akan 
menjadi sektor yang semakin bertumbuh di 2016 dengan 
masing-masing porsi investasi diperkirakan sebesar 38 
persen dan 11 persen.

Dalam prediksi Dailysocial.id disebutkan e-commerce, 
On Demand service, dan FinTech masih memliki 
daya tarik yang cukup besar di tahun 2016. Dengan 
perkembangan mobile dan mulai berubahnya gaya 
hidup masyarakat ke digital, ketiga sektor tersebut akan 
semakin mempermudah dalam memenuhi kebutuhan 
sehari-hari masyarakat.  

Seperti misalnya layanan On Demand kini tidak 
hanya terbatas pada jasa delivery makanan maupun 
transportasi, tetapi ada juga layanan asisten pribadi 
virtual. FinTech juga salah satu sektor yang berkembang 
secara cepat, dengan kondisi masyarakat Indonesia 
yang hanya 19 persen yang terjamah produk keuangan 
modern, FinTech ingin menjangkau masyarakat yang 
belum terjamah tersebut agar lebih mengenal dan 
kemudian menggunakan produk keuangan modern.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo menyatakan 
pertumbuhan Startup digital di Indonesia masih lambat. 
Dikatakannya dalam memberikan sambutan di acara 
Indonesia E-commerce Summit & Expo (IESE) 2016.

Dalam pidato sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan 
“pusing” dengan ketertinggalan perkembangan 
“Startup” Indonesia dibanding negara lain. Sebelumnya, 
Jokowi pernah berkunjung ke Amerika Serikat (AS) 
dan beberapa negara Eropa, salah satu agendanya 
untuk melihat perkembangan Startup di negara-negara 
tersebut. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini fokus 
pemerintah adalah bagaimana mempercepat langkah 
yang dibutuhkan supaya ketertinggalan perkembangan 
Startup tidak terlalu jauh. 

Caranya, dengan mempercepat developer dan Startup 
untuk mengejar negara-negara yang mulai jauh lebih 
awal dari Indonesia. Serta, membentuk ekosistem yang 
akan memungkinkan Startup Indonesia berkompetisi 
dengan negara-negara lain. 

Menurut dia, Startup bisa berkembang jika benar-benar 
dipikirkan oleh pemerintah serta anggarannya juga 
disiapkan dengan baik. 

“Thailand sudah menyiapkan Rp7 triliun. Kalau kita tidak 
bisa melebihi mereka kita akan ditinggal. Kalau ditantang 
anak muda berani, tapi hitungannya suka tertinggal, saya 
juga mengalami itu. Masuk ke jurang,” lanjutnya. 

 Ada Potensi Ada    
 Kendala
Dari sebuah riset yang dilakukan tim Teknopreneur di 
Jakarta ditemukan fakta bahwa pertumbuhan industri 
kreatif lebih pesat dibandingkan dengan industri lainnya 
di satu dekade terakhir yang selain ditunjukkan dengan 
angka pertumbuhan, juga dilakukan pembentukan 
institusi dalam jajaran pemerintah, yang jelas 
menunjukkan keseriusan. 

Ditemukan pula fakta bahwa para pelaku industri kreatif 
digital, bisa dikatakan adalah perusahaan rintisan atau 
Startup. Sebagai Startup tentu saja mereka bukanlah 
badan usaha yang besar dan memiliki infrastruktur 
serta modal yang kuat. Bahkan sebagaimana usaha yang 
tengah dirintis, kebanyakan founder Startup tidak atau 
sedikit sekali memiliki yang pengalaman bagaimana 
mengelola sebuah usaha.

Seperti yang diungkapkan oleh founder Bukalapak.
com, Ahmad Zaky. Menurutnya, setiap usaha memiliki 
kendalanya masing-masing. Namun bagi Startup 
kendalanya bisa berlipat-lipat, hal ini tidak terlepas 
dari minimnya pengalaman yang dimiliki oleh para 
founder. “Kebanyakan founder tidak paham bagaimana 
mengelola Startup yang dibangunnya tersebut sehingga 
bisa berkembang. Jangankan mengelola usaha, 
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kebanyakan founder itu ya orang teknik jadi  wajar kalau 
tidak paham bagaimana mengelola usaha atau soal 
manajemen,” ujarnya. 

Senada dengan Zaky, pengamat teknologi informasi (TI) 
Onno W. Purbo mengungkapkan, kebanyakan mereka 
yang masuk ke dunia Startup adalah anak muda dengan 
latar belatang TI. Mereka bisa membuat karya berupa 
konten aplikasi yang bagus, tapi tidak tahu bagaimana 
memonetize- nya. 

Masih dari hasil riset tim Teknopreneur pada pelaku 
industri kreatif digital di Jakarta, ada beberapa kendala 
yang mereka ungkapkan secara terbuka dan sebenarnya 
kasat mata. Pelaku industri kreatif digital ini sebagian 
besar adalah Startup yang kebanyakan dibangun hanya 
dengan bermodalkan semangat. Karena kondisi  seperti 
itulah kemudian banyak kendala yang harus dihadapi 
oleh mereka. Beberapa di antaranya adalah :

 Pendanaan
Hal yang paling menarik perhatian adalah pendanaan 
atau permodalan sebagai kendala dan bantuan yang 
diharapkan dari pemerintah atau dari lembaga keuangan 
lainnya. Sama halnya dengan badan usaha lain, setiap 
Startup pasti butuh dana untuk menunjang aktivitas 
operasionalnya. Namun, opsi bagi Startup menjadi 
lebih terbatas karena risiko yang dihadapi relatif lebih 
tinggi dibandingkan usaha konvensional. Khusus untuk 
digital Startup, masalah yang lebih pelik ialah seringkali 
Startup tidak memiliki aset tangible yang dapat dijadikan 
jaminan untuk mengajukan pendanaan konvensional, 
baik kepada bank maupun lembaga kredit lainnya. Aspek 
utama yang bernilai tinggi pada digital Startup bersifat 
intangible, yaitu pada konsep dan ide bisnis mereka. Hal 
ini membuat opsi pendanaan dari lembaga konvensional 
seperti perbankan juga sangat sulit diperoleh.

Opsi pertama yang dapat dan biasanya ditempuh oleh 
Startup yakni dengan menggunakan biaya sendiri 
untuk memenuhi kebutuhan operasional di masa awal 
sebelum menemukan investor. Opsi berikutnya dengan 
mencari investor yang memang khusus berinvestasi 
pada perusahaan berisiko tinggi seperti Startup. Tidak 

tertutup kemungkinan inkubator bisnis juga akan 
memberikan pendanaan pada masa awal sehingga 
founder dapat lebih fokus pada pengembangan ide dan 
bisnisnya.

Lebih lanjut, ditemukan fakta tentang adanya perbedaan 
karakter dari Startup yang mendanai secara mandiri 
dengan yang memperoleh pendanaan dari pihak 
eksternal (inkubator). Startup yang didanai mandiri akan 
cenderung lebih berhati-hati dalam setiap pengeluaran 
biaya, namun juga menyebabkan langkah-langkah 
ekspansi seringkali harus terbentur dengan masalah 
dana. Sebaliknya, Startup yang didanai oleh investor 
memiliki keleluasaan untuk menggunakan dana untuk 
pengembangan Startup dengan lebih optimal. Namun 
dampak negatifnya, Startup menjadi lebih agresif dan 
cenderung berani mengambil risiko yang lebih tinggi 
dalam penggunaan dana tersebut, sehingga tidak 
memberikan dampak yang optimal bagi Startup.

 Manajemen
Seperti yang diungkapkan oleh Onno W. Purbo, 
kebanyakan dari founder adalah anak muda dengan latar 
belakang TI jadi tidak tahu bagaimana mengelola usaha. 
Padahal dalam bidang usaha apapun, pemahaman 
bisnis adalah hal yang mutlak dimiliki oleh pebisnis. 
Dalam konteks industri digital, salah satu narasumber 
merasa bahwa entrepreneur di bidang ini masih belum 
memiliki jiwa entrepreneurship yang cukup untuk 
membangun bisnis yang mampu sustainable. Pada awal-
awal menjamurnya Startup Indonesia, dikatakan bahwa 
para founder kurang memahami bagaimana model 
bisnis yang baik bagi Startup-nya dan bagaimana cara 
melakukan inovasi dengan baik. Pada masa itu, para 
founder seolah berlomba untuk menciptakan ide yang 
unik dan kreatif, namun belum memikirkan sisi bisnis 
dan keberlangsungan usaha mereka di masa mendatang. 
Untuk itu mereka berharap ada lembaga-lembaga, baik 
yang dikelola oleh pemerintah maupun perusahaan 
besar, yang mau membimbing mereka entah dalam 
bentuk pelatihan, workshop, ataupun program inkubasi. 
Karena ketika persaingan semakin terbuka, maka 
mau tidak mau mereka harus memiliki kemampuan 
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yang setara dengan para pesaingnya. “Belum lagi mau 
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang 
artinya kita harus siap bersaing dengan orang dari seluruh 
Asia tenggara. Bersaing dengan Startup Singapura tentu 
tak mudah,” ujar Rezza founder Studio Animasi POCI.

 Sumber Daya Manusia
Ini yang sedikit rumit, dalam survei yang dilakukan Tim 
Teknopreneur ditemukan juga kendala yang terkait 
dengan SDM, yaitu kebutuhan akan tim yang solid 
dan SDM yang berkualitas. Tanpa dukungan tim dan 
personil  yang mampu mengawal Startup tersebut 
dalam proses eksekusinya, ide dan konsep sebagus 
apapun tidak akan membantu. Salah satu narasumber 
mengakui bahwa  kendala yang dijumpainya adalah 
membentuk tim yang satu visi dengan komitmen yang 
kuat untuk bersama-sama mengembangkan Startup. Di 
awal, mereka berkendala, lalu menemukan formasi yang 
tepat untuk berkolaborasi membuat dan membangun 
Startup. Jika mereka mengambil SDM dengan standar 
yang tinggi, maka konsekuensinya adalah gaji yang juga 
tinggi. Sementara jika ingin yang lebih rendah, mereka 
belum bisa banyak berharap pada lulusan SMK atau 
fresh graduate. 

 Promosi dan    
 Pemasaran
Akses kepada pasar sangat menentukan keberlangsungan 
hidup sebuah Startup company. Sebaik apapun produk 
dan layanan yang dihasilkan, jika tidak dapat disampaikan 
atau terjangkau oleh pasar, maka Startup tersebut tidak 
akan dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk 
menjadi sustainable company. Kendala ini tampaknya 
merupakan kendala yang hampir dialami oleh semua 
Startup Indonesia di Indonesia. Akses menuju pasar 
menjadi sulit tatkala Startup Indonesia yang bootstrap 
harus bersaing dengan perusahaan yang sudah mapan, 
apalagi Startup asing yang memiliki dukungan modal 
kuat untuk bersaing merebut perhatian pasar.
Oleh karena itu, dukungan dari inkubator yang sudah 

memiliki akses tersebut menjadi perhatian utama bagi 
Startup yang hendak mengikuti program inkubasi. 
Platform  menjadi masalah lain dalam upaya menyalurkan 
produk digital di Indonesia. Seperti disebutkan oleh 
salah seorang narasumber, pada awalnya, Startup 
tersebut mempertimbangkan produknya untuk masuk di 
dua platform  mobile apps yakni Google Play dan Apple 
Store sebagai produk berbayar.

Namun, ketika akan meluncurkan produknya, 
terdapat kendala bahwa saat itu Google Play belum 
mengeluarkan lisensi bagi pengembang Indonesia untuk 
menerbitkan aplikasi berbayar, sementara Apple Store 
sudah bisa. Di Indonesia, hal ini menjadi masalah karena 
pengguna sistem operasi Android besutan Google jauh 
lebih dominan dibandingkan dengan sistem operasi iOS 
besutan Apple.

Masalah berikutnya dalam hal akses pasar adalah 
masih minimnya penggunaan kartu kredit di Indonesia. 
Padahal, kartu kredit merupakan media pembayaran 
yang paling efisien untuk produk digital. Akibatnya, 
customer menjadi malas untuk membeli produk 
digital karena tidak memiliki kartu kredit. Hingga saat 
ini, jumlah pengguna kartu kredit di Indonesia baru 
mencapai 2 persen dari total populasi Indonesia. Jika 
menghitung pengguna aktif, tentu jumlah tersebut akan 
berkurang lagi.

Di luar permasalahan-permasalahan tersebut, masih 
ada beberapa persoalan yang dirasakan sebagai kendala 
yang akan menghambat gerak maju Startup Indonesia. 
Namun jika dirangkum dan diterjemahkan ulang, maka 
masalah yang paling sering muncul dan dianggap paling 
rumit oleh sebagian Startup Indonesia adalah yang telah 
disebutkan di atas.

Jawaban dari kendala dan harapan tersebut adalah 
hadirnya sebuah inkubator bisnis kreatif digital yang bisa 
diakses dengan mudah oleh para pelaku Startup dimana 
program inkubator harus lebih terbuka. Inkubator 
inilah yang melakukan proses inkubasi terhadap 
calon wirausaha dengan memberikan pembinaan, 
pendampingan, dan wawasan pengembangan bisnis. 
Selain inkubator bisnis yang khusus bagi mereka yang 
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terpilih, di tempat yang sama juga bisa dijadikan sebagai 
creative corner atau collaboration space atau apapun 
yang bersifat terbuka, nyaman, dan kondusif untuk para 
pelaku industri kreatif digital beraktivitas atau bahkan 
hanya untuk sekedar duduk-duduk mencari inspirasi. 

Tentu bukan hanya sebatas itu, kawasan tersebut 
nantinya juga diharapkan memiliki program coaching 
clinic, workshop dan agenda berbagi lainnya, termasuk 
galeri pamer bagi karya kreatif.

“Saya rasa masih banyak potensi di Indonesia yang 
belum disadari. Banyak peluang bagi pengusaha dan 
investor untuk menciptakan sesuatu dengan valuasi 
tinggi di Indonesia,” ujar Rezza.

 Startup Butuh    
 Ekosistem Mapan
Pentingnya sebuah ekosistem sangat dirasakan oleh para 
pelaku industri kreatif digital. Bukan hanya persoalan 
modal, banyak hal yang juga menjadi bagian dari 
ekosistem yang dibutuhkan oleh para Startup. 

Sebut saja masalah SDM, selama ini ketika Startup mulai 
berkembang, mereka akan merasa kesulitan untuk 
mendapatkan SDM yang berkualitas. Ini disebabkan 
kurangnya kualitas pelajar SMK atau Universitas 
sebagai akibat dari kurikulum yang tidak mengikuti 
perkembangan teknologi. Begitupula dengan kebutuhan 
akan kemudahan kepengurusan intellectual property 
(IP).  Saat ini angka IP di Indonesia masih sangat kecil 
jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, lembaga 
pendidikan dan lembaga-lembaga riset. Minimnya 
jumlah IP ini salah satu sebabnya karena keengganan 
untuk mengurus lantaran prosesnya yang dianggap 
masih berbelit-belit.

Untungnya, ajang kompetisi bagi para Startup sudah 
mulai bermunculan walau jumlahnya belum terlalu 
banyak. Keberadaan kompetisi dan seleksi menjadi 
penting bagi para Startup untuk menguji kualitas dari 
produk yang mereka hasilkan. Selain itu, dalam setiap 
kompetisi biasanya juga disediakan workshop atau 

diskusi dengan para ekpertis di bidang yang terkait 
dengan produk mereka. Kebutuhan akan kompetisi 
ini juga diakui oleh Rudiantara,  Menteri Komunikasi 
dan Informatika. Ia menyebutkan bahwa Indonesia 
membutuhkan banyak kompetisi yang dijadikan ajang 
menguji kemampuan pengembang aplikasi untuk 
mengembangkan ekosistem digital. 

Kebutuhan selanjutnya adalah lembaga inkubasi, 
akselerasi dan seed capital. Ini masih terkait dengan 
kompetisi atau seleksi. Saat ini memang banyak 
kompetisi yang memungkinkan bagi para Startup untuk 
mendapatkan modal awal atau seed capital. Namun yang 
disayangkan tidak banyak kompetisi sejenis yang juga 
memberikan pembinaan atau inkubasi. Padahal, selain 
modal hal yang juga mendesak dibutuhkan oleh para 
Startup adalah mentor , promotor, network, inkubator, 
akselerator dan regulator. 

Banyak Startup yang muncul hanya bermodalkan ide 
kreatif dari founder-nya tanpa pernah tahu apakah 
ide itu bisa dilanjutkan hingga menjadi produk yang 
bisa diterima oleh masyarakat. Atau mereka menjadi 
follower dari tren yang tengah berlangsung. Saat ramai 
e-commerce semua lantas ikut-ikutan membuat. Tidak 
salah memang, namun belum tentu pilihan mereka 
tepat bila dilihat dari potensi market, kompetensi, dan 
masa depan usaha.

Keberadaan lembaga inkubator dan akselerator menjadi 
harapan bagi para Startup atau innovator untuk bisa 
mengembangkan Startup mereka. Kalaupun ternyata 
produk mereka tidak memiliki potensi, paling tidak 
mereka tahu langkah pivot apa yang harus mereka 
lakukan. 

Keberadaan market dan permodalan besar juga tak 
kalah penting. Bagi beberapa jenis Startup mungkin 
pasar sangat terbuka luas dengan persaingan yang 
berimbang. Namun bagi banyak lainnya butuh campur 
tangan pemerintah untuk bisa membantu mereka agar 
mendapatkan pasar dan persaingan yang adil. Bagaimana 
mungkin animasi lokal harus bersaing dengan animasi 
buatan studio luar negeri yang bagi stasiun televisi jauh 
lebih murah.
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Dukungan lain yang diharapkan dari pemerintah adalah 
terbitnya regulasi yang mendukung perkembangan 
Startup digital kreatif. Sementara yang terjadi saat ini 
pemerintah dinilai kurang peka dengan pertumbuhan 
Startup. Hal ini muncul sebagai efek dari rencana 
pemerintah mengeluarkan regulasi terkait e-commerce. 
Menurut Co-Founder East Ventures (EV), Wilson Cuaca, 
jika pemerintah ingin membuat regulasi yang tegas, 
pemerintah seharusnya menunggu hingga ekosistem 
Startup Indonesia benar-benar mapan.

“Di negara lain industrinya dibiarkan berkembang dulu. 
Lebih baik Startup diwadahi dulu hingga jadi industri 
yang mapan. Nah kalau sudah begitu baru diregulasi,” 
katanya menjelaskan. Saat ini, menurut Wilson, para 
pelaku Startup sedang merapatkan isu ini. Pihaknya juga 
terus berdiskusi dengan pemerintahan. “Pada dasarnya, 
mereka (pemerintah) ingin menerima feedback. Tapi 
mereka belum paham industri ini dan belum belajar dari 
negara lain. Makanya kita akan terus sosialisasikan ini ke 
mereka,” ujar Wilson. 

Dr. Ivan Sandjaja, Direktur University of Ciputra 
Entrepreneurship Center percaya bahwa negara-negara 
seperti Malaysia masih jauh di depan Indonesia dalam 
hal membina Startup. Ia menjelaskan, “Pemerintah 
Malaysia juga aktif mengundang komunitas Startup 
Indonesia untuk bekerjasama dengan rekan-rekan 
mereka di Malaysia melalui berbagai skema. Namun, 
saya tidak yakin jika pemerintah Malaysia menyediakan 
dana secara langsung, terutama untuk Startup asing 
yang datang ke Malaysia.” 

Ivan menambahkan bahwa di masa lalu, kementerian 
Indonesia telah mencoba menerapkan inisiatif kreatif 
dan bermanfaat bagi Startup, salah satunya HUB.ID yaitu 
sebuah Platform  yang memungkinkan entrepreneur dan 
investor bisa terhubung satu sama lain. Namun upaya 
tersebut berangsur-angsur tidak terdengar karena 
kurangnya dukungan dari kementerian, komunitas 
bisnis, dan pihak lainnya. Menurut Ivan, pemerintah 
Indonesia juga menunjuk Dirjen Entrepreneurship, 
tapi karena anggaran yang begitu kecil, mengordinasi 
gerakan dengan skala yang besar tentunya menjadi 
sebuah kendala tersendiri. Maka bisa disimpulkan, tanpa 

adanya ekosistem maka Startup di Indonesia akan selalu 
sulit untuk berkembang.

 Syarat Menjadi    
 Ekosistem Yang Mapan
Maka muncul pertanyaan, apakah kita bisa melahirkan 
para Startup lokal yang mampu berbicara di kancah 
global? Untuk menjawab dan mewujudkan itu maka kita 
harus dapat menciptakan ekosistem yang berkiblat ke 
ekosistem Startup kelas dunia. Saat ini posisi ekosistem 
Startup terbaik di dunia masih dipegang oleh Silicon 
Valley. Maka wajar jika kemudian kita menjadikan Silicon 
Valley sebagai model ideal dari ekosistem Startup bagi 
Indonesia dengan tentunya diperbandingkan dengan 
ekosistem di Negara lainnya di kawasan Asia Tenggara 
maupun yang dianggap memiliki karakteristik yang mirip 
dengan Indonesia. 

Jika kita mengacu pada Silicon Valley maka yang harus 
disadari adalah bahwa Silicon Valley bukan semata 
sebuah lokasi, namun juga sebuah pemikiran atau 
mindset bagi para Startup yang berdomisili di sana. 
Mereka memiliki budaya kerja yang bagus yang terbentuk 
bertahun-tahun sebelumnya hasil dari interaksi para 
stakeholder yang ada di sana.   

Secara infrastruktur, Silicon Valley telah sangat mumpuni. 
Hingga kini, ia masih menjadi favorit perusahaan-
perusahaan teknologi internasional seperti Google, 
Apple, Western Digital, Marvel Technology, dan Applied 
Materials, termasuk yang kantor pusatnya berada di luar 
AS seperti Lenovo, Huawei, dan Samsung Semiconductor.

Suplai Sumber Daya Manusia berkualitas lulusan 
Stanford dan UC Berkeley, serta lokasi strategis Silicon 
Valley yang sangat dekat dengan kota kultural paling 
liberal se-AS yaitu San Francisco merupakan daya 
tarik utama. Belum lagi kebijakan pemerintah federal 
yang sangat ramah investasi, dan kelengkapan faktor 
dalam ekosistem seperti perusahaan venture capital, 
inkubator, akselerator bahkan lembaga-lembaga riset 
juga menjadi daya tarik yang paling kuat bagi Silicon 
Valley. Maka tak heran jika keberadan Silicon Valley 
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mempengaruhi banyak negara yang juga menginginkan 
untuk membangun ekosistem digital. Tak heran jika 
Global Startup Ecosystem Report 2015 yang dirilis oleh 
Compass, tetap memposisikan lembah digital ini pada 
nomor paling atas di rangking global.

Sementara dari negara tetangga, Singapura, banyak 
analis yang menyebutkan bahwa infrastruktur dan 
dukungan jaringan ekonomi Singapura untuk usaha 
Startup akan terus membedakannya dari negara-negara 
lain di kawasan ASEAN. Beberapa inisiatif pemerintah 
Singapura yang dimaksudkan untuk memacu inovasi dan 
entrepreneurship seperti i.Jam dan Dana Riset Nasional/ 
National Research Fund (NRF), Skema Inkubasi teknologi, 
yang menginvestasikan hingga 85%  dari investasi yang 
dilakukan oleh inkubator yang direkomendasikan. 

Terlepas dari dana hibah, pemerintah Singapura juga 
telah membangun lingkungan yang kondusif sebagai 
bagian dari ekosistem bagi pengusaha untuk tumbuh 
dan sukses. Penciptaan Blok 71 adalah contoh nyata, 
kawasan ini bertindak sebagai proyek infrastruktur fisik 
menggabungkan komunitas pengusaha, investor, dan 
layanan dukungan Startup untuk saling mengisi. Dalam 
banyak hal, Blok 71 berfungsi sebagai ruang kantor 
(disewakan kepada mereka dengan harga diskon). Seiring 
waktu, klasterisasi usaha terkait cenderung bertambah, 
menjadi sangat bermanfaat dan menghasilkan dividen 
bagi perekonomian lokal.

Ide klasterisasi ini sangat bermanfaat bagi para pelaku 
bisnis digital, karena perusahaan dengan minat yang 
sama bisa saling melengkapi, kompetensi, dan kebutuhan 
berkumpul. Ini menciptakan rantai nilai keseluruhan 
dalam cluster seperti investor, pengusaha, vendor, 
produsen, distributor, lembaga akademis, peneliti, dan 
pelatihan tenaga kerja.

 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tentang Industri kreatif digital 
diatas,  maka rumusan masalah dalam riset ini 
adalah:
          1. Bagaimana kondisi industri kreatif digital 
 di Indonesia?
          2. Bagaimana kondisi ekosistem startup 
 di Negara lain?
          3. Bagaimana model ekosistem startup yang  
 dapat diterapkan di Indonesia?

 Tujuan Riset
Berdasarkan kepada pendahuluan dan rumusan 
masalah, maka tujuan riset ini antara lain:
          1. Mengetahui kondisi industri kreatif digital  
 di Indonesia.
          2. Mengetahui kondisi ekosistem startup di  
 Negara lain.
          3. Mengetahui model ekosistem startup 
 yang dapat diterapkan di Indonesia.

 Metode Riset
Metode dalam riset ini menggunakan teknik 
kualitatif menggunakan data sekunder yang 
dikumpulkan dari data-data publikasi, media massa, 
naskah akademik dan kompilasi data interview para 
pelaku industry kreatif di Indonesia diantaranya 
mewakili dari Venture capital, Inkubator dan 
akselerator, pelaku startup, dan angel investor.
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P
engembangan startup di berbagai negara menjadi 
sebuah hasil dari rancang bangun pertumbuhan 
ekonomi sebagai core dan pendukung dari 
berhasil atau tidaknya kemajuan teknologi 

sebuah negara. Pada umumnya ekosistem startup 
terbentuk dari beberapa inisiatif, yang berbeda dari 
negara-negara tersebut adalah main core dari startup. 
Seperti di Thailand pertumbuhan startup berawal dari 
berbagai event yang  memperkenalkan startup mereka, 
yang kemudian di topang oleh pendidikan dan inkubator 
atau akselerator. Pemerintah Thailand pun menjadi 
faktor yang signifikan bagi pertumbuhan startup dengan 
dukungan regulasinya. Media Teknologi juga berperan 
dalam pertumbuhan startup, serta dibentuk asosiasi 
startup untuk memperkuat jaringan bisnisnya. Venture 
capital, angel group dan venture builders merupakan 
sektor yang penting bagi pertumbuhan startup di 
Thailand, yang di topang oleh perusahaan teknologi 
yang juga faktor penting dari berkembangnya sebuah 
startup.

Berbeda dengan Thailand, Singapura menggenjot 
startup berasal dari dunia pendidikan dan didukung 
oleh pemerintah yang menyediakan Co working Space 
untuk founder startup. Disertai dukungan inkubator 
dan akselerator, banyak startup memiliki nilai tambah. 
Begitupula negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, 
Vietnam, Jerman, dan juga Silicon Valley. Berikut adalah 
komparasi 8 negara di dunia yang mengembangkan 
ekosistem startup :

Pengembangan startup di berbagai 
negara, merupakan hasil dari 

rancang bangun pertumbuhan 
ekonomi yang berbasis iptek yang 

dipadukan dengan partisipasi kreatif 
warganya secara optimal. Seperti apa  
kondisi ekosistem startup di beberapa 

negara tersebut? 

Ekosistem 
Startup 8 
Negara Di 
Dunia
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 Amerika Serikat

Silicon Valley adalah sebuah kawasan yang meliputi 
daerah San Fransisco, Bay Area dan California yang 

dikenal sebagai kawasan penghasil industri teknologi 
informasi terbesar di dunia. Bahkan bisa dikatakan 
bahwa Silicon Valley ini merupakan jantung perusahaan 
teknologi dunia. Nama “Silicon Valley” sendiri tentunya 
tidak terdaftar secara legal sebagai nama suatu kawasan. 
Nama ini hanyalah sebutan untuk menyebut kawasan 
pusat industri teknologi yang berada di negara Amerika 
Serikat.

Silicon Valley yang terdiri dari wilayah San jose, Santa 
Clara, Sunnyvale, Palo Alto dan beberapa daerah lainnya 
berkembang sebagai jantung perusahaan teknologi 
dunia karena penelitian dan riset yang dilakukan oleh 
para pelajar dari Stanford University. Hal ini dimulai dari 
dua orang sahabat yang mendirikan perusahaan pada 
tahun 1939 di kawasan tersebut. Perusahaan ini adalah 
cikal bakal perusahaan HP yang digawangi oleh 2 orang 
pendirinya, Hewlett dan Packard.

Kedua orang sahabat yang mendirikan perusahaan 
peralatan pengukuran elektronik ini merupakan 
alumni Stanford University. Selanjutnya, perusahaan 
HP berkembang secara pesat dan berhasil menjadi 
perusahaan yang lebih besar. Beberapa perusahaan 
lainnya mulai tertarik untuk menetap di kawasan 
tersebut untuk ikut mendulang kesuksesan, seperti 
perusahaan Apple Computer, Xerox PARC dan Fairchild 
Semiconductor.

Dalam perkembangannya, Silicon Valley kerap kali dikenal 
dengan julukan “lembah kesempatan”, karena dianggap 
menjadi daerah yang memberi kesempatan bagi banyak 
perusahaan teknologi informasi untuk mengembangkan 
berbagai teknologi canggih yang mempengaruhi gaya 
hidup masyarakat dunia.

Beberapa perusahaan yang tercatat berkembang di 
kawasan Silicon Valley diantaranya adalah:
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Yahoo! dan Google (mesin pencarian di internet)
Intel (bidang semi-konduktor)
Sun Microsystems (perangkat workstations)
Silicon Graphic (desain grafis 3D)
Cisco System dan 3com (bidang komputer jaringan).

Penggunaan nama Silicon Valley bukan berasal dari 
hasil perundingan perusahaan-perusahaan bermukim 
di wilayah tersebut. Nama tersebut pertama kali 
dipopulerkan oleh seorang pebisnis California yang 
bernama Ralph Vaerst. Istilah yang sering digunakan 
oleh Ralph tersebut menjadi semakin populer ketika 
salah seorang sahabatnya, Don Hoefler menggunakan 
istilah tersebut untuk menulis sebuah artikel.

Artikel yang diterbitkan pada 11 Januari 1971 di surat 
kabar mingguan Electronic News tersebut bertajuk 
“Silicon Valley in the USA”. Munculnya istilah Silicon Valley 
di surat kabar membuat istilah ini semakin populer dan 
banyak digunakan masyarakat untuk menyebut kawasan 
yang terdiri dari banyak perusahaan teknologi tersebut.
Penggunaan frasa Silicon Valley bukanlah sebuah 
istilah yang dibuat secara sembarangan oleh Ralph 
Vaerst. Pemilihan kata silikon dimaksudkan untuk 
menyebut situasi dimana perusahaan-perusahaan besar 
menggunakan bahan silikon untuk membuat teknologi 
semi-konduktor serta perangkat teknologi lainnya. 
Sementara kata Valley identik dengan kawasan Santa 
Clara Vallet yang terletak di ujung selatan San Fransisco 
Bay.
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industri, mereka bisa mengundang personil Stanford 
untuk dijadikan sebagai mitra. Peneliti Stanford mampu 
membuat inovasi teknologi sendiri, sementara insinyur 
pelatihan menjadi tenaga kerja dari teknologi terbaru.

Stanford dan UC Berkeley memainkan peranan 
fundamental untuk Silicon Valley, tetapi tidak bisa 
dilakukan tanpa umpan balik dari Silicon Valley yang 
membantu mereka untuk berinovasi. Kenney dan 
Mowery (2014) menganalisis peran University of 
California di wilayah masing-masing, seperti Silicon 
Valley, San Diego, Los Angeles, Santa Barbara, dan 
Davis (serta Napa Valley). Lingkungan industri sekitar 
universitas sangat penting dalam membentuk bagaimana 
universitas bisa berkontribusi pada pengembangan 
ekonomi lokal.

Hubungan antara universitas dengan industri tidak 
bersifat satu arah, industri bukan hanya menuai hasil 
riset yang dilakukan oleh universitas melainkan ada 
pola dua arah yang memberikan keuntungan dan 
saling ketergantungan satu sama lain yang berada pada 
kawasan yang sama. Pendapatan dari lisensi dan paten 
bukan alasan utama bagi Stanford dan UC Berkeley 
dalam melakukan penelitian, dan terlibat dalam transfer 
teknologi untuk mendorong industri. Nilai tambahnya 
terletak pada hubungan industri jangka panjang dengan 
penelitian fakultas dan mendefinisikan lintasan teknologi 
baru. Memberikan fakultas daya saing dalam penelitian 
yang didanai pemerintah Amerika, yang merupakan 
bagian utama dari pendapatan penelitian universitas.

Menurut hasil survei, kemandirian universitas sebagian 
besar dari riset entrepreneurship. Stanford berada 
di peringkat pertama pada tahun 2014 berdasarkan 
entrepreneurship, rasio jumlah mereka dari alumni dan 
mahasiswa yang mengidentifikasi diri mereka sebagai 
founder dan pemilik usaha seperti di LinkedIn. Di survei 
yang sama UC Berkeley berada pada peringkat ketiga di 
AS.

Pitchbook (database, ekuitas swasta, dan modal 
ventura) membuat daftar sekolah siapa saja alumni 
yang mendirikan perusahaan VC, didanai antara 2010 
dan 2013. Stanford merujuk kepada 190 perusahaan, 
dan UC Berkeley dengan 160 perusahaan. Baik Stanford 
maupun Berkeley memiliki insentif eksplisit untuk 

Apapun istilah yang digunakan, Silicon Valley telah 
menjadi tempat yang membuat banyak orang menaruh 
harapan akan perkembangan dunia teknologi informasi. 
Kawasan ini juga menjadi salah satu lapangan kerja 
terbesar yang memberikan harapan bagi para pencari 
kerja maupun para investor. Sampai saat ini inovasi 
teknologi yang bermula dari Silicon Valley mempengaruhi 
industri di kawasan-kawasan lain di seluruh dunia.

Peran Universitas Stanford pada 
Pertumbuhan Silicon Valley
Stanford dianggap sebagai salah satu kisah sukses Silicon 
Valley, diresmikan pada tahun 1891, Selama kurun 2014-
2015, Stanford University menerima lebih dari US$95 
juta sebagi royalti dari 695 lisensi.

Keseluruhan anggaran operasional pada tahun 2012-
2013 mencapai US$4,4 miliar. US$1,27 miliar dari 
anggaran tersebut dialokasikan untuk penelitian 
bersponsor yang 84 persennya di sponsori oleh 
pemerintah. Ada sekitar 56 Program afiliasi industri 
yang menghasilkan US$193 juta. Stanford mendukung 
kegiatan-kegiatan riset melalui program hibah hingga 
US$17 miliar dan keuntungannya dapat digunakan untuk 
biaya operasional.

Hubungan antara universitas dan industri beragam 
dan kompleks. Universitas dan industri di Silicon Valley 
berinteraksi di semua bidang, mulai dari perizinan, 
akademik, penelitian kolaboratif, kontrak penelitian, 
konsultasi, saran ad-hoc dan jaringan bagi para praktisi.
Kerjasama ini juga mencakup kegiatan belajar mengajar, 
pertukaran personel, dan pengawasan mahasiswa. 

Pihak industri menghabiskan waktu di universitas, 
sementara para peneliti dari universitas mengambil cuti 
atau waktu lainnya untuk mengunjungi laboratorium 
milik perusahaan, ini adalah mekanisme umum dari 
pertukaran dua arah.

Dalam sebuah analisis tentang asal-usul Silicon Valley, 
Lecuyer (2006) mencatat pentingnya hubungan dua 
arah antara Universitas dan industri. Catatan tersebut 
menunjukkan bagaimana peneliti Stanford sangat 
bergantung pada teknologi yang dikembangkan dalam 
penelitian Silicon Valley untuk maju. Hanya dengan 
memiliki hubungan dekat dengan ujung tombak 
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 Inggris

London sebagai kluster ekosistem startup di Inggris 
pada 2015 lalu menempati peringkat ke 6 ekosistem 

startup global, berhasil naik setelah sebelumnya (2012) 
menempati urutan ke 7. Dengan perkiraan jumlah sekitar 
3.200 - 5.400 startup teknologi yang aktif dan nilai 
ekosistem sebesar US$44 miliar, merupakan ekosistem 
keempat terbesar di dunia dan terbesar di Eropa. 

Sejak tahun 2014, di Inggris telah berkembang lebih 
dari 1.100 startup. Tingkat kelangsungan hidup rata-rata 
untuk startup di Inggris mencapai hampir 92 persen, 
dan 1 persen dari jumlah total akselerator dan inkubator 
yang beroperasi di dunia saat ini berada di Inggris. Sejak 
membuka pintu investasi pada tahun 2012, Inggris telah 
mengakselerasi 73 startup dan sampai saat ini mampu 
memberikan dampak valuasi sebesar US$28.6 miliar, 
dengan arus keuangan US$3.3 miliar untuk pendapatan 
saja. 

Akselerator dan inkubator di Inggris telah mengalami 
pertumbuhan yang luar biasa selama lima tahun terakhir. 
Sejak tahun 2011 hingga 2014, akselerator dan inkubator 
startup di Inggris telah mengalami kenaikan hingga 
110 persen. Kenaikan dramatis ini telah menempatkan 
ekosistem startup Inggris dalam posisi yang baik dengan 
dibanding program dari negara lain di Eropa.
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fakultas atau mahasiswa untuk menjadi terlibat dalam 
entrepreneurship.

Entrepreneurship dipandang sebagai cara untuk 
mempertahankan agar fakultas berkualitas tinggi 
dengan memungkinkan untuk mengejar kepentingan 
bisnis sambil tetap di universitas. Terlibat dalam 
entrepreneurship bisa menjadi cara untuk menjaga 
hubungan yang kuat dengan bekerja dan membantu 
dengan pengajaran serta penelitian fakultas.

 Keunggulan Ekosistem 
 Startup Inggris

           • Peringkat ke 7 pada pool of talent    
 terbaik Dunia
           • Peringkat ke 3 pada jangkauan pasar   
 terluas di Dunia
           • Peringkat ke 5 dalam pertumbuhan   
 tercepat di Dunia
           • Ekosistem startup digital terbesar di   
 Eropa
           • Jembatan ekonomi dan budaya antara   
 AS dan Eropa
           • Komunitas dinamis dengan berbagai   
 acara networking dan konferensi
           • Pemerintah memberikan insentif pajak   
 bagi Angel Investor.
           • Kemudahan mendirikan perusahaan   
 hanya dalam hitungan menit.
           • Konsentrasi finansial yang tinggi.

 Kelemahan Startup di    
 Inggris
     
           • Jumlah Talenta yang terbatas bagi    
 perusahaan startup.
 Walaupun memilliki 3 dari 5 kampus   
 terbaik di Dunia dan 167 kampus 
 lainnya, berdasarkan riset 
 yang dilakukan oleh TechCity 
 ditemukan kecenderungan alumni    
 terbaik yang berbakat lebih 
 banyak memilih bekerja di perusahaan   
 besar ketimbang bergabung dengan   
 perusahaan startup. Akibatnya,    
 karyawan di perusahaan startup 
 Inggris  53% diisi oleh pekerja non   
 inggris (sebagian besar negara UE) yang   
 memiliki kebiasaan tidak menetap lama   
 di satu perusahaan karena statusnya   
 sebagai imigran.
           • Biaya hidup tinggi. 
 London menempati kota 
 dengan biaya hidup termahal keenam di   
 Dunia (riset Worldwide     
 Cost of Living Survey 2016)
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           • Kompetisi Tinggi. 
 Startup di Inggris diisi oleh para sarjana-
 sarjana terbaik di Dunia, budaya inovasi   
 dan  ide menjadi sangat dinamis. Disamping 
 itu, kultur mobilisasi pekerjaan (lama   
 bekerja)  di Inggris 20% lebih pendek 
 dibandingkan dengan rata-rata negara di   
 Eropa lainnya. Hal ini sedikit menyulitkan   
 startup di Inggris untuk mempertahankan   
 ritme projectnya karena     
 sering berganti karyawan atau personil.

Hampir sepertiga dari semua investor di Inggris 
melakukan investasi pre-seed di startup mereka. Sebagian 
besar investasi berkisar dari £10.000 sampai £20.000 per 
tim. Ada peningkatan dramatis dalam jumlah akselerator 
dan inkubator di Inggris, setelah Microsoft, Barclays dan 
Telefonica UK memasuki pasar dalam tiga tahun terakhir. 
Lebih dari 40 persen dari program startup yang dikelola 
secara pribadi (tapi sepertiga merupakan penerima dana 
publik), dan hampir seperempat dan dijalankan oleh 
universitas dan sekolah bisnis.

EKOSISTEM STARTUP INGGRIS
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 Jerman

Pada tahun 2015 lalu, pertumbuhan startup di Jerman 
mencapai 2500 startup. Jumlah ini melampaui 

negara Eropa lainnya seperti Swedia atau Perancis. 
Berlin sebagai representasi Jerman muncul sebagai 
ekosistem yang paling penting untuk startup teknologi 
setelah reunifikasi antara Jerman barat dan timur pada 
tahun 1990. Tak hanya berhasil menemukan dirinya 
sebagai pusat kebudayaan dan demokratisasi di dunia, 
namun juga dunia baru untuk startup yang muda dan 
berani dan rumah bagi sekitar 1.800 startup teknologi.  
Bahkan, para analis di dunia memperkirakan bahwa 
startup di kota tersebut berpotensi membuka lapangan 

Saat ini ada 33 Program akselerator di Inggris dengan 24 
diantaranya berada di London, enam di bagian lain dari 
Inggris, dua di Skotlandia dan satu di Irlandia Utara. Fitur 
utama untuk program akselerator adalah investasi pre-
seed untuk ekuitas, dukungan intensif selama periode 
yang terbatas (3 bulan) atau akselerasi reguler startup 
(10 bulan atau lebih)

Model inkubator sudah ada di Inggris pada 1980-an paska 
inggris memasuki era industri dengan memanfaatkan 
bangunan kosong yang didistribusikan sebagai kantor 
murah dan tempat kursus. Salah satu inkubator terlama 
di Inggris, Pusat Inovasi Sussex yang dimulai pada tahun 
1996 sebagai perusahaan patungan antara sekelompok 
Universitas dan pemerintah daerah yang sekarang 
dimiliki sepenuhnya oleh University of Sussex, memiliki 
fokus terhadap perusahaan software dan internet. 
Berkat koneksi Sussex, startup memiliki akses ke tenaga 
ahli, magang di Universitas yang lebih hemat biaya dan 
memanfaatkan mahasiswa magang pada proyek yang 
tengah dikerjakan. 

Perusahaan teknologi terkemuka dunia seperti Google, 
Facebook dan Cisco memiliki kantor di Inggris dan aktif 
berkontribusi untuk skema ekosistem startup disana. 
Di luar London, klaster terbesar dari ekosistem startup 
di Inggris dapat ditemukan di Birmingham, diikuti oleh 
Edinburgh, Cambridge, Bristol, Glasgow dan Guildford

kerja baru antara antara 40.000 dan 100.000 pekerjaan 
di tahun 2020. Berlin juga dianggap sebagai lingkungan 
yang baik bagi pengusaha pemula, selain karena biaya 
hidup yang tergolong murah, mereka disana terbiasa 
berbagi ruangan kerja sehingga efektif memangkas 
biaya operasional startup yang baru tumbuh. Dari 
berbagai rilis penelitian dan survei yang diantaranya 
dilakukan oleh Microsoft dan European Startup Monitor 
menyatakan bahwa saat ini ekosistem startup di Jerman 
masih didominasi oleh sektor eCommerce, AdsTech, 
Consumer dan financial technology.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh European 
Startup Monitor pada bulan Mei 2015 hampir 50 persen 
dari startup di Jerman mengklaim bahwa perusahaan 
rintisannya sudah menawarkan inovasinya pada skala 
global. Lainnya sebanyak 19,8 persen mengaku baru 
menetapkan Eropa dan Jerman. Dalam survei tersebut 
juga menemukan hampir 90 persen dari startup 
yang telah menjalankan bisnisnya selama setahun 
menemukan situasi bisnis mereka saat ini menjadi 
memuaskan (49,8%) atau baik (39,6%). Selama satu 
tahun tersebut, hampir setengah dari startup Jerman 
(44,3%) memiliki omset tahunan 250.000 EUR atau 
lebih, 21,4 persen mencapai satu juta EUR dan 8,4 
persen berhasil memperoleh penghasilan lebih dari 5 
juta euro per tahun. 

Munculnya Jerman sebagai ekosistem startup kedua 
terbesar di eropa berhubungan erat dengan fase awal 
dimulainya krisis Dot-Com pada tahun 2000. Tepat 
sebelum milenium baru, saat itu ada ledakan global 
bisnis internet. Menggunakan internet sebagai saluran 
distribusi baru untuk produk dan layanan yang muncul 
seperti platform eCommerce (Amazon & eBay), portal 
informasi (Yahoo!) dan email, mendorong Jerman 
untuk menduplikasi model bisnisnya dalam melahirkan 
generasi pertama startup mereka. Internet roket dan 
gate5 adalah contoh perusahaan yang lahir di era 
tersebut.

Hingga pada tahun 2008, industri kreatif digital di 
Jerman memasuki fase kedua (saat gate5 dijual ke Nokia 
dan AUPEO! yang dijual ke Samsung) yang menjadi awal 
kemunculan Angel Investor. Pada fase ini, beberapa 
startup sukses di bidang B2C dan B2B diciptakan dan 
diberikan solusi inovatif dan tidak sekedar menyalin 
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industri digital di Amerika.  Didukung oleh beberapa 
inkubator Universitas (Hasso Plattner Institute) dan 
akselerator yang bertumbuh dalam beberapa tahun 
terakhir seperti Startupbootcamp, Berlin Startup 
Academy, Axel Springer dan Microsoft, serta Venture 
capital dan mentor handal yang tersedia, semakin 
mematangkan Jerman dalam membentuk ekosistem 
startupnya hingga saat ini.

Campur tangan pemerintah Jerman dengan keterlibatan 
pemerintah dalam insentif modal usaha untuk 
menciptakan ekosistem yang mandiri, berbarengan 
dengan melibatkan talent serta mentor dari luar negeri 

dan menularkannya melalui inkubator-inkubator yang 
ada di Jerman. Rekayasa ekosistem ini telah menciptakan 
pilihan yang unik bagi modal ventura asal jerman yang 
bekerjasama dengan dana modal ventura internasional , 
dan mengambil manfaat dari momentum bertambahnya 
startup digital dalam ekosistem di Jerman.
Di awal 2015, startup digital Jerman berhasil 
mengumpulkan US$1,15 miliar di Q1 tahun 2015  hanya 
dari 58 kesepakatan, dengan total US$1,6 miliar dalam 
jangka satu semester pertama di tahun 2015, dengan 
lebih dari setengah dari penawaran Q1 terkonsentrasi 
di Berlin itu sendiri (kota yang 40% dari semua investasi 
VC, dan 55 persen dari nilai investasi). Terhitung, sejak 

EKOSISTEM STARTUP JERMAN
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Q1 tahun 2012  sampai Q2 tahun 2015, telah lebih dari 
U$3 miliar terkumpul dari 316 penawaran. Tak heran jika 
nilai investasi VC di Berlin menduduki peringkat kedua 
di Eropa, setelah Tel Aviv, dan ekosistem startup digital 
Dunia (versi Compass) berada di urutan ke 9 di antara 
20.

Jerman juga memiliki pengalaman Startup tertinggi kedua 
di Eropa, dengan komposisi pekerjanya melibatkan 49 
persen orang asing dan 27 persen karyawan perempuan, 
ekosistem startup digital di Jerman adalah yang paling 
heterogen dan terbuka. Jumlah ini melebihi rata-rata 
negara lain di eropa yang hanya melibatkan tenaga ahli 
dari luar negeri sebanyak 19 persen. Keterbukaan ini, 
merupakan salah satu strategi ekosistem startup digital 
di Jerman dalam proses transfer knowledge sekaligus 
menciptakan ketertarikan bagi investor luar negeri 
untuk terlibat.

Ekosistem startup digital di Jerman termasuk yang 
paling lengkap dan ideal. Ditambah dengan inovasi 
keberadaan Company Builder seperti Rocket Internet 
yang dianggap sebagai ‘Bypass’ bagi para talenta untuk 
membangun startup. Selain itu, dukungan infrastruktur 
yang memadai juga turut menunjang ekosistem startup 
digital yang menyebar hampir diseluruh kota di Jerman.

 Korea Selatan

Korea Selatan telah menjadi salah satu negara 
Paling Inovatif di dunia, komitmen yang kuat 

dan berkembangnya inovasi melalui inisiatif 
“Ekonomi Kreatif”, yang bertujuan untuk mendukung 
kewirausahaan dan bisnis startup  guna meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di Korea. Sejak 2013, pemerintah 
Korea telah menyuntikkan sekitar US$ 2 milyar per 
tahun ke ekosistem startup untuk meningkatkan 
kewirausahaan, usaha industri teknologi digital dan 
mendorong kerjasama internasional, Korea Selatan 
sekarang telah menjadi sebuah kelompok besar startup 
di Asia.

Tujuan utama dari peningkatan pertumbuhan bisnis 
startup adalah untuk mempromosikan perluasan 
ekosistem kewirausahaan terbuka di Asia dan untuk 
membantu evolusi Korea Selatan menjadi pusat 
bisnis startup terkemuka di wilayah tersebut. Konsep 
pendorongnya adalah untuk mendukung masuknya 
startup potensial agar tertarik pada Korea atau pasar Asia 
yang lebih luas melalui program pengembangan startup 
global. Program startup memberikan kesempatan untuk 
memperluas pasar Asia melalui Korea, dengan demikian 
menggunakan negara sebagai pijakan untuk kerjasama 
internasional mereka di Asia.

Korea Selatan telah menetapkan persentase PDB 
(4,36%) untuk penelitian dan pengembangan di dunia, 
serta memiliki pengeluaran domestik bruto dengan 
pertumbuhan paling cepat pada penelitian dan 
pengembangan (GERD) di dunia (9,4%) bersama China. 
Hasilnya, Korea Selatan menjadi produsen terkemuka 
elektronik mutakhir, selain itu juga menjadi salah satu 
konsumen terbesar produk digital di Dunia.
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Korea Selatan memiliki penetrasi Internet menggunakan 
wifi sebanyak 95 persen wilayah negaranya, memiliki 
koneksi internet rata-rata tercepat di dunia, dan memiliki 
jumlah layanan tertinggi untuk broadband per kapita. 
Empat dari setiap lima orang di Korea menggunakan 
smartphone. Selain itu, infrastruktur teknologi yang 
sangat canggih di Korea Selatan memungkinkan untuk 
konsumsi internet cepat bagi pengguna.

Pemerintah Korea Selatan berinvestasi di dalam 
negeri untuk ekosistem startup. Presiden Park Geun-
hye meluncurkan Ekonomi Kreatif Inisiatif pada 2013 
untuk memanfaatkan potensi dalam industri teknologi. 

Dengan inisiatif dibuat departemen baru, Sains dan 
Perencanaan Masa Depan serta mengalokasikan 
sejumlah besar sumber daya ke pembinaan ekosistem 
startup dan menegasikan hambatan dan pembatasan 
disekitar usaha industri usaha ini.

Program jangka panjang dan visi yang berorientasi global 
dari Korea Selatan telah menarik perhatian investor, 
akselerator dan inkubator dari seluruh dunia. Google, 
misalnya, memajukan komunitas startup bekerjasama 
dengan Korea dengan membuka Google Asian Campuss 
pertama di Seoul 2015. Saat ini ada sekitar 40 akselerator 
startup di Korea mendukung bagi para founder di 
berbagai sektor. Untuk mendukung pengembangan 

EKOSISTEM STARTUP KOREA
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startup, Korea Selatan mendorong peningkatan valuasi 
dan jumlah startup. Melirik sepak terjangnya, Korea 
Selatan dianggap siap untuk menjadi hub startup Asia.

Seperti disebutkan sebelumnya, pemerintah Korea 
mendorong ke arah ekonomi kreatif. Di bawah bendera 
Ekonomi Kreatif Initiative, pemerintah Korea Selatan 
telah menghabiskan lebih dari US$ 2 miliar setiap tahun 
sejak 2013 dan berencana untuk menginvestasikan US$ 
3,7 miliar di startup selama tiga tahun ke depan. Secara 
permodalan pemerintah Korea Selatan lebih tinggi 
daripada negara lain.
Untuk mengubah struktur pembiayaan ekosistem 
startup dari pinjaman berbasis investasi terpusat, Korea 
Selatan mendorong pertumbuhan skema startup lebih 
jauh dengan mendukung keringanan pajak dan insentif 
untuk Angel Group dan Venture capital, insentif pajak 
untuk merger dan akuisisi dalam teknologi serta riset, 
juga perbaikan dalam peraturan visa untuk startup asing 
dan pengusaha dengan diperkenalkannya kebijakan 
tersebut.

Selain itu, iklim sosial kondusif bagi tumbuhnya 
ekosistem startup, tingkat kelulusan perguruan tinggi 
Korea Selatan adalah yang tertinggi antara negara-
negara Industri digital dan para siswa memiliki lulusan 

terbaik di bidang matematika dan pengetahuan. Dengan 
memiliki founder startup yang terampil, Korea Selatan 
memiliki bakat yang berkualitas dan lulusannya lebih 
memilih menjadi founder startup daripada bekerja 
menjadi pegawai kantoran.

Ekosistem startup Korea Selatan kondusif dan terstruktur. 
Karena tidak terlalu jenuh seperti Silicon Valley atau Tel 
Aviv, Korea Selatan menawarkan kesempatan untuk 
startup lokal dan startup asing untuk membangun merk 
terbuka luas tanpa adanya persaingan startup yang 
padat.

Pangyo Techno Valley

Pangyo Techno Valley adalah sebuah taman inovasi di 
bagian selatan Seoul (Provinsi Gyeonggi), fokus pada 
informasi, bioteknologi dan teknologi budaya. Tempat 
terbaik di Korea Selatan dengan R &D berbasis klaster 
inovasi, dengan total permodalan sebesar 5,27 triliun 
won (sekitar $4,2 miliar) diinvestasikan ke dalamnya oleh 
pemerintah Korea Selatan. Pembentukannya selesai 
pada tahun 2015 dan meliputi area seluas 454,964 mil 
persegi dengan fasilitas pendukung: seperti Global R & 
D Centre, Pusat Dukungan Masyarakat, dan Industry-
Academy R & D Centre.
The Pangyo Techno Valley adalah sebuah lingkungan di 
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mana UKM dan startup bisa saling bertukar teknologi 
informasi dengan lembaga penelitian teknologi tinggi 
dan perusahaan global besar. Kompleks Pangyo Techno 
Valley menggabungkan sektor industri yang berbeda, 
sebagian besar bergerak di bidang teknologi informasi 
dan komunikasi, untuk menciptakan peluang bisnis baru 
dan mendorong pertumbuhan startup. Sebuah lembaga 
survei Born2Global dan K-Global melaporkan, Korea 
Selatan telah mencetuskan 360 startup dan semua 
terletak di Startup Pangyo Campus.

Untuk lebih mendukung pertumbuhan startup, 
pemerintah Korea telah memulai pembangunan 
pada perekonomian di Pangyo Techno Valley. Sebuah 
penambahan ke kompleks yang ada, dan dijadwalkan 
akan selesai pada 2019. Dengan ekstensi kompleks 
Pangyo Techno Valley akan dikembangkan sebuah 
lokasi khusus untuk teknologi startup yang melakukan 
penelitian dan pengembangan. Dan pemerintah Korea 
Selatan telah menetapkan prioritas perekonomiannya 
pada teknologi kreatif di Pangyo Techno Valley.

 Singapura 

Singapura sudah sejak lama menjadi pusat bisnis 
Asia. Bahkan negara kota ini telah menjadi rumah 

bagi perusahaan-perusahaan raksasa Amerika, seperti 
Google, Uber dan bahkan Facebook. Kondisi ini juga di 
dukung dengan letaknya yang sangat strategis, Singapura 
terletak di jalur laut utama antara India dan Cina. 
Sementara 49 persen konsumen startup tinggal di luar 
negeri, Singapura jelas bisa merentangkan tangan untuk 
meraih pasar yang ada di sekelilingnya. Inilah yang yang 
menjadi alasan utama kenapa Singapura jadi tempat 
paling banyak dijadikan target bagi para pebisnis.

Beberapa perusahaan asing yang juga berinvestasi 
di Singapura adalah perusahaan VC asal Cina dan 
kebanyakan dari mereka memiliki perjanjian dengan 
pemerintah Singapura agar lebih fleksibel berinvestasi 
dan beroperasi di Singapura. 

Singapura juga mendunia dengan sebutan ekosistem 
startup terbaik di wilayah Asia Pasifik. Negara yang kecil 
namun memiliki perkembangan yang pesat berhasil 
menarik perhatian para pebisnis yang ingin menanamkan 
modalnya. Singapura memiliki 3.600 startup aktif yang 
meliputi banyak bidang, mulai dari e-commerce, gaming 
dan media social. Pertumbuhan yang pesat membawa 
Singapura naik yang tadinya menempati posisi 17 pada 
tahun 2012, kini menempati urutan ke 10 di dunia bisnis.

Singapura memiliki beberapa Bahasa resmi yakni 
Bahasa Inggris, Mandarin, Melayu dan Tamil. Dengan 
beragam Bahasa ini, Singapura memiliki kapasitas untuk 
merangkul berbagai kalangan multi kultural di seluruh 
Asia Pasifik. Selain itu negara kota ini memiliki sedikit 
populasi penduduk yang hanya 6 juta orang, Singapura 
mampu menggenjot pertumbuhan kemakmuran 
penduduk dengan GDP per kapita US$ 71.310, yang 
mengindikasikan begitu kuatnya daya beli masyarakat 
Singapura.

Secara geografis Singapura menjadi lalu lintas populasi 
yang mendekati 600 juta penduduk yang berlalulalang 
di Asia Tenggara. Singapura telah menempatkan dirinya 
sebagai tempat yang unik di Asia untuk pertumbuhan 
bisnis. Faktor keberhasilan startup menjadi kunci sukses 
dari pertumbuhan peluang, dukungan pemerintah dan 
dukungan kebijakan, untuk mempermudah jalannya 
usaha dan memiliki keuntungan geografis, beberapa hal 
inilah yang menarik minat para investor untuk berbisnis 
di Singapura.

Saat ini terdapat 400 VC aktif di Asia Tenggara yang 
sedang membidik usaha yang bisa diberikan investasi, 
dan Singapura merupakan salah satu negara yang 
menjadi sasaran para investor. Dengan suksesnya 12 
startup yang mencapai angka signifikan dalam skala 
valuasi, begitu besar peluang untuk memperluas 
ekosistem startup di Singapura.

Keberagaman produk yang digulirkan pelaku bisnis 
Singapura merupakan salah satu faktor suksesnya 
Singapura. Negara kota yang memiliki broadband besar 
dan penetrasi mobile yang merupakan terbesar di dunia 
merupakan sebuah rangkaian prestasi dari keamanan IP 
dan infrastruktur keuangan global juga turut memberikan 
kontribusi pada kisah sukses Singapura.
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Namun startup sepertinya tidak menjadi  investasi 
yang bernilai tinggi di Singapura. Seharusnya Singapura 
menargetkan pasar regional sebagai prioritas utama 
untuk diperluas di MEA yang merupakan peluang yang 
besar bagi Singapura. Akan menjadi tolok ukur bagi 
penggunaan produk startup dan pelayanan di Asia 
Tenggara. Dengan kemampuan untuk memperbaiki 
peluang IPO untuk startup, Singapura mungkin memiliki 
peluang potensial untuk mencapai kemapanan pasar 
seperti di Silicon Valley dan Tel Aviv.

Selain itu pula banyak yang menyayangkan 
perkembangan ekosistem startup di Singapura, karena 
masih sedikitnya talent atau bakat teknis local pada 
segmen startup Singapura. Sampai saat ini negara kota 
tersebut belum melakukan penguatan fondasi teknologi 
startup yang berangkat dari pribumi Singapura, masih 
sangat mengandalkan tenaga luar negeri. Singapura 
menghasilkan 58 persen dari lulusan Ilmu Teknik setiap 
tahun, dan Ilmu Teknologi Administrasi Informasi, 
Ilmu Bisnis yang semuanya mengejar karir di korporasi 
multinasional dan sektor publik. 

EKOSISTEM STARTUP SINGAPURA
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Ada semacam stigma khusus di kalangan pemuda 
Singapura untuk mengejar kemapanan daripada 
berwirausaha. Banyak diantara mereka yang berpikir 
bahwa lebih baik mencari pengalaman dan mengetahui 
seluk beluk investasi keuangan serta memiliki status 
bekerja di perusahaan yang mapan daripada menjadi 
founder startup. Telah menjadi rahasia umum bahwa 
penduduk Singapura enggan menempuh jalur yang 
beresiko dan membutuhkan pengetahuan dan 
pengalaman yang cukup untuk mencapai kesuksesan.

Dalam artikel Harvard Business Review 2015 menjelaskan 
bahwa dalam pengembangan entrepreneur di Singapura 
terdapat tiga faktor yaitu lingkungan yang ramah terhadap 
startup, perhatian yang serius dari pemerintah dalam 
pengembangannya dan intervensi lunak pemerintah 
untuk menghadapi tantangan entrepreneurship.

Banyak pengusaha asing yang bekerja di Singapura 
menyetujui analisa diatas. eOasia lebih memilih 
Singapura daripada Hongkong atau Bangkok sebagai 
markas perusahaan startupnya, karena lokasi yang 
strategis dari negara tersebut, infrastruktur yang 
baik dan dukungan pemerintah. Perusahaan Jerman 
Voice2Choice, startup yang bergerak di bidang suara 
sintesis, memindahkan markasnya ke Singapura pada 
tahun 2015 karena alasan tersebut, setelah setahun 
mengembangkan teknologi mereka di Jerman.

Upaya yang trengginas dari pemerintah Singapura untuk 
mengembangkan ekosistem telah berbuah hasi. Yayasan 
Riset Nasional Singapura (NRF) telah mendalami kajian 
menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan gap 
di entrepreneurship local dan menggulirkan program 
untuk menanggulangi kegagalan dalam kebijakan di 
tahun 2008 dengan tema Kerangka Kerja Inovasi dan 
Kewirausahaan (NFIE).

Program-program seperti Pembiayaan Inovasi 
Universitas (UIF), Pendampingan Proof of Concept (POC), 
Early Stage Venture capital (ESVF) dan Skema Teknologi 
Inkubasi (TIS) telah membantu untuk membuat siklus 
virtual dari kegiatan entrepreneurship selama beberapa 
tahun, didukung oleh berbagai inisiatif lain dari Media 
Development Authority (MDA), Infocomm Development 
Authority (IDA) dan SPRING Singapore.

Data dari NRF menunjukkan penghitungan gross S$100 
juta telah dialokasikan untuk skema investasi seperti 
ESVF dan TIS (Maret 2016) dengan mendukung startup 
untuk menarik investasi tambahan dari Capital swasta 
hingga mencapai S$ 400 juta. TIS mendukung 16 
inkubator terpilih yang mampu memberikan hasil nyata. 
Salah satunya adalah Red Dot Ventures yang di sebut 
sebagai game changer. TIS disebut-sebut sebagai mesin 
yang menjalani roda ekosistem startup Singapura.

Skema TIS berdasarkan dari program yang mirip dengan 
yang dilakukan Israel pada tahun 1990an, yang telah 
memberikan dampak nyata bagi Israel menjadi negara 
startup. NRF mendukung 85 persen dari pembiayaan 
yang terpilih mencapai S$500.000, pada saat yang sama 
TIS incubator mengucurkan 15 persen atau sebesar 
S$88.000. Setidaknya ada 145 startup yang ditopang 
oleh ke 16 inkubator TIS, 61 diantaranya menarik 
minat investor, 34 startup telah sukses dan 29 startup 
atau 20 persen tutup operasi. Merupakan pencapaian 
yang lumayan sebagai sebuah skema baru, saat banyak 
diantara startup yang gagal di masa yang akan datang, 
namun 20 persen kegagalan masih lebih baik dari rata-
rata 70 persen kegagalan investasi Venture capital.

TIS telah menyediakan investasi yang murah hati dengan 
memperluas cakupan dan juga secara massif mengurangi 
faktor resiko, pemerintah sukses memberikan gambaran 
besarnya jumlah bisnis local yang berpengalaman 
dengan investor yang berpartisipasi di TIS dan menjadi 
bagian dari komunitas startup. Keuntungan bersih yang 
tinggi ini secara terpisah memainkan peranan penting 
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sebagai angel investor pada berbagai program startup, 
secara signifikan memperkaya seluruh ekosistem.

Begitupula UIF juga menyediakan bagi universitas 
sumber-sumber dana yang substansial untuk mengatasi 
upaya entrepreneurship di kampus. NUS, NTU dan 
SMU semuanya bergerak di bidang startup pada 
beberapa tahun terakhir. Program kampus luar negeri 
NUS (NOC) telah mengirim ribuan mahasiswa untuk 
magang di startup Silicon Valley dan startup terkemuka 
lainnya, melahirkan kumpulan besar alumni NOC 
yang telah mendominasi startup. Pendampingan bagi 
startup mahasiswa disediakan oleh UIF yang telah 
menggulirkan beragam proyek inovasi di universitas, 
berkembang luas peluang bagi startup baru, yang 
secara berkesinambungan mendukung TIS dan berbagai 
program seed funding.

Setidaknya ada beberapa prinsip dalam pengelolaan 
ekosistem startup, yang diantaranya adalah entrepreneur 
mesti memimpin komunitas startup, para pemimpin 
mesti memiliki komitmen jangka panjang, komunitas 
startup harus inklusif atau terbuka, harus ada kegiatan 
berkelanjutan yang dapat merangkai seluruh aktivitas 
entrepreneur.

Singapura telah memenuhi beberapa prinsip diatas, 
komunitas startup sangat beragam dan terbuka bersama 
para entrepreneur dari seluruh dunia. Berbagai kegiatan 
terjadwal dengan baik, tidak hanya di Block 71 tapi di 
seluruh universitas dan perkantoran di Singapura, 

dengan konferensi, pertemuan rutin, demo produk, 
hackathons, fireside chats dan lain-lain.

Namun pada beberapa prinsip lainnya komunitas startup 
Singapura masih minim, diantaranya pemimpin yang 
memiliki komitmen jangka panjang. Ekosistem startup 
Singapura pada tahap ini telah banyak kegagalan di 
banding Israel (meski dengan komparasi populasi yang 
sama), apalagi dengan Silicon Valley. Komunitas startup 
masih tergantung pada kepemimpinan dan program 
pemerintah serta tampaknya akan bertahan lama 
sampai mencapai critical mass.

Ekosistem startup dalam pengembangannya masih rapuh 
dan dapat runtuh secara cepat apabila momentumnya 
melamban, apabila terjadi inefisiensi karena kurangnya 
critical mass. Baik komunitas dan pemerintah mesti 
memainkan perannya agar dapat mempertahankan 
momentum terus berjalan.

Ada peningkatan dalam pengakuan peran startup pada 
pertumbuhan ekonomi Singapura di masa yang akan 
datang, bersamaan dengan Singapura mengalihkan 
karakter ekonominya dari ketergantungan pada 
perusahaan multinasional menjadi model ekonomi 
yang menggabungkan usaha besar dan kecil namun 
mendapatkan keuntungan besar.

Upaya untuk memperkuat entrepreneurship secara 
rutin telah menjadi perdebatan di Parlemen dan 
media Singapura. Mengukur penguatan kapasitas 
entrepreneurship Singapura dan mempromosikan 
inovasi tampaknya akan menjadi topik hangat di komite 
level atas untuk masa depan ekonomi.

Saat inovasi dan program entrepreneurship dalam 
naungan pemerintah sebesar S$19 milyar, rencana 
RIE2020 telah diumumkan, komunitas local startup 
bisa optimis melihat dukungan berkelanjutan dari 
pemerintah dalam jangka panjang, bahkan sampai 
program TIS berakhir pada bulan Juni 2016.
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 Malaysia

Startup mempunyai semangat dan pengetahuan yang 
tinggi merupakan kunci utama. Kemampuan untuk 

menjadi penopang perekonomian dengan modal kecil 
memiliki nilai tambah tersendiri. Malaysia mempunyai 
beberapa founder yang bagus dan diantaranya dihasilkan 
dari program akselerator.

Mentor dan pembimbing yang berpengetahuan 
sangat diperlukan untuk membantu startup. Malaysia 
mempunyai beberapa founder yang bagus dan 
diantaranya dihasilkan dari MSC yang mendesign 
ekosistem startup sebagai sebuah lembaga yang 
menaungi pengembangan industri kreatif digital.

MSC menyelenggarakan mentoring dan bimbingan 
dengan melibatkan para ahli yang berpengetahuan 
menjadi pendorong yang baik sangat diperlukan 
untuk membantu startup. Inkubator dan akselerator 
pun memiliki perannya dengan menyediakan ruang 
dan program yang diperlukan serta akses ke pasar. 
Berdasarkan catatan MSC di Malaysia terdapat 18 
inkubator dan 3 akselerator (The Founder Institute, 
BootstrapAccelerator Asia dan 1337 Accelerator) 
Malaysia yang aktif.

Malaysia memiliki 39.000 founder, dianggarkan 
lebih dari 40.000 dari pembayar pajak dengan 
pendapatan lebih dari RM15.000 per bulan yang bisa 
dianggap sebagai pemodal berpotensi. Catcha Group 
merencanakan untuk menggelontorkan sebanyak 
US$150 juta untuk perdagangan yang terkoneksi dengan 
ASEAN dalam kurun waktu 5 tahun (sejak 2013). Dana 
Accelerator The Star (2013) telah berhasil meraup RM 
20 juta untuk startup, dan Golden Gate Ventures telah 
menggelontorkan US$ 10 juta (RM 30 juta) kepada 
startup di Asia Tenggara (sejak 2012).

Ketersediaan para investor, lembaga keuangan dan 
organisasi korporasi merupakan sebuah peluang emas 
untuk startup Malaysia yang dinamis. Departemen 
Keuangan Malaysia pada tahun 2013 mengumumkan 
insentif pajak bagi Angel Investor yang membantu 
startup dalam bidang teknologi di Malaysia untuk 

meningkatkan investasi dengan menawarkan insentif 
pajak kepada investor yang investasi.

Ekosistem startup di Malaysia merupakan rangkaian 
komunitas yang komprehensif terdiri dari inkubator, 
akselerator, investor dan founder. Inkubator membina 
founder yang baru beroperasi dengan membantu mereka 
terus beroperasi dan berkembang dalam kurun waktu 
awal melalui berbagai sumber dan konsolidasi dukungan 
perdagangan. Inkubator akan menyediakan berbagai 
jenis program pengembangan untuk membantu para 
founder membangun gagasan mereka menjadi kerangka 
kerja. Program inkubator melatih founder muda secara 
sistematis dari awal pre seed, seed dan seterusnya.

Akselerator di Malaysia biasanya menyediakan founder 
teknologi yang memiliki tujuan tinggi pada program 
pengembangan yang dibutuhkan, mentor dan akses 
pasar. Akselerator memberikan kontribusi agar founder 
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bersinergi membuat perencanaan waktu, gagasan dan 
keahlian untuk membimbing startup agar berkembang 
dan memfasilitasi peluang pasar untuk berkembang 
pesat sebagai turn over terhadap jumlah ekuitas yang 
kecil.

Akselerator di Malaysia bekerjasama dengan inkubator 
namun dengan kurun waktu yang lebih pendek dan 
spontan untuk mengubah gagasan perdagangan kepada 
prototype produk yang tersedia di pasar atau komersil 
selama 3 hingga 6 bulan. Perbedaan akselerator dengan 
incubator adalah menempuh pendekatan yang cocok 
untuk komersialisasi. Program akselerator memfasilitasi 
beberapa jenis produk dan mendorong bidang baru 
yang kerap di promosikan oleh Malaysia kepada startup.
Fokus teknologi startup di Malaysia adalah aplikasi 

telpon genggam, e-commerce, cloud computer dan 
segmen big data. Siklus pengembangan startup berawal 
berdasarkan gagasan dan visi pelanggan dengan sedikit 
informasi tentang mekanisme pasar. Siklus bisnis startup 
secara rata-rata memerlukan 1 hingga 2 tahun untuk 
menjadi bisnis yang berdaya saing. Pada dasarnya startup 
melalui fase dari perkembangan gagasan, prototype, 
seed, pertumbuhan, dan fase matang.

Berdasarkan kajian terkini dari MSC, penggagas 
startup yang berhasil kebanyakan memulai bisnis pada 
peringkat seed dengan modal yang sangat sedikit 
dan tidak bergantung kepada sembarang lembaga 
keuangan. Terdapat juga startup yang berhasil dari 
program akselerator. Biasanya cashflow startup bermula 
dari bootstrap (angel investor), crowdfunding, venture 
capital, pinjaman dan IPO.

EKOSISTEM STARTUP MALAYSIA
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Di Malaysia, membangun dan meningkatkan kemampuan 
entrepreneurship dilakukan dengan pembelajaran dari 
pakar industri, mentor berpengalaman dan founder yang 
berhasil. Menitikberatkan pada gagasan produk dari 
rekan founder dan mentor terpilih. Rangkaian bisnis yang 
terkoneksi secara dinamis terdiri dari para founder yang 
sukses, mentor dan investor untuk mengembangkan 
rangkaian bisnis. 

Ditopang oleh Lembaga Ekonomi Digital Malaysia 
(MDEC) yang merupakan sebuah organisasi khusus yang 
dibentuk untuk menentukan arah tujuan dan mengawal 
komunitas startup Malaysia, lembaga ini memberikan 
masukan kepada Kerajaan Malaysia mengenai landasan 
dan perundangan, membentuk kinerja khusus industri 
dan menetapkan perencanaan untuk operasi multimedia 
dan digital. MDEC juga bertanggungjawab untuk 
mempromosikan ekosistem Malaysia di dalam negeri 
dan luar negeri di samping memberi sokongan strategis 

kepada organisasi-organisasi di Malaysia.
Malaysia memiliki ekosistem startup yang cukup 
maju, salah satu pelaku ekosistem startup di Malaysia 
adalah MaGIC (Malaysia Global Innovation and 
Creativity Center), sebuah akselerator teknologi 
startup yang terafiliasi dengan Pemerintah Malaysia. 
MaGIC menganalisis apa yang dibutuhkan startup dan 
mengidentifikasi gap yang ada dalam ekosistem startup 
di Malaysia. Lalu MaGIC menentukan peran mereka 
agar tidak tumpang tindih dengan lembaga pemerintah 
lainnya.

Dalam analisa yang dilakukan masing-masing pemangku 
kepentingan yang memiliki peran sendiri. Yang 
dibutuhkan startup bukan hanya pembiayaan, tetapi 
juga promosi startup, termasuk juga kunjungan ke 
negara lain untuk belajar startup dan juga kerjasama 
media agar startup di promosikan. 

Startup Malaysia yang sudah di akuisisi seperti Jobstreet 
juga dilihat sebagai startup yang berhasil dan menjadi 
tolok ukur keberhasilan startup. Ada manfaat positif 
dengan Malaysia membuka akselerator untuk semua 
negara, yang mengincar pasar ASEAN. Informasi tentang 
startup negara-negara lain jadi mudah didapatkan, dan 
untungnya MaGIC memiliki gedung sendiri yang menjadi 
pusat kegiatan akselerator.

MaGIC memiliki rencana bisnis yang luas untuk 
membangun ekosistem startup di Malaysia dan juga 
Asia Tenggara. Salah satu alasan mengapa MaGIC 
dapat membuat dampak secara cepat karena Malaysia 
memiliki perspektif internasional, tidak memiliki beban 
masa lalu, tidak ada rencana tersembunyi dan tidak 
takut kehilangan apapun. Fokus awal pada edukasi, 
keterbukaan dan melakukan akselerasi yang bersifat 
platform-agnostic (tidak berpihak pada platform 
tertentu) dan membangun fondasi bagi semua pihak 
untuk benar-benar bekerjasama dan membangun 
critical mass sebanyak yang dibutuhkan untuk membawa 
ekosistem berkembang ke tingkat selanjutnya.

MaGIC berusaha melengkapi founder dengan 
kemampuan startup yang benar melalui portal edukasi 
yang memberi akses kepada para founder menuju 
ekosistem lain seperti Silicon Valley dan pasar besar 
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lainnya yang ada di Asia, dan akselerator startup melalui 
global platform seperti MaGIC Accelerator Program 
(MAP) dan 500 Startups’ Distro Dojo.

Dilengkapi strategi media dengan mengekspos dan 
highlight founder yang berhasil, bisa memberikan 
hasil yang menginspirasi, perusahaan swasta dan juga 
GLC (Government Linked Company, semacam BUMN 
Malaysia) untuk lebih memahami dan mengadopsi 
startup, serta menarik minat dari global mentor atau 
investor kepada startup Malaysia.

Sebelum MaGIC ada, hanya ada satu akselerator 
bernama 1337. Sekarang ada tujuh lagi selain di 
MAP (Magic Accelerator Program), yakni Tune Labs, 
Game Founders, Maybank Fintech, Infinity Ventures, 
WatchTowerFriends, DistroDojo, 1337. Sebelumnya 
investor tidak mengindahkan Malaysia dan lebih memilih 
negara lainnya seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan 
Indonesia untuk mencari penawaran investasi.

Sebelum MaGIC muncul, banyak pihak tidak tertarik 
dengan startup. Sekarang perusahaan seperti Axiata, 
Khazanah, Maxis, Accenture, Sime Darby, Sunway 
Group, YTL Group, dan sebagainya hingga bisnis keluarga 
mencoba mengadakan program dan funding untuk para 
founder. Kekuatan ini terkonsolidasi untuk membuat 
apa yang disebut MaGIC Recipe untuk ekosistem yang 
berhasil. Ekosistem ini hanya akan mandiri jika semua 
pihak dapat bekerjasama dalam lingkungan yang netral 
dan tanpa agenda tersembunyi.

Kepemimpinan MaGIC terus fokus pada exit dan akuisisi 
startup, yang kebanyakan ekosistem tidak cukup 
memberi perhatian. Ada juga kebutuhan menghapus 
hambatan melalui kebijakan dan aturan pemerintah 
untuk memudahkan startup di Malaysia untuk 
berkembang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, usia 
atau kebangsaan.

Pedoman dan strategi telah disebarkan ke beberapa 
negara, dan menarik minat delegasi dari Republik Ceko, 
Hungaria, Korea Selatan, Thailand, Kazakhstan, India, 
Jepang, Filipina, Australia, Selandia Baru dan beberapa 
negara lainnya. Sebagian besar negara-negara ini tertarik 
agar startup tergabung dalam MAP dan berkolaborasi..

 Vietnam

Vietnam merupakan salah satu negara di Asean yang 
berkembang pesat dalam satu dasawarsa terakhir. 

Dengan populasi 78 juta penduduk pada tahun 2000 dan 
mencapai 91 jutaan pada tahun 2014 , Vietnam adalah 
negara ke-13 dengan penduduk paling padat di dunia . 
Meskipun Vietnam masih dikategorikan sebagai negara 
berkembang, negara ini menjadi salah satu titik ekonomi 
di Asia Tenggara yang tumbuh paling cepat setidaknya 
sampai tiga tahun terakhir sebelum mengalami kenaikan 
inflasi.

Saat ini, Vietnam memiliki tiga kota besar yang aktif 
dalam menumbuhkan ekosistem startup digital yaitu Ho 
Chi Minh, Hanoi dan Danang. Kota Ho Chi Minh adalah 
jantung dari komersialisme, Hanoi adalah sebagai pusat 
pool of talent dan coworking spaces. Danang juga 
membangun identitas sendiri dalam ekosistem dengan 
Gameloft dan Agility IO memiliki pengaruh yang cukup 
besar. Ini berkat investasi IBM ke Danang pada tahun 
2013 untuk mengubahnya menjadi sebuah smartcity.

Vietnam telah memulai gelombang pertama startup 
dari awal abad ke 21. Ini adalah fase pembentukan 
perusahaan teknologi besar yang identik dengan “V”, 
seperti VNG, CVCorp atau Vat Gia. Selain itu, peran 
Venture capital di Vietnam pada periode tahun 2004-
2006 ini juga luar biasa dengan mendanai sebagian besar 
startup mencapai US $100 juta. Setelah itu, fase kedua 
startup pun dimulai dengan semakin banyak munculnya 
startup sukses seperti Tiki.vn, dan Nhac Cua Tui.
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Efek Flappy Bird Memicu Gelombang 
Ketiga
Hingga pada 2013, kemunculan Flappy Bird -sebuah 
game mobile yang dikembangkan oleh Nguyen Ha Dong- 
yang fenomenal turut memicu percepatan tumbuhnya 

startup teknologi lain di Negeri bintang emas ini.  Pada 
Januari 2014, Flappy Birds merupakan game gratis paling  
sering di download di iOS App Store dan juga menempati 
peringkat 1 di Google Play, dan pendapatannya diklaim 
mampu mencapai US$50 ribu per hari dari iklan.

EKOSISTEM STARTUP VIETNAM



Sejak tahun 2000 sampai 2015, negara ini mengalami 
tiga fase pertumbuhan ekosistem startup yang kini 
mencapai 2000 startup teknologi. Jumlah ini terus 
berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Namun, 
tingkat keberhasilannya tidak cukup besar dengan angka 
kurang dari 30 startup yang sangat sukses di seluruh 
ekosistemnya. Saat ini ekosistem start up digital di 
Vietnam memiliki 13 Coworking spaces, 9 VP’s aktif, 12 
inkubator dan akselerator, 6 organisasi komunitas aktif, 
14 bisnis media dan teknologi serta lainnya.
Pemerintah Vietnam meluncurkan Silicon Valley 
Vietnam, dan menggelontorkan dana tak kurang dari 
USD110 juta dari Bank Dunia melalui kementerian 
Ilmu dan Teknologi Vietnam, serta dibentuknya Badan 
Pembinaan Inovasi Penelitian Ilmu dan Teknologi (FIRST) 
dan Badan Nasional Untuk Kewirausahaan Teknologi 
dan Komersialisasi (NATEC), diharapkan bahwa program 
pembangunan ekosistem startup semakin terkolaborasi 
secara matang.

Masalah utama terkendalanya ekosistem startup di 
Vietnam menurut sebuah rilis yang dipublikasikan 
oleh Techsauce dan Aseanup adalah masih sulitnya 
mendapatkan izin usaha, sistem pembayaran pajak 
yang rumit, kurangnya transparansi dalam kebijakan, 
dan lambannya pemerintah untuk mengadopsi pelbagai 
praktik, dan nilai inflasi yang “tidak terkendali” –sempat 
menyentuh 20 persen- membuat para calon investor 
startup digital berfikir dua kali untuk menanamkan 
modalnya ke Vietnam.
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 Thailand

Menurut The Global Startup Ekosistem Report 
2015, ekosistem Thailand masih belum sempurna 

dan tetap unranked. Thailand perlu melangkah 
dan menghasilkan produk yang lebih canggih yang 
membutuhkan keterampilan untuk datang dengan 
inovasi. Bahkan, menurut founder dtac Accelerate 
Krating Poonpol, ekosistem startup Thailand tertinggal 
tiga tahun berada di belakang Indonesia. 

Pernyataan tersebut bukan tanpa sebab, hal ini 
dikarenakan Thailand memiliki kekurangan tenaga 
kerja terampil untuk ekonomi berbasis pengetahuan. 
Kurangnya ekosistem yang baik untuk penelitian dan 
pengembangan selama ini telah menjebak Thailand 
dalam posisi nyaman. Akibatnya, Thailand kehilangan 
daya saingnya dibandingkan dengan negara tetangga. 
Dalam peringkat daya saing IMD dari 61 klub negara, 
Thailand menempati peringkat 30 pada tahun 2015, 
sedikit turun dari tahun lalu yang menempati peringkat 
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29. Penurunan ini terjadi karena lemahnya kinerja 
ekonomi domestic dan peraturan bisnis yang kaku 
sehingga mengurangi produktivitas, dan menunda 
beberapa proyek infrastruktur. Untuk meningkatkan 
kapasitas nasional, pemerintah Thailand telah berfokus 
pada reformasi ekosistem startup di negerinya dengan 
menggelontorkan dana riset yang besar.

Jika sebelumnya Thailand telah membangun reputasi 
sebagai negara yang ramah untuk investasi asing di 
kawasan Asean khususnya di bidang industri manufaktur. 
Melalui kombinasi program pajak rendah, infrastruktur 
yang mapan, biaya tenaga kerja murah, dan lokasi 
geografis yang strategis, Thailand telah muncul sebagai 
negara tujuan yang diakui secara global untuk sektor 
Industri. Kini, Thailand mulai bergeser untuk beradaptasi 
dengan trend ekonomi digital. Terlebih, Thailand 
memiliki potensi sebanyak 35 juta pengguna internet 
dan 30 juta pengguna media sosial,  96.400.000 ponsel, 
dan 34,6 juta diantaranya adalah pengguna smartphone. 

Komitmen untuk menyambut industri digital di Thailand 
tercermin dari inisiatif pemerintahnya yang mendirikan 
Kementerian Digital Ekonomi dan Masyarakat serta 
Komite Ekonomi dan Masyarakat Digital Nasional yang 
dipimpin langsung oleh perdana menteri Thailand. Dalam 
rangka mempersiapkan diri untuk ekonomi digital baru 
tersebut, pemerintah Thailand telah mengembangkan 
program skala besar yang mencakup reshufle program 
pada instansi pemerintahannya dalam menghasilkan 
kerangka ekonomi digital yang bergulir pada 4 aspek 
pembangunan dan 5 strategi. 

Empat aspek untuk pembangunan tersebut diantaranya: 
perdagangan digital, pengusaha digital, inovasi digital, 
dan konten digital. Sedangkan lima strategi untuk 
memastikan empat aspek ini berhasil diterapkan, 
yakni fokus pada pembangunan infrastruktur keras, 
infrastruktur lunak, infrastruktur pelayanan, promosi 
ekonomi digital dan inovasi, dan masyarakat digital.

EKOSISTEM STARTUP THAILAND
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Target utama Thailand lainnya adalah perbaikan sistem 
e-payment Nasional. Dengan inisiatif ini, transaksi 
keuangan antara orang, bisnis dan pemerintah akan lebih 
mudah, lebih cepat, lebih murah dan lebih transparan 
dan aman. Pemerintah Thailand targetkan untuk 
meluncurkan program dengan kuartal keempat tahun 
ini. Hal ini akan mengakibatkan pebisnis di Thailand 
menjadi lebih kompetitif, dan pemerintah akan dapat 
diandalkan untuk memperluas basis pajak dan informasi 
keuangan mereka, meningkatkan transparansi, dan 
mencapai koordinasi yang lebih baik antara instansi.
Saat ini, gerakan startup di Thailand terus berkembang, 
dinamis, dan inovatif untuk mengejar ketertinggalan. 
Selain dukungan yang kompak dengan pemerintah, 
ekosistem startup di Thailand juga didukung oleh 
gairah anak-anak muda Thailand dalam berwirausaha 
yang didukung oleh perguruan tinggi disana. Saat ini, 
ekosistem startup Thailand terkonsentrasi di tiga kota 
besar yakni Bangkok, Chiang Mai dan Phuket dengan 
tujuh lembaga akselerator tingkat nasional. Bangkok 
sendiri memiliki 11 coworking space dan terus menyebar 
ke pelbagai kota. Beberapa coworking space terbesar 
di Thailand termasuk Hubba, Launchpad, Pah Creative 
Space, dan The Hive terus menampung ratusan startup 
baru yang tumbuh setiap tahun.

Drivebot contohnya, startup asal Thailand yang telah 
mengembangkan sebuah perangkat kecil yang dapat 
memonitor kesehatan mobil dan juga memonitor perilaku 
mengemudi. Drivebot hanyalah salah satu dari banyak 
startup baru di Thailand yang telah mengembangkan 
solusi inovatif untuk masalah sehari-hari. Melengkapi 
kemampuan industri Thailand sebelumnya di bidang 
manufaktur otomotif. Saat ini, Thailand tengah berbenah 
diri untuk menyambut era industri kreatif digital. Dengan 
memadukan potensi ekonominya yang berbasis pada 
manufaktur dan pariwisata, Thailand kini mengalami 
pertumbuhan yang pesat ekosistem startup pada bidang 
financial technology, dan ecommerce. Didukung oleh 
biaya hidup yang rendah serta asimilasi budaya yang 
tinggi, menjadikan Thailand sebagai ekosistem startup 
yang potensial di kawasan Asean.
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Di Indonesia kini terdapat 93,4 juta pengguna 
internet dan 71 juta pengguna perangkat 
telepon pintar, serta konsumen digital di 
Indonesia sebanyak 93 persen memiliki telepon 

genggam. Diperkirakan, pada tahun 2020 pengguna 
telepon pintar di Indonesia akan mencapai 92 juta dan 
pengguna internetnya mencapai 219 juta orang. Di 
bidang e commerce global, Indonesia tumbuh sebesar 22 
persen sementara India hanya 0,24 dan 0,15 persen. 

Fase berkembangnya industri kreatif digital di Indonesia 
dimulai dari era portal dan komunitas online dengan 
munculnya detik.com dan Kaskus yang disusul oleh era 
ecommerce seperti Bukalapak, Tokopedia dan lainnya. 
Kini, perkembangan industri digital mulai diimbangi 
dengan kemunculan potensi startup digital dibidang 
game maupun yang menjadi daya tarik bagi konsumen 
maupun investor seperti kehadiran layanan On Demand 
juga Financial Technology yang bertumbuh dengan 
masing-masing porsi investasi diperkirakan sebesar 38 
persen dan 11 persen di tahun 2016. Perkembangan ini, 
turut memicu hadirnya angel group maupun venture 
capital, hingga beberapa Inkubator di Indonesia. 

Saat ini Indonesia telah melewati fase rintisan industri 
digital. Setelah generasi sebelumnya diisi oleh ‘pemain’ 
perintis seperti Kaskus, Tokobagus, dan Detik yang 
memunculkan generasi baru industri digital di Indonesia 
yang terinspirasi dan mendirikan startup-startup baru. 
Generasi baru ini menciptakan kelompok baru dari sesama 
pengusaha, menginisiasi komunitas, menginspirasi publik 
melalui media, hingga menciptakan efek bola salju talenta 
baru di dunia Industri digital Indonesia.

Indonesia berpotensi menjadi 
salah satu ekosistem startup digital 
terbesar di kawasan Asean. Dengan 
potensi penduduk di Indonesia yang 

diproyeksikan pada tahun 2035 
mendatang berjumlah 305,6 juta 

jiwa (jumlah ini meningkat 28,6 
persen dari tahun 2010 yang sebesar 

237,6 juta jiwa) terutama kelas 
menengah (user potential industry 
digital creative), menjadi peluang 

(windows of opportunity) bagi 
industry kreatif digital di Indonesia. 

Seperti yang dikutip dari analisa 
Ernst & Young yang memperkirakan 

valuasi pertumbuhan nilai penjualan 
bisnis online di tanah air setiap tahun 

meningkat hingga 40 persen.

Ekosistem 
Startup Digital
di Indonesia
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Di luar itu, sektor digital kini semakin berpengaruh di 
Indonesia. Microsoft memperkirakan satu juta pekerjaan 
baru yang berkaitan dengan komputasi awan akan 
dibuat di Indonesia dalam tiga tahun ke depan, hal ini 
menunjukkan kekuatan teknologi akan menjadi mesin 
pertumbuhan di masa depan. Oleh karena itu, untuk 
mendukung tumbuhnya industri kreatif digital di tanah 
air, diperlukan sebuah ekosistem startup yang mapan 
dan memenuhi kebutuhan pelaku industri kreatif digital 
di tanah air.

3.1   Ekosistem Startup Digital 
 yang Ideal

Berdasarkan hasil studi data sekunder di delapan 
negara yang telah dijelaskan dalam Bab II, berikut sub 
sektor industri kreatif digital yang idealnya ada didalam 
ekosistem startup digital Indonesia yang terbagi kedalam 
dua layer subsektor:

Faktor Kunci Ekosistem    
Startup Indonesia

Yang dimaksud Faktor Kunci Ekosistem Startup Indonesia 
ialah bagian dalam ekosistem startup digital Indonesia 
yang memiliki relevansi dan hubungan langsung terhadap 
proses pembentukan startup digital di Indonesia secara 
berkesinambungan. Hubungan subsektor tersebut 
dimulai dari rangkaian:

a. Pool of talent
b. Mentor network
c. Co-working space
d. Inkubator dan akselerator
e. Angel group
f. Venture capital

Aspek yang Berpengaruh pada   
Ekosistem Startup Indonesia

Yang dimaksud dengan Aspek yang Berpengaruh pada 
Ekosistem Startup Indonesia ialah bagian dalam ekosistem 
yang memiliki hubungan tidak langsung terhadap satu 
rangkaian ekosistem startup digital, namun dapat 
mempengaruhi proses pembentukan startup di sebuah 

ekosistem, antara lain yang terdiri atas:
a. Media
b. Komunitas
c. Event
d. Pemerintah

3.1.1  Faktor Kunci Ekosistem   
 Startup Indonesia

 A. Pool of talent

Pool of talent merupakan pondasi dasar terpenuhinya 
pasokan SDM bagi startup di sebuah negara. Talenta 
yang kreatif, tangguh, bersemangat tinggi, memiliki 
kemampuan teknis dan kriteria baik lainnya sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

1.  Jumlah intitusi atau lembaga pendidikan yang  
 berhubungan dengan industri kreatif digital. 
2.  Kualitas serta kapabilitas pengajaran dan   
 fasilitas lembaga pendidikan tersebut. 
3.  Hubungan antara dunia pendidikan dengan   
 komunitas profesi yang mewakili industri. 
4.  Minat generasi muda terhadap industri kreatif  
 digital. 
5.  Budaya riset, dan 
6. Kemampuan, wawasan serta kecepatan   
 adaptasi para alumni lembaga pendidikan   
 terhadap kebutuhan di masyarakat dan dunia  
 kerja.

Pool of talent di negara-negara lain biasanya bersumber 
dari universitas atau lembaga-lembaga pendidikan yang 
diadakan baik oleh perusahaan besar maupun oleh 
pihak lain dalam stakeholder. Sementara di Indonesia, 
selain dari kedua lembaga tersebut, masih ada sumber 
lainnya yang juga wajib diperhitungkan yakni SMK. 
Berikut gambaran pool of talent di negara-negara objek 
penelitian :

Amerika 
Silicon Valley memiliki dua universitas terbesar di Dunia, 
Stanford University dan Berkeley University. Kedua 
universitas ini sangat aktif dalam sains dan tehnik. 
Menghasilkan lulusan yang sangat siap dan berkompeten 
untuk ditempatkan dalam startup teknologi yang ada di 

BAB III : Ekosistem Startup Digital di Indonesia
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Silicon Valley. Di kedua Universitas tersebut juga telah 
dilakukan integrasi kurikulum baik melalui tema riset, 
mata kuliah maupun tugas magang mahasiswanya, 
menyesuaikan dengan kebutuhan industri sekitar. 
Mengajarkan materi kewirausahaan di awal kuliah, dan 
menambahkan program inovasi serta kemampuan teknis 
lainnya di masa akhir kuliah.

Inggris
Inggris pada 2015 lalu menduduki peringkat ke 7 
dunia yang memiliki pool of talent terbaik. Walaupun 
memilliki 3 dari 5 kampus terbaik di Dunia dan 167 
kampus lainnya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh 
TechCity ditemukan kecenderungan alumni terbaik yang 
berbakat lebih banyak memilih bekerja di perusahaan 
besar ketimbang bergabung dengan perusahaan startup. 
Akibatnya, karyawan di perusahaan startup Inggris 53% 
diisi oleh pekerja non inggris (sebagian besar negara 
UE) yang memiliki kebiasaan tidak menetap lama di 
satu perusahaan karena statusnya sebagai imigran. 
Terlebih, sejak diberlakukannya Brexit seperti dirilis oleh 
pelbagai media sampai saat ini Inggris masih kesulitan 
mendapatkan pekerja muda asal eropa timur yang 
bergabung ke startup.

Jerman
Jerman memiliki begitu banyak lulusan lembaga 
pendidikan berbasis tehnik di Negaranya, dan agar 
menjaga budaya riset disana tetap dinamis, mereka 
membangun laboratorium gratis bagi calon startup 
agar bisa tetap menghasilkan inovasi produk yang baik, 
termasuk inovasi produk-produk digital. Maka tak heran 
jika Jerman selama ini menjadi salah satu negara dengan 
pemasok talenta yang berkualitas cukup baik di Eropa. 
Sejak tahun 1998 Kementerian Federal untuk Urusan 
Ekonomi dan Energi (BMWi) telah membuat program 
“EXIST”, yakni beasiswa startup untuk mahasiswa dan 
lulusan baru. Kementerian juga berinvestasi langsung di 
start-up bidang High Tech. Bersama dengan Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) dan 18 investor lain dari 
dunia, mereka mempromosikan startup yang dianggap 
potensial. Hasilnya, Menurut perkiraan saat ini ada 
sekitar 6.000 start-up di Jerman. Sejak 2012 mereka telah 
menyumbang sekitar 80.000 pekerjaan baru di Jerman.

Korea
Korea Selatan menghabiskan rata-rata $6k- $9k per 
anak per tahun untuk pendidikan saja, atau 16 persen 
dari total pengeluaran publik pada tahun 2011. Korea 
juga memiliki agenda pendidikan tentang mengenalkan 
pemrograman IT sejak dini, yang diatur untuk menjadi 
bagian dari kurikulum sekolah dasar di tahun 2019. 
Presiden Park Geun-hye pada 2013 meluncurkan 
Ekonomi Kreatif Initiative untuk memanfaatkan potensi 
dalam industri teknologi. Dengan membuat departemen 
baru, Departemen Sains dan Perencanaan Masa Depan 
serta mengalokasikan sejumlah besar sumber daya ke 
pembinaan ekosistem startup di Korea. Visi korea ini 
menarik minat para investor, korporat dunia termasuk 
Google yang juga ikut memajukan pool of talent  disana 
dengan membuka Google Asian Campuss pertama di 
Seoul 2015

Singapura
Diperkirakan, pada tahun 2050, Singapura akan menjadi 
antara 10 negara di dunia dalam hal proporsi penduduk 
berusia di atas 60. Meski begitu, dengan memiliki 
beberapa kampus terbaik dunia seperti National 
University of Singapore (NUS), Nanyang Technological 
University (NTU), Singapore University of Technology 
and Design dan lainnya, Singapura terus menghasilkan 
talenta terbaik bagi kebutuhan industri digital di 
Negaranya terutama di bidang fintech.

Pemerintah Singapura meluncurkan program seperti 
Pembiayaan Inovasi Universitas (UIF) yang menyediakan 
dana bagi universitas untuk mengatassi minimnya 
gairah entrepreneurship di kampus. NUS, NTU dan SMU 
semuanya bergerak di bidang startup pada beberapa 
tahun terakhir. Program kampus luar negeri NUS (NOC) 
telah mengirim ribuan mahasiswanya untuk magang 
di startup Silicon Valley dan startup terkemuka lainnya, 
melahirkan kumpulan besar alumni NOC yang telah 
mendominasi startup. Pendampingan bagi startup 
mahasiswa disediakan oleh UIF yang telah menggulirkan 
beragam proyek inovasi di universitas, berkembang luas 
peluang bagi startup baru, yang secara berkesinambungan 
mendukung berbagai program seed funding.
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Malaysia
Salah satu keunggulan talenta di Malaysia adalah 
kemampuan multi bahasa mereka yang cukup mapan 
sama seperti negara tetangganya, Singapura. Hal ini 
kemudian mempermudah Malaysia dalam berkolaborasi 
dengan banyak ahli dari luar negaranya terutama dalam 
menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, Malaysia juga 
memiliki banyak kampus Tehnik yang berkualitas yang 
menghasilkan lebih dari 100 ribu lulusan teknik setiap 
tahunnya dan cadangan sebanyak 50 ribu lulusan kampus 
luar negeri.

Vietnam
Bonus Demografi Vietnam telah berlangsung sejak 2009 
dan diperkirakan akan berlangsung hingga 2035 dengan 
sekitar 66% dari populasi, berada di usia kerja dan setiap 
tahunnya lebih dari 1,5 juta orang bergabung dengan 
angkatan kerja (Sumber: Kantor Statistik Vietnam). 
Vietnam juga merupakan salah satu negara dengan 
jumlah sarjana tehnik terbanyak di Dunia.  

Pada tahun 2013, ada 43.000 siswa lulus di jurusan ICT 
yang berbeda; 177.000 belajar di bidang ICT yang terkait; 
dan 55.000 siswa ICT terdaftar untuk lembaga-lembaga 
ini. 

Sumber tabel: Buku Putih ICT Vietnam 2014

Thailand
Thailand memiliki kekurangan tenaga kerja terampil 
untuk ekonomi berbasis pengetahuan. Kurangnya 
ekosistem yang baik untuk penelitian dan pengembangan 
selama ini telah menjebak Thailand dalam posisi 
nyaman. Akibatnya, Thailand kehilangan daya saingnya 
dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, 
Singapura, Vietnam dan Indonesia. Thailand selama 
ini fokus pada agenda pengembangan pariwisata dan 
manufaktur, ditambah dengan eskalasi politik yang turun 
naik turut mempengeruhi kebijakan pemerintah dalam 
hal pembangunan ekosistem startup digital.

Indonesia
Untuk kebutuhan di Indonesia dalam membangun 
ekosistem startup digital, Pool of talent di Indonesia 
tidak harus diisi oleh orang lokal. Namun juga bisa diisi 
oleh talenta dari Negara lain. Seperti keterbukaan yang 
dilakukan oleh Singapura. Hal ini dilakukan agar terjadi 
pertukaran budaya kerja dan pengetahuan kepada talenta 
lokal, sehingga daya saing talenta lokal mampu sejajar 
dengan talenta yang berasal dari ekosistem startup digital 
yang lebih mapan dari negara lain. Selain itu, kurikulum 
pendidikan di perguruan tinggi tentang teknopreneurship 
juga mulai diintegrasikan agar para lulusan universitas 
terpacu untuk berkarier dalam sebuah ekosistem startup 
digital. 

 B. Mentor network

Ketersediaan mentor yang kompeten dan konsisten 
merupakan salah satu bagian terpenting bagi ekosistem 
startup digital yang baru bertumbuh seperti di Indonesia. 
Mentor yang bisa terdiri dari akademisi, ahli dan pebisnis 
dapat melakukan pendampingan kepada calon startup 
di masa pre seed sebelum melakukan segmentasi 

BAB III : Ekosistem Startup Digital di Indonesia

Jumlah Karyawan 2010 2011 2012 2013 

Total di sektor industri teknologi informasi 250.290 306.754 352.742 441.008 

industri hardware 127.548 167.660 208.680 284.508 

industri perangkat lunak 71.814 78.894 80.820 88.820 

industri konten digital 50.928 60.200 63.242 67.680 
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bisnis yang solid di tahap inkubasi dan akselerasi. Untuk 
menjawab tantangan tersebut, Indonesia perlu memiliki 
jaringan mentor (Mentor network) yang terintegrasi. 
Terpilah dan terpilih sesuai dengan keahliannya dibawah 
payung lembaga bentukan pemerintah maupun swasta. 
Keberadaan jejaring bagi para mentor ini biasanya 
menjadi bagian dari jaringan inkubator dan akselerator. 
Kedua lembaga ini memiliki daftar baik mentor tetap 
maupun mentor tamu yang berasal dari lembaga lain. 
Sementara bagi Indonesia perlu diinisiasi sebuah jejaring 
khusus bagi para founder berpengalaman yang bisa 
memberikan apa yang pernah dialaminya bagi para 
founder startup baru. Berikut kondisi mentor network di 
delapan negara:

Amerika
Kendati tidak terlalu terlihat, namun keberadaan jejaring 
mentor memegang peranan penting bagi ekosistem 
startup di USA khususnya di Silicon Valley. Bahkan di 
wilayah yang jadi acuan bagi hampir seluruh ekosistem 
startup dunia ini ada semacam ketentuan tak tertulis 
bahwa para founder yang telah sukses memiliki kewajiban 
untuk berbagi dengan para startup. Jejaring mentor 
ini kemudian terdistribusikan lewat banyak lembaga 
inkubator maupun akselerator.

Inggris
Memiliki 3 dari 5 kampus terbaik di Dunia dan 167 kampus 
lainnya membuat Inggris didukung oleh lulusan-lulusan 
terbaik di dunia. Sayangnya, sebagian lulusan tersebut 
memilih untuk bekerja pada perusahaan mapan yang 
menjanjikan penghasilan besar. Namun demikian, para 
founder senior dan beberapa orang yang berkepentingan 
terhadap perkembangan startup tetap memiliki minat 
untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman yang 
mereka miliki kepada para founder baru. Para mentor ini 
yang keudian berjejaring untuk saling melengkapi.

Jerman
Menurut penelitian yang dilakukan oleh European 
Startup Monitor pada bulan Mei 2015 hampir 50 persen 
dari startups di Jerman mengklaim bahwa perusahaan 
rintisannya sudah menawarkan inovasinya pada skala 
global. Lainnya sebanyak 19,8 persen mengaku baru 
menetapkan Eropa dan Jerman. Para founder yang 

mengecap kesuksesan ini kerap saling berbagi satu 
sama lain termasuk bagi mereka yang baru akan 
mengembangkan idenya menjadi sebuah startup.

Korea
Iklim sosial kondusif Korea Selatan memicu tumbuhnya 
ekosistem startup, tingkat kelulusan perguruan tinggi 
Korea Selatan adalah yang tertinggi antara negara-negara 
Industri digital dan para siswa memiliki lulusan terbaik di 
bidang matematika dan pengetahuan. Dengan memiliki 
founder startup yang terampil, Korea Selatan memiliki 
bakat yang berkualitas dan lulusannya lebih memilih 
menjadi founder startup daripada bekerja menjadi 
pegawai kantoran. Dengan demikian Korea Selatan tidak 
kekurangan mentor untuk mendampingi kaum muda 
yang berniat untuk menjadi founder startup. Mereka 
dikordinasikan oleh pemerintah melalui program inisiatif 
ekonomi kreatif.

Singapura
Singapura sudah sejak lama menjadi pusat bisnis 
Asia. Bahkan negara kota ini telah menjadi rumah bagi 
perusahaan-perusahaan raksasa Amerika, seperti 
Google, Uber dan bahkan Facebook. Kondisi ini juga di 
dukung dengan letaknya yang sangat strategis, Singapura 
terletak di jalur laut utama antara India dan Cina. 
Dengan keberadaan perusahaan-perusahaan raksasa di 
Singapura, ini membuat negara kecil tidak kekurangan 
mentor. Pemerintah hanya tinggal mengkordinasikan 
para mentor ini dalam program yang tengah bergulir.

Malaysia
Mentor dan pembimbing yang berpengetahuan sangat 
diperlukan untuk membantu startup. Malaysia mempunyai 
beberapa founder yang bagus dan diantaranya dihasilkan 
dari MSC yang mendesign ekosistem startup sebagai 
sebuah lembaga yang menaungi pengembangan industri 
kreatif digital. MSC menyelenggarakan mentoring 
dan bimbingan dengan melibatkan para ahli yang 
berpengetahuan menjadi pendorong yang baik sangat 
diperlukan untuk membantu startup.
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Vietnam
Saat ini, Vietnam memiliki tiga kota besar yang aktif 
dalam menumbuhkan ekosistem startup digital yaitu 
Ho Chi Minh, Hanoi dan Danang. Kota Ho Chi Minh 
adalah jantung dari komersialisme, Hanoi adalah sebagai 
pusat pool of talent dan coworking space. Danang juga 
membangun identitas sendiri dalam ekosistem dengan 
Gameloft dan Agility IO memiliki pengaruh yang cukup 
besar. Dari ketiga kota tersebut muncul mentor-mentor 
berkualitas yang bias diharapkan oleh pemerintah untuk 
melakukan program mentoring. Dan ini sudah dilakukan 
oleh pemerintah.

Thailand
Tidak segemilang negara lain di kawasan, namun Thailand 
berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mengejar. 
Saat ini, gerakan startup di Thailand terus berkembang, 
dinamis, dan inovatif ketimbang sebelumnya. Selain 
dukungan yang kompak dengan pemerintah, ekosistem 
startup di Thailand juga didukung oleh gairah anak-anak 
muda Thailand dalam berwirausaha yang didukung 
oleh perguruan tinggi disana yang memberikan tenaga 
mentor dari lulusan terbaik yang telah lebih dulu terjun 
ke dunia startup. Jaringan mentor berbasis universitas ini 
juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Indonesia
Mentor network sangat vital bagi sebuah ekosistem 
startup. Menghubungkan startup dengan penyedia 
layanan pengembangan individu, profesional dan 
organisasi serta sumber informasi tentang info 
pembinaan dan mentoring. 

Skema campur tangan pemerintah dalam hal penyediaan 
mentor di Indonesia juga dapat dilakukan dengan 
sertifikasi mentor berdasarkan bidang keahlian atau 
pengalaman yang telah dimiliki oleh calon mentor. 
Selain itu, standarisasi modul pembinaan berdasarkan 
bidang-bidang pendampingan bagi calon startup juga 
perlu dibuat. Hal ini terkait dengan kebutuhan dunia 
industri dan adaptasi dunia pendidikan di subsektor Pool 
of talent yang  selalu dinamis menyesuaikan dengan 
perkembangan ekosistem startup digital di Indonesia.

BAB III : Ekosistem Startup Digital di Indonesia

 C. Co-working space

Ada perbedaan pendapat dari beberapa pengamat 
mengenai co-working space. Apakah bagian dari 
subsistem utama atau menjadi bagian dari subsistem 
pendukung, karena co-working space merupakan unit 
bisnis tersendiri yang memberikan fasilitas dan sarana 
perkantoran bagi startup digital. Namun jika melihat ke 
beberapa ekosistem startup digital di beberapa negara 
dalam Bab 2, hampir sebagian besar startup sukses 
terlebih dahulu bekerja di co-working space sebelum 
mereka benar-benar melakukan akselerasi bisnis yang 
lebih besar. Berikut pemaparannya :

Amerika
Di seluruh Dunia, sejak tahun 2006 menurut beberapa 
penelitian telah menunjukkan jumlah coworking space 
yang tersedia telah bertambah kira-kira dua kali lipat 
setiap tahunnya, dan di Silicon Valley mulai melonjak 
jumlahnya sejak 2010 

(sumber: http://www.innovationiseverywhere.
com/future-coworking-coworking-visas-corporate-
partnerships-real-estate-specialists/).

Salah satu keuntungan coworking space di Silicon 
Valley adalah karena harga sewa kantor yang sangat 
mahal membuat coworking space disana menjadi 
pilihan terlogis untuk startup yang baru memulai usaha. 
Ditambah dengan kerjasama event yang sering dilakukan 
oleh pengelola coworking space dan komunitas startup 
juga venture capital menjadikan bekerja di coworking 
space sangat ideal bagi startup untuk memperluas 
jejaring dan terbukanya peluang investasi.

Inggris
Coworking space di Inggris mendapatkan respon yang 
cukup baik dari para startup. Terlebih, biaya hidup dan 
sewa kantor disana (London) termasuk yang termahal 
di Eropa. Coworking space di Inggris terdiri dari banyak 
varian industri kreatif seperti coworking space yang 
banyak disinggahi oleh para komunitas fotografer dan 
desainer Port of Entry, para manajer pemula seperti 
Campus London yang didirikan oleh google, dan 
sebagainya. Kebanyakan Coworking space di Inggris 
bekerjasama dengan komunitas kreatif dan startup juga 
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venture capital yang jumlahnya sangat banyak di Inggris. 
Pada tahun 2012, Inggris merupakan salah satu negara 
Eropa yang paling responsif terhadap gagasan kerja 
kolaboratif, dengan fokus khusus pada London. Kota ini 
memimpin pasar coworking space tidak hanya untuk 
jumlah besar coworking tempat ia menawarkan tetapi 
juga untuk berbagai tempat yang telah ada agar sesuai 
dengan kebutuhan yang berbeda antara start-up, 
pengusaha dan freelancer.

Di bulan Maret 2012, pemerintah lokal bersama dengan 
beberapa mitra lokal membuka satu kawasan coworking 
space di London timur. Juga menggunakan skema 
pemanfaatan gedung dan tanah pemerintah yang tak 
terpakai untuk dimanfaatkan dalam skema hak guna 
pakai bagi publik. Salah satunya Google yang mendirikan 
Campus London dan membantu beberapa startup untuk 
tumbuh di bawah atap yang sama, dengan mentoring 
mereka dan memberi mereka kesempatan untuk belajar 
lebih banyak melalui peristiwa yang dijalankan sehari-hari

Jerman
Selain membuat laboratorium gratis, universitas di 
Jerman juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan 
industri yang dijalin melalui komunitas dan inkubator-
inkubator kampus. Beberapa kampus juga menyediakan 
fasilitas coworking  space bagi para alumninya.

Korea Selatan
Coworking space di Korea Selatan mulai muncul pada 
2009. Pertama kali berdiri di sebuah distrik di Seoul, 
Hongdae. Yang kebanyakan diisi oleh seniman-seniman 
Indie, musisi (K-Pop) desainer dan fotografer. Saat ini, 
hampir di seluruh kota di Korea terdapat Coworking 
space yang menyediakan ruang bekerja bagi para 
freelancer dan jaringan mentoring bagi pelaku startup 
seperti di Gangnam. Hampir sebagian besar coworking 
space yang bertahan hingga saat ini di Korea, memiliki 
kerjasama yang baik dengan komunitas dan sponsor 
yang bisa berasal dari angel group maupun korporasi-
korporasi besar

Singapura
Menjadi negara multi etnis dan pusat ekonomi kawasan 
Asean, menguntungkan Singapura dalam membuat 
coworking space yang banyak diisi oleh startup dan 

freelancer dari berbagai negara.  Salah satu coworking 
space di Singapura, Hackerspace menjadi inspirasi 
berdirinya coworking space di Indonesia. Hal ini 
menandakan bahwa tren industri digital telah lebih dulu 
di Singapura.

Vietnam
Coworking space di Vietnam banyak terkonsentrasi di 
kota Ho Chi Minh dan Ha Noi. Vietnam mulai membangun 
ruang infrastruktur coworking space bagi startup dan telah 
menjadi komponen utama dari pertumbuhan ekosistem 
startup di negaranya. Secara kultural, pemuda Vietnam 
tinggal bersama orang tuanya bahkan sampai mereka 
menikah sehingga penggunaan ruang kerja bersama 
menjadi hal yang lumrah untuk pemuda Vietnam yang 
terbiasa melakukan kegiatan kolektif. Dan menjadi sangat 
penting bagi pengusaha bisnis pemula yang memerlukan 
banyak biaya saat fase awal pengembangan bisnisnya.

Malaysia
Sama seperti coworking space di negara negara lainnya, 
malaysia menawarkan coworking space kepada freelancer, 
investor dan startup yang baik dengan ditopang oleh 
mapannya infrastruktur transportasi umum yang lengkap 
seperti dekat dengan akses monorel, akses Bandara 
internasional, kemudahan bertransaksi dan perijinan 
serta biaya sewanya yang masih lebih murah ketimbang 
Singapura. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai 3rd 
coworking space ketiga yang direkomendasikan di Asean 
setelah Thailand dan Singapura.

Thailand
Coworking space di Thailand menjadi salah satu tempat 
yang paling diidamkan oleh pelaku startup digital. Hal 
ini karena suasana yang dibangun bersama coworking 
space tersebut berbarengan dengan keindahan alamnya 
yang masih alami. Hal ini dibuktikan oleh Forbes, yang 
menyatakan bahwa 3 dari 10 Coworking space terbaik di 
Asia berada di Thailand. Selain menawarkan keindahan 
alam dan destinasi wisata, coworking space di Thailand 
juga menawarkan infrasturktur yang tak kalah baik 
dibandingkan negara tetangganya seperti Malaysia, 
Singapura dan Vietnam.
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Indonesia
Co-working space adalah sebuah tempat bekerja dan 
terdapat beberapa entrepreneur berbagi ruangan. Serta 
dapat digunakan untuk pelbagai kegiatan seperti untuk 
meeting, seminar, kerja, pertemuan dan lainnya. Saat ini 
di Indonesia tidak kurang dari 50 co-working space telah 
berdiri yang tersebar di berbagai kota. Pilihan bekerja di 
co-working space bagi startup sangat menguntungkan 
karena selain calon startup dapat menghemat biaya 
operasional kantor dengan signifikan, mereka juga dapat 
membangun networking diantara sesama pelaku industri 
kreatif digital.

Co-working space juga tidak hanya diperuntukkan 
bagi startup digital, melainkan juga dimanfaatkan oleh 
profesional dan freelance, baik lokal maupun global. 
Bahkan di kumpul.co Denpasar Bali, co-working space 
telah menjadi pintu pertukaran budaya dan transfer 
pengalaman karena 50 persen tempat disana diisi oleh 
orang asing yang sedang merintis usahanya di Indonesia.

 D. Incubator dan Accelerator

Banyak orang yang mengasosiasikan inkubator dan 
akselerator adalah subsektor yang sama. Padahal, 
keduanya berbeda. Baik inkubator maupun akselerator 
keduanya sangat krusial bagi ekosistem startup. 
Dipastikan tidak ada ekosistem startup digital di dunia 
yang tidak memiliki kedua subsektor ini. 

Jika Inkubator lebih melakukan pembinaan kepada 
startup untuk bertumbuh dan tidak terikat waktu, maka 
akselerator bertugas melakukan percepatan bisnis 
startup dapat meningkat dengan jangka waktu tertentu. 
Jika Akselerator diibaratkan sebagai screen house yang 
didalamnya terdapat tanaman mungil yang dipacu agar 
tumbuh lebih cepat, maka inkubator yang merawat 
proses perkecambahan dari biji yang tumbuh menjadi 
tanaman kecil.

Amerika
Menurut Syed Mansur Hashim, Asisten Editor The 
Daily Star,  inkubator bisnis telah berkembang sejak 
pertengahan  80 -an. Awalnya inkubator dimulai sebagai 
percobaan di Amerika Serikat yang dalam tiga dekade 
kemudian merambah ke Eropa hingga kemudian 
menjadi tren global. Asosiasi Inkubasi Bisnis Nasional 

Amerika Serikat menyebutkan, “Tujuan utama sebuah 
inkubator bisnis adalah untuk menghasilkan perusahaan-
perusahaan sukses yang akan meninggalkan program 
inkubasi ketika mereka telah dalam tahap layak secara 
finansial dan berdiri bebas. Lulusan inkubator bisnis ini 
memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, 
revitalisasi lingkungan, mengomersialkan teknologi 
baru , dan memperkuat ekonomi lokal juga nasional.” 
Oleh sebab itu, bagi Amerika Serikat, keberadaan baik 
incubator maupun accelerator menjadi sangat penting 
bagi berkembangnya ekosistem startup mereka dan ini 
sudah jelas terbukti di Silicon Valley.

Inggris
Inggris sangat menyadari pentingnya keberadaan 
incubator, model inkubator sudah ada di Inggris pada 
1980-an setelah inggris memasuki era industri dengan 
memanfaatkan bangunan kosong yang didistribusikan 
sebagai kantor murah dan tempat kursus. Salah satu 
inkubator terlama di Inggris, Pusat Inovasi Sussex yang 
dimulai pada tahun 1996 sebagai perusahaan patungan 
antara sekelompok universitas dan pemerintah daerah 
yang sekarang dimiliki sepenuhnya oleh University of 
Sussex, memiliki fokus terhadap perusahaan software 
dan internet. Sementara itu, saat ini ada 33 Program 
akselerator di Inggris dengan 24 diantaranya berada 
di London, enam di bagian lain dari Inggris, dua di 
Skotlandia dan satu di Irlandia Utara. Fitur utama untuk 
program akselerator adalah investasi pre-seed untuk 
ekuitas, dukungan intensif selama periode yang terbatas 
(3 bulan) atau akselerasi reguler startup (10 bulan atau 
lebih).

Jerman
Awalnya lembaga-lembaga inkubasi dan akselerasi yang 
muncul di jerman masih berlatar belakang universitas. 
Beberapa startup sukses di bidang B2C dan B2B 
diciptakan dan diberikan solusi inovatif dan tidak sekedar 
menyalin industri digital di Amerika.  Didukung oleh 
beberapa inkubator Universitas (Hasso Plattner Institute) 
dan akselerator yang bertumbuh dalam beberapa 
tahun terakhir seperti Startupbootcamp, Berlin Startup 
Academy, Axel Springer dan Microsoft, serta Venture 
capital dan mentor handal yang tersedia, semakin 
mematangkan Jerman dalam membentuk ekosistem 
startupnya hingga saat ini.

BAB III : Ekosistem Startup Digital di Indonesia
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Korea
Untuk mengubah struktur pembiayaan ekosistem startup 
dari pinjaman berbasis investasi terpusat, pemerintah 
Korea Selatan mendorong pertumbuhan skema startup 
lebih jauh dengan mendukung keringanan pajak dan 
insentif untuk Angel Group dan Venture capital, insentif 
pajak untuk merger dan akuisisi dalam teknologi serta 
riset, juga perbaikan dalam peraturan visa untuk startup 
asing dan pengusaha dengan diperkenalkannya kebijakan 
tersebut. Hal ini membuat perusahaan venture capital di 
Korea Selatan tumbuh pesat dan memberikan dampak 
positif bagi ekosistem.

Singapura
Singapura memiliki 3.600 startup aktif yang meliputi 
banyak bidang, mulai dari e-commerce, gaming dan 
media social. Pertumbuhan yang pesat membawa 
Singapura naik yang tadinya menempati posisi 17 pada 
tahun 2012, kini menempati urutan ke 10 di dunia bisnis.
Karena dianggap memiliki masa depan yang cerah, maka 
banyak perusahaan-perusahaan besar mulai membuka 
lembaga inkubasi dan akselerasi di Singapura. Kendati 
demikian, pemerintah juga memiliki inkubator dan 
akseleratornya sendiri dan ini dikelola secara serius oleh 
mereka.

Thailand
Saat ini, ekosistem startup Thailand terkonsentrasi di tiga 
kota besar yakni Bangkok, Chiang Mai dan Phuket dengan 
tujuh lembaga akselerator tingkat nasional. Bangkok 
sendiri memiliki 11 coworking space dan terus menyebar 
ke pelbagai kota. Beberapa coworking space terbesar 
di Thailand termasuk Hubba, Launchpad, Pah Creative 
Space, dan The Hive terus menampung ratusan startup 
baru yang tumbuh setiap tahun.

Indonesia
Di beberapa negara, seringkali co-working space 
digabungkan dengan inkubator dan akselerator. Untuk di 
Indonesia, karena co-working space tidak memerlukan 
proses mentoring, maka sebaiknya inkubasi dan 
akselerasi dipisahkan menjadi subsistem tersendiri yang 
akan dilewati startup pasca mereka melewati proses di 
dalam co-working space.

 E. Angel Investment Network

Selain mentor yang berjejaring, angel investment juga 
perlu berjejaring. Saat ini, sebagian besar angel investor 
adalah individu-individu ternama yang memiliki dana 
besar dan bersedia mendanai startup di fase early stage. 
Di Indonesia sendiri, perkembangan angel network belum 
lama muncul namun kehadirannya begitu terasa bagi 
beberapa startup. Ekuivalen dengan trend pertumbuhan 
jumlah startup digital di Indonesia. Keunikan angel di 
ekosistem startup digital selain memberikan support 
dana, para angel juga berperan menjadi mentor yang 
memberikan pendampingan dan pengarahan terhadap 
permasalahan yang tengah dialami oleh startup.

Pesatnya perkembangan industri digital di tanah air, turut 
berpengaruh terhadap keberadaan Venture capitalist 
(VC’s) di Indonesia baik asing maupun local. VC’s ini 
rata-rata telah memiliki segmentasi pendanaannya 
masing-masing, mulai dari fase seed hingga Seri D. 
Semakin berkembang sebuah ekosistem startup, maka 
akan semakin menarik bagi perusahaan venture capital 
untuk bergabung dalam ekosistem. Di negara-negara 
yang mapan, VC sudah muncul sejak awal perintisan 
ekosistem. Dan kondisi saat ini  sebagai berikut : 

Amerika
Silicon valley memiliki kelompok angel investor swasta 
yang telah terakreditasi (lihat di: www.usangelinvestors.
com) yang memberikan pendampingan dan modal ke 
berbagai industri startup digital. Setiap minggunya, 
kelompok angel investor ini bertemu dengan kelompok 
investor lain seperti Bay Area Startup Network (www.
basn.org) yang memfokuskan ke startup digital yang 
masih fase pre seed.

Inggris
Sebuah studi oleh NESTA pada tahun 2009 memperkirakan 
ada antara 4.000 dan 6.000 malaikat investor di 
UK dengan ukuran investasi rata-rata £ 42.000 per 
investasi. Selanjutnya, setiap investor malaikat rata-rata 
memperoleh 8 persen dari usaha dalam kesepakatan. 
Kemudian pada tahun 2015, angel investor di Inggris 
telah meningkat dengan rata-rata jumlah investasi 
yang dilakukan oleh malaikat sebanyak 5 investasi, 
dibandingkan pada tahun 2009 yang rata-rata masih di 
kisaran 2,5. 
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Karakteristik angel investor di Inggris juga telah berubah 
dengan lebih banyak perempuan menjadi terlibat (14%) 
dan peningkatan jumlah individu yang lebih muda (16% 
kurang dari 35 tahun). Sebagai akibatnya, angel investor 
di UK memiliki pengalaman tahun yang lebih sedikit 
dibandingkan angel ivestor di negara lain. Angel investor 
di Inggris juga memiliki grup asosiasi diantaranya

Jerman
Angel group di Jerman sangat erat kaitannya dengan 
European Angels Fund (EAF) yang diluncurkan pada 
bulan Maret 2012 atas kerjasama yang erat dengan 
Business Angel Netzwerk Deutchland BAND (www.
business-angels.de) sebagai pilot project dari European 
Angels Fund melalui struktur virtual. Berfokus pada 
kegiatan investasi of para angel group dan investor non-
institusional lainnya di Jerman, termasuk yang pertama 
top-up pada tahun 2014, sekitar EUR 135 juta. EAF 
Jerman didanai oleh Dana Investasi Eropa (EIF), sumber 
daya Program Pemulihan Eropa (ERP Sondervermögen) 
dan Fasilitas LFA.

Korea
Untuk mengubah struktur pembiayaan ekosistem startup 
dari pinjaman berbasis investasi terpusat, Di bawah 
bendera Ekonomi Kreatif Initiative, pemerintah Korea 
Selatan telah menghabiskan lebih dari US$2 miliar setiap 
tahun sejak 2013 dan berencana untuk menginvestasikan 
US$3,7 miliar selama tiga tahun ke depan. Korea Selatan 
mendorong pertumbuhan skema startup lebih jauh 
dengan mendukung keringanan pajak dan insentif untuk 
Angel Group dan Venture capital, insentif pajak untuk 
merger dan akuisisi dalam teknologi serta riset, juga 
perbaikan dalam peraturan visa untuk startup asing dan 
pengusaha dengan diperkenalkannya kebijakan tersebut.

Singapura
Gelombang besar pertama angel investor di Singapura 
muncul di pertengahan 1990-an, setelah sejumlah 
teknologi adat / perusahaan manufaktur berhasil IPO. 
Beberapa dari pengusaha sukses kemudian menjadi 
angel investor bagi perusahaan-perusahaan pemula. 
Menyadari bahwa sistem pembiayaan usaha di Singapura 
- terutama pembiayaan tahap awal - relatif lemah 
dibandingkan dengan negara teknologi tinggi yang lebih 

maju seperti Silicon Valley dan Tel Aviv, pemerintah 
Singapura kemudian memperkenalkan sejumlah program 
untuk mengatasi kelemahan ini. 

Berkaitan dengan investasi malaikat, program ini dapat 
diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: mereka yang 
secara langsung mempromosikan angel investment; dan 
orang-orang yang lebih tidak langsung mendorong angel 
investor melalui pemberian modal usaha tahap awal. 

Mempromosikan angel investasi melalui skema co-
investasi untuk meningkatkan peran angel investor swasta 
yang mengambil risiko sendiri. Skema Pengembangan 
Usaha Startup (SEEDS) diperkenalkan pada tahun 2000 
oleh Dewan Pengembangan Ekonomi (EDB) pemerintah 
Singapura, tetapi administrasi program kemudian 
dipindahkan ke SPRING. Sampai akhir 2010, lebih dari 
150 startup telah didanai melalui program tersebut.

Selain SEEDS, pemerintah Singapura juga menginisiasi 
dibentuknya angel group yakni The Business Angel 
Scheme (BAS) pada tahun 2005 yang juga dibawah 
SPRING. Melalui kedua wadah tersebut, hingga saat ini 
di Singapura telah terhimpun sebanyak 6000 an angel 
investor yang mendanai startup teknologi.

Vietnam
Pemerintah Vietnam memiliki dukungan yang kuat untuk 
industri TI. Pemerintah telah mengembangkan sistem 
hukum yang menguntungkan bagi investasi asing dan 
kegiatan usaha di Vietnam, terutama di industri ICT. 
Sistem hukum di Vietnam juga telah ditingkatkan untuk 
memenuhi komitmen WTO agar investasi asing dapat 
lebih mudah masuk dan melakukan kerjasama bisnis di 
negaranya.

Malaysia
Malaysia memiliki The Malaysian Business Angel network 
(MBAN) yaitu sebuah asosiasi perdagangan Resmi Dan 
Badan untuk Angel Investor dan Klub angel investor di 
Malaysia. Yang bertujuan untuk mengedepankan agenda 
Angel Investing bagi kepentingan ekosistem startup. 
MBAN juga bertanggung jawab untuk akreditasi angel 
investor individu dan klub, mengadakan pelatihan bagi 
angel investor, serta statistik monitoring angel investor di 
Malaysia.

BAB III : Ekosistem Startup Digital di Indonesia
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Thailand
Angel investor cukup berpengaruh besar terhadap 
perkembangan dunia startup digital di Thailand. Baru-
baru ini pada Mei 2016, Thailand telah meluncurkan 
program ‘Startup Thailand 2016’ di Convention Centre 
National di Bangkok yang dibuka oleh Jenderal Prayut 
Chanocha, dengan menargetkan lahirnya 10.000 startup 
pada tahun 2018 dengan menggunakan dana ventura 
sebesar US$574 juta. Dana ini salah satunya akan 
digunakan untuk insentif pajak para angel investor yang 
mendanai startup di

Indonesia
Angel network perlu ada di Indonesia karena kemampuan 
angel individu tidak selalu sama dan merata baik 
kemampuan support dana maupun support lainnya. 
Dengan berjejaring, para angel akan mendapatkan 
standar dan acuan yang baik untuk menemukan trend 
dan kualifikasi yang pas dan sesuai dengan perkembangan 
ekosistem itu sendiri. Rata-rata, angel tidak membuat 
kewajiban return dalam bentuk bunga dan agunan bagi 
startup yang mereka danai, tetapi akan dikonversi sebagai 
ekuitas atau saham di startup yang mereka support. 
Sayangnya, jumlah angel investor di Indonesia saat ini 
masih sangat sedikit.

 F. Venture capitalist

Pesatnya perkembangan industri digital di tanah air, turut 
berpengaruh terhadap keberadaan Venture capitalist 
(VC’s) di Indonesia baik asing maupun local. VC’s ini rata-
rata telah memiliki segmentasi pendanaannya masing-
masing, mulai dari fase seed hingga Seri D. 

Amerika
Pada awalnya, komunitas startup di Silicon Valley sangat 
bergantung pada kontrak kerjasama dengan Departemen 
Pertahanan AS, karena banyak dana yang digelontorkan 
oleh mereka dalam kerangkan penelitian bagi kepentingan 
perang dingin. Namun belakangan industri-industri besar 
juga melakukan hal yang sama. Selain itu, pola kerjasama 
terbatas di Silicon Valley membuat pertumbuhan bisnis 
startup lebih organik tanpa banyak terganggu kepentingan 
pemodal. Namun yang pasti perusahaan venture capital 
memainkan peranan penting di AS khususnya Silicon 

Valley dalam menarik minat kaum muda untuk menjadi 
pengusaha, mempercepat tingkat pembentukan bisnis 
baru, dan merangsang pertumbuhan dan pembangunan 
daerah.

Inggris
Sama halnya dengan incubator dan akselerator, Inggris 
juga memahami pentingnya keberadaan perusahaan 
venture capital. Hampir sepertiga dari semua investor di 
Inggris melakukan investasi pre-seed di startup mereka. 
Sebagian besar investasi berkisar dari £ 10.000 sampai £ 
20.000 per tim. Ada peningkatan dramatis dalam jumlah 
akselerator dan inkubator di Inggris, setelah Microsoft, 
Barclays dan Telefonica UK memasuki pasar dalam 3 
tahun terakhir. Lebih dari 40 persen dari program startup 
yang dikelola secara pribadi (tapi sepertiga merupakan 
penerima dana publik), dan hampir seperempat dan 
dijalankan oleh universitas dan sekolah bisnis.

Jerman
Hingga pada tahun 2008, industri kreatif digital di Jerman 
memasuki fase kedua yang menjadi awal kemunculan 
Angel Investor. Di awal 2015, startup digital Jerman 
berhasil mengumpulkan US$1,15 miliar di Q1 tahun 
2015  hanya dari 58 kesepakatan, dengan total US$1,6 
miliar dalam jangka satu semester pertama di tahun 
2015, dengan lebih dari setengah dari penawaran Q1 
terkonsentrasi di Berlin itu sendiri (kota yang 40% dari 
semua investasi VC, dan 55 persen dari nilai investasi). 
Terhitung, sejak Q1 tahun 2012  sampai Q2 tahun 2015, 
telah lebih dari U$3 miliar terkumpul dari 316 penawaran. 
Tak heran jika nilai investasi VC di Berlin menduduki 
peringkat kedua di Eropa, setelah Tel Aviv, dan ekosistem 
startup digital Dunia (versi Compass) berada di urutan ke 
9 di antara 20

Korea
Untuk mengubah struktur pembiayaan ekosistem startup 
dari pinjaman berbasis investasi terpusat, pemerintah 
Korea Selatan mendorong pertumbuhan skema startup 
lebih jauh dengan mendukung keringanan pajak dan 
insentif untuk Angel Group dan Venture capital, insentif 
pajak untuk merger dan akuisisi dalam teknologi serta 
riset, juga perbaikan dalam peraturan visa untuk startup 
asing dan pengusaha dengan diperkenalkannya kebijakan 
tersebut. Hal ini membuat perusahaan venture capital di 



Korea Selatan tumbuh pesat dan memberikan dampak 
positif bagi ekosistem.

Singapura
Saat ini terdapat 400 VC aktif di Asia Tenggara yang 
sedang membidik usaha yang bisa diberikan investasi, 
dan Singapura merupakan salah satu negara yang menjadi 
sasaran para investor. Dengan suksesnya 12 startup yang 
mencapai angka signifikan dalam skala valuasi, begitu 
besar peluang untuk memperluas ekosistem startup di 
Singapura.

Beberapa perusahaan asing yang juga berinvestasi 
di Singapura adalah perusahaan VC asal Cina dan 
kebanyakan dari mereka memiliki perjanjian dengan 
pemerintah Singapura agar lebih fleksibel berinvestasi 
dan beroperasi di Singapura. 
Singapura juga mendunia dengan sebutan ekosistem 
startup terbaik di wilayah Asia Pasifik. Negara yang kecil 
namun memiliki perkembangan yang pesat berhasil 
menarik perhatian para pebisnis yang ingin menanamkan 
modalnya.

Thailand
Keberadaan Venture capital di Thailand saat ini semakin 
menguat seiring dengan semakin tumbuhnya bisnis 
startup di negeri gajah putih tersebut. Terakhir, Thailand 
telah secara resmi bergabung dengan Asean Venture 
Council bersama dengan Indonesia dan Singapura.

Malaysia
Malaysia memiliki 39.000 founder, dianggarkan lebih dari 
40.000 dari pembayar pajak dengan pendapatan lebih 
dari RM 15.000 per bulan yang bisa dianggap sebagai 
pemodal berpotensi. Catcha Group merencanakan 
untuk menggelontorkan sebanyak US$150 juta untuk 
perdagangan yang terkoneksi dengan ASEAN dalam kurun 
waktu 5 tahun (sejak 2013). Dana Accelerator The Star 
(2013) telah berhasil meraup RM 20 juta untuk startup, 
dan Golden Gate Ventures telah menggelontorkan US$ 
10 juta (RM 30 juta) kepada startup di Asia Tenggara 
(sejak 2012).

Ketersediaan para investor, lembaga keuangan dan 
organisasi korporasi merupakan sebuah peluang emas 

untuk startup Malaysia yang dinamis. Departemen 
Keuangan Malaysia pada tahun 2013 mengumumkan 
insentif pajak bagi Angel Investor yang membantu startup 
dalam bidang teknologi di Malaysia untuk meningkatkan 
investasi dengan menawarkan insentif pajak kepada 
investor yang investasi.

Vietnam
Vietnam telah memulai gelombang pertama startup 
dari awal abad ke 21. Ini adalah fase pembentukan 
perusahaan teknologi besar yang identik dengan “V”, 
seperti VNG, CVCorp atau Vat Gia. Selain itu, peran 
Venture capital di Vietnam pada periode tahun 2004-
2006 ini juga luar biasa dengan mendanai sebagian besar 
startup mencapai US $100 juta. Setelah itu, fase kedua 
startup pun dimulai dengan semakin banyak munculnya 
startup sukses seperti Tiki.vn, dan Nhac Cua Tu.

Indonesia
Sebagian besar startup yang diinvestasikan oleh Venture 
capitalist telah melewati fase pendanaan oleh angel. 
Berbeda dengan angel investor yang lebih mengandalkan 
dana pribadi untuk pendanaan, VC’s memperoleh 
pendanaan dari investor sehingga dalam proses 
investasinya ke startup digital, mereka akan terlibat secara 
aktif bekerja sama dengan tim startup yang didanainya 
untuk memastikan investasinya telah tepat.

Sementara di Indonesia, sektor pendanaan dalam 
industry digital sebenarnya telah cukup siap. Hal ini 
dapat dilihat dari Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 Bab II Pasal 4, yang 
mengatur tentang Venture capitalist yaitu:

          1. Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam   
 bentuk penyertaan modal ke dalam   
 suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk:
          a. pengembangan suatu penemuan baru;
          b. pengembangan perusahaan yang pada tahap  
 awal usahanya mengalami kesulitan dana;
          c. membantu perusahaan yang berada pada   
 tahap pengembangan;
          d. membantu perusahaan yang berada dalam   
 tahap kemunduran usaha;
          e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
          f. pengembangan pelbagai penggunaan 
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 teknologi baru, dan alih teknologi baik dari   
 dalam maupun luar negeri;
          g. membantu pengalihan pemilikan perusahaan.
2.             Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan                                   
 Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak  
 boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh)   
 tahun.
3.  Penarikan kembali penyertaan modal   
 (divestasi) oleh Perusahaan Modal Ventura   
 dalam segala bentuknya,     
 dilaporkan kepada Menteri selambat-  
 lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.

3.1.2  Aspek yang Berpengaruh   
 pada Ekosistem Startup   
 Indonesia

Kondisi ekosistem startup di Indonesia membutuhkan 
beberapa aspek untuk pertumbuhan dan 
pengembangannya. Aspek yang mendukung ekosistem 
startup diantaranya adalah media, event, komunitas, 
pemerintah. Peran beberapa aspek inilah yang nantinya 
diperuntukan agar pertumbuhan ekosistem startup di 
Indonesia menjadi ideal. Tentunya peran beberapa aspek 
ini nantinya menentukan tingkat pertumbuhan dan 
pengembangan startup sebagai penggerak laju kemajuan 
ekosistem startup Indonesia.

 A. Media

Keberadaan media sebagai supporting system bagi 
ekosistem startup juga menjadi penting bagi ekosistem. 
Segala berita terkait perkembangan ekosistem, mulai 
dari pertumbuhan startup hingga kebijakan-kebijakan 
pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekosistem 
sampai ke masyarakat melalui pemberitaan oleh media 
massa. Memang di setiap negara pasti memiliki media 
massa, namun tak banyak media massa yang mencurahkan 
perhatiannya secara penuh bagi pertumbuhan startup. 
Kendati tak banyak, media-media ini mendapat tempat 
tersendiri dalam ekosistem startup. 

Amerika
Peran media di Silicon Valley cukup berpengaruh 
terhadap perkembangan silicon valley itu sendiri. Pada 
tahun 1980 Intelligent Machines Journal -sebuah jurnal 
hobi- berubah nama menjadi InfoWorld yang berkantor 
di Palo Alto, mulai memicu munculnya industri startup 
dan menyumbang terhadap berkembangnya mindset 
teknopreneurship di Silicon Valley. Kini, tak kurang dari 
1000 lebih media baik cetak maupun online ada di Silicon 
Valley.

Inggris
Perkembangan media di Inggris merupakan salah satu 
yang terpesat di Dunia. Media di Inggris menjadi salah 
satu acuan kantor berita dunia selain AS. Sampai saat 
ini, di Inggris terdapat 117 media startup teknologi baik 
online dan cetak yang terkonsentrasi sebagian besar 
berada di London. Mereka menyumbang terbentuknya 
arus informasi dan perkembangan ekosistem startup 
digital di beberapa kota. Sayangnya, sampai saat ini 
pertumbuhan ekosistem startup di Inggris belum merata 
dan masih terkonsentrasi di London. Sehingga membuat 
Lonodng menjadi patron informasi startup di Inggris.

Jerman
Media di Jerman terbilang cukup mandiri dengan 
keterbatasan bahasa pengantarnya yang masih 
menggunakan bahasa jerman. Meski begitu, media 
jerman yang berkecimpung dalam ekosistem startup 
ditopang oleh banyaknya jumlah startup, angel investor, 
company builder dan freelance yang meningkat 
jumlahnya di jerman setelah keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa.

Korea
Media di Korea turut aktif menyumbang tersebarnya 
virus K-Pop ke seluruh Dunia, tak terkecuali tersebarnya 
informasi mengenai ekosistem startup digital di Korea. 
Memanfaatkan dekatnya hubungan dengan Amerika, 
Korea selatan memiliki aktifitas media pemberitaan yang 
tak kalah ramai dari Jepang bahkan China. Media di Koera 
juga berperan dalam mengadakan berbagai event bagi 
startup lokal dengan memperoleh sokongan sponsor dari 
pemerintah maupun venture capital.
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Singapura
Media di Singapura menjadi sentral informasi 
perusahaan startup yang ada di Asean. Mengingat 
banyaknya perusahaaan startup yang membuka kantor 
atau membuka cabangnya di Singapura, mempermudah 
para awak media Singapura untuk merilis berita dan 
mendapatkan konfirmasi dari pelaku industri startup 
digital.

Vietnam
Pasca runtuhnya rezim militer totalitarian di Vietnam, 
media disana terus berkembang pesat di Vietnam. 
Dibantu dengan masifnya penggunaan gawai dan 
tingginya penetrasi internet Vietnam, menjadikan 
negara ini melaju pesat mengalahkan Thailand dalam 
perkembangan ekosistem startup.

Malaysia
Malaysia memiliki populasi media yang cukup tinggi 
dan aktif memberitakan perihal aktivitas ekosistem 
startupnya. Ditambah dengan bahasa pengantar yang 
sebagian menggunakan bahasa Inggris menjadi media 
asal malaysia lebih mudah dikonsumsi oleh masyarakat 
global terutama yang ingin mengetahui perkembangan 
startup di Malaysia.

Thailand
Media di Thailand masih jarang yang menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Kebanyakan 
masih menggunakan bahasa thai yang belum banyak 
dimengerti oleh orang asing. Ditambah faktor eksternal 
yang beberapa kali terjadi pembredelan media di Thailand 
akibat ketidakstabilan politik, menyebabkan kurang 
berkembangnya media di Thailand dalam menyampaikan 
berita yang independent

Indonesia
Peranan media dan publikasi bagi ekosistem startup 
di Indonesia sangatlah penting. Secara alamiah, 
publik akan memiliki local heroes yang menjadi media 
darling dan ikon wirausaha digital yang sukses berkat 
publikasi. Bahkan valuasi bisnis sebuah startup bisa 
meningkat pesat seiring dengan seberapa sering media 
meliputnya -seperti  Go-jek di awal-awal masa rilisnya-. 

Hal ini didukung oleh jumlah internet user dan pemakai 
smartphone yang cukup tinggi di Indonesia. Dalam 
tempo singkat, beberapa startup di Indonesia mengalami 
lonjakan pendapatan efek dari penyebaran informasi 
yang menjadi viral di pelbagai media mainstream dan 
sosial.

Selain sebagai sarana publikasi startup dan pintu inspirasi 
publik, media di Indonesia juga menjadi main support 
terhadap keberlangsungan event dan eksistensi pelbagai 
komunitas yang belakangan banyak muncul di industri 
digital. Namun kebanyakan media yang ada dalam proses 
diatas belum secara khusus mengambil segmentasi di 
ekosistem startup digital. Dan belum ada media yang 
secara khusus berbasis olah data riset, yang sebenarnya 
sangat diperlukan bagi pelaku industry digital di tanah 
air. Sebagai referensi alternative keputusan-keputusan 
bisnisnya.

 B. Event

Pameran, lomba, award, hingga konferensi adalah event 
yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem startup. Banyak 
event yang diadakan oleh komunitas-komunitas startup 
yang didukung oleh para stakeholder dalam ekosistem 
dijadikan sebagai ajang bertemunya founder dengan VC, 
atau founder dengan mentor. Tak sedikit pula event yang 
diselenggarakan oleh pemerintah sebagai stimulir untuk 
tumbuhnya semangat bagi para generasi muda memilih 
menjadi founder lewat ide-ide yang mereka miliki.

Amerika
Hampir setiap hari ada event di Silicon Valley. Baik 
event yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun 
pemerintah. Hampir setiap bulannya, dipastikan ada 
event sejenis Hacklaton diselenggarakan disini. Pusat 
informasi juga disebar dan dikelola dengan baik sehingga 
memungkinkan siapapun yang berada di Florida dapat 
mengetahui info event tersebut. Terutama, mereka calon 
startup yang berada di kampus-kampus dan coworking 
space.

Inggris
Saat ini,  rata-rata 60-80 event mengenai startup digital 
digelar di Inggris per tahunnya. Baik itu acara hacklaton, 
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inkubasi, awarding, maupun coaching. Besarnya jumlah 
investor di Inggris turut memicu tingginya frekuensi 
event di Inggris.

Jerman
Jerman menjadi tempat kedua paling ramai mengadakan 
event startup digital di eropa setelah Inggris. Ditunjang 
oleh mudah dan cepatnya sarana transportasi antara 
negara Uni Eropa dan letak Berlin yang berada di sentral 
eropa, menjadikan Berlin sebagai kota yang paling 
produktif mengadakan event di benua biru tersebut.

Korea
Event di Korea terbilang cukup aktif diantara negara-
negara kawasan Asia Timur lainnya. Tingginya jumlah 
penduduk yang berusia muda dan kemudahan dalam 
transportasi publik turut mendukung ramainya event 
yang seringkali diadakan di Seoul dan Busan.

Singapura
Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki 
frekuensi event terpadat di kawasan Asean. Letaknya 
yang strategis menjadikan Singapura sebagai destinasi 
paling ideal untuk mempertemukan pelaku startup dari 
pelbagai negara di sekitar seperti Malaysia, Indonesia, 
Thailand bahkan Australia.

Malaysia
Mirip dengan negara tetangganya, Singapura, Malaysia 
berhasil menjadi salah satu tempat idaman diadakannya 
event di bidang startup digital. Posisinya yang dekat 
dengan Singapura dan memiliki infrastruktur transportasi 
yang baik menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat 
strategis dan ramai dalam mengadakan Event. Sehingga 
beberapa media dan investor menempatkan Kuala 
Lumpur sebagai destinasi event pilihan kedua setelah 
Singapura di Asean.

Vietnam
Event di Vietnam lebih sering diadakan di Kampus-
kampus dan lembaga pemerintah. Hampir setiap kegiatan 
selalu dipenuhi sesak oleh para pengunjung yang 
sebagian besar berusia muda. Hal ini lantaran Vietnam 
tengah memasuki era produktif dimana jumlah populasi 

penduduk berumur produktifnya lebih banyak. Meski 
begitu, kesulitan bahasa pengantara yang digunakan di 
Vietnam menjadi salah satu kendala bagi investor asing 
jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura

Thailand
Satu-satunya pendukung bagi Thailand untuk mengadakan 
event berskala global adalah destinasi wisatanya yang 
cukup menarik untuk dikunjungi. Frekuensi event di 
Thailand juga cukup tinggi, dan kebanyakan diadakan di 
coworking space yang sebagian besar memiliki integrasi 
dengan tempat wisata alam menjadikan event di Thailand 
sebagai pilihan yang tepat untuk generasi muda yang 
hobi melancong.

Indonesia
Secara umum, intensitas event terkait ekosistem startup 
digital di Indonesia telah cukup bagus. Baik event 
gathering dan diskusi, pameran dan eksibisi, hacklaton, 
hingga investor meeting. Kebanyakan event di Indonesia 
diinisiasi oleh komunitas, media, perusahaan dan lembaga 
pemerintah. Meskipun, masih sangat jarang event yang 
terkonsep secara terangkai dan estafet khususnya dalam 
fase pembentukan startup digital, mulai dari pencarian 
bakat, penyaringan bakat startup, penyiapan startup 
(preseed), pembinaan startup (inkubasi), akselerasi 
startup hingga pendanaan startup.

 
 C. Komunitas

Sudah menjadi watak manusia untuk berkumpul dan 
bersosialisasi dengan manusia lain. Hal yang sama juga 
terjadi pada setiap stakeholder dalam ekosistem. Mereka 
berkumpul dalam komunitas-komunitas professional atau 
industri yang membawa kepentingan dan memberikan 

manfaat terkait perkembangan bisnis setiap anggotanya.

Amerika
Komunitas di Silicon Valley muncul secara alamiah tanpa 
melalui rekayasa. Komunitas-komunitas ini muncul 
sebagai ajang berhimpun dan berkomunikasi bagi para 
founder di luar keseharian mereka dalam bisnis. Di 
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komunitas ini para founder bias mendapatkan banyak 
pelajaran dari founder senior yang telah lebih dulu 
membangun bisnisnya.

Inggris
Komunitas startup di Inggris telah diakui banyak 
memberikan manfaat bagi anggotanya. Selama ini mereka 
berperan sebagai pusat komunikasi dan aspirasi bagi para 
founder. Ketika Inggris mengadakan referendum terkait 
keanggotaannya di Uni Eropa, kalangan startup merasa 
hal ini akan merugikan perkembangan bisnis mereka. 
Melalui komunitas-komunitas startup menyuarakan 
aspirasinya menolak wacana British Exit.

Jerman
Para analis di dunia memperkirakan bahwa startup di 
Jerman berpotensi membuka lapangan kerja baru antara 
antara 40.000 dan 100.000 pekerjaan di tahun 2020. Berlin 
dianggap sebagai lingkungan yang baik bagi pengusaha 
pemula, selain karena biaya hidup yang tergolong murah, 
mereka disana terbiasa berbagi ruangan kerja sehingga 
efektif memangkas biaya operasional startup yang baru 
tumbuh. Dalam suasana yang demikian kondusif, maka 
pertumbuhan komunitas-komunitas startup memberikan 
banyak kontribusi bagi ekosistem.

Korea
Inisiatif dan keseriusan pemerintah dalam 
mengembangkan ekosistem membuat kegiatan para 
startup menjadi lebih dinamis. Ekosistem startup Korea 
Selatan kondusif dan terstruktur. Karena tidak terlalu 
jenuh seperti Silicon Valley atau Tel Aviv, Korea Selatan 
menawarkan kesempatan untuk startup lokal dan startup 
asing untuk membangun merk terbuka luas tanpa adanya 
persaingan startup yang padat. Dengan demikian muncul 
komunitas-komunitas yang menghimpun para pelaku 
startup secara lebih spesifik. Dan ini memberikan dampak 
positif bagi ekosistem.

Singapura
Komunitas-komunitas dalam ekosistem startup di 
singapura belum tumbuh secara baik, namun sudah 
mulai ada usaha dari pemerintah untuk memunculkan 
komunitas-komunitas sebagai wahana berhimpun bagi 
para stakeholder dalam ekosistem startup.

Malaysia
Ekosistem startup di Malaysia merupakan rangkaian 
komunitas yang komprehensif terdiri dari incubator, 
akselerator, investor dan founder. Sehingga tak aneh 
jika komunitas-komunitas telah lama muncul dan eksis 
di Malaysia, merekalah yang memberikan masukan bagi 
pemerintah tentang apa yang harus dilakukan.

Vietnam
Hingga pada 2013, kemunculan Flappy Bird -sebuah 
game mobile yang dikembangkan oleh Nguyen Ha Dong- 
yang fenomenal turut memicu percepatan tumbuhnya 
startup teknologi lain di Negeri bintang emas ini.  Pada 
Januari 2014, Flappy Birds merupakan game gratis paling  
sering di download di iOS App Store dan juga menempati 
peringkat 1 di Google Play, dan pendapatannya diklaim 
mampu mencapai US$50 ribu per hari dari iklan.

Thailand
Saat ini, gerakan startup di Thailand terus berkembang, 
dinamis, dan inovatif untuk mengejar ketertinggalan. 
Selain dukungan yang kompak dengan pemerintah, 
ekosistem startup di Thailand juga didukung oleh gairah 
anak-anak muda Thailand dalam berwirausaha yang 
didukung oleh perguruan tinggi disana.

Indonesia
Manusia Indonesia dikenal sebagai individu yang gemar 
bersosialisasi dan tidak soliter. Karakter ini cukup relevan 
dengan keberadaan komunitas startup digital di Indonesia 
yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat di 
pelbagai kota.

Dalam sebuah ekosistem startup digital, keberadaan dan 
peran komunitas sangatlah penting sebagai penyokong 
utama pelaku startup digital tersebut. Selain ajang 
aktualisasi, komunitas juga dapat menjadi media yang 
efektif dalam melakukan kampanye bisnis, membangun 
networking hingga akses memperoleh pendanaan dari 
investor. 
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 D. Government

Walaupun dalam dunia startup ada kesan tidak ingin 
bergantung pada pemerintah, namun keberadaan 
pemerintah mutlak berpengaruh terhadap perkembangan 
ekosistem. Bagi negara dengan ekosistem yang telah 
mapan, peran pemerintah tidak terlalu banyak kecuali 
sebagai regulator dan eksekutor kebijakan. Namun bagi 
negara yang ekosistemnya baru mulai berkembang 
peranan pemerintah sangat penting. Pemerintah 
diharapkan menjadi fasilitator dan pendorong ekosistem 
lewat kebijakan-kebijakan yang mendukung. Karena 
tanpa peranan pemerintah. terjadi ketimpangan dalam 
proses bisnis pada ekosistem. Dan ini bisa berdampak 
buruk bagi kelanjutan ekosistem.

Berdasarkan dari pembandingan dengan 8 negara objek 
kajian, maka jika digambarkan, ada beberapa factor kunci 
yang harus dipenuhi untuk munculnya ekosistem yang 
lengkap dan mapan. Karena faktor kunci ini ada di seluruh 
negara dengan ekosistem yang telah mapan dan negara 
dalam kondisi yang hampir sama dengan Indonesia. 

Jika digambarkan maka akan seperti ini :

Amerika
Peran pemerintah sangat besar di Silicon Valley, terutama 
di fase awal. Pemerintah menganggarkan US$75 miliar 
atau lebih untuk membiayai penelitian yang dilakukan 
oleh para founder pada tahun 1970, keadaan pun 
berubah, dengan diberikannya insentif ekonomi yang 
kuat untuk mengkomersilkan produk penelitian.Setelah 
Bayh-Dole diberlakukan, hampir semua penelitian yang 
didirikan kantor transfer teknologi ditujukan untuk 
menjadi pusat paten bagi inovasi dari universitas dan 
startup.

Inggris
Pemerintah Inggris membuktikan dukungan mereka 
terhadap perkembangan startup. Banyak kebijakan yang 
mendukung ekosistem terus digulirkan. Berbagai program 
insentif bagi startup telah digulirkan sejak lama. Saat ini 
pemerintah Inggris kerap bekerjasama dengan negara-
negara sahabat untuk mempromosikan kesuksesan 

mereka menumbuh kembangkan perusahaan rintisan 
dan menyediakan mentor tamu bagi program-program 
inkubasi.

Jerman
Campur tangan pemerintah Jerman dengan keterlibatan 
dalam insentif modal usaha untuk menciptakan ekosistem 
yang mandiri, berbarengan dengan melibatkan talent 
serta mentor dari luar negeri dan menularkannya melalui 
inkubator-inkubator yang ada di Jerman. Rekayasa 
ekosistem ini telah menciptakan pilihan yang unik bagi 
modal ventura asal jerman yang bekerjasama dengan 
dana modal ventura internasional , dan mengambil 
manfaat dari momentum bertambahnya startup digital 
dalam ekosistem di Jerman.

Korea
Pemerintah Korea Selatan sangat berkomitmen dalam 
urusan startup, mereka telah menyuntikkan sekitar 
US$2 milyar per tahun ke ekosistem startup untuk 
meningkatkan kewirausahaan, usaha industri teknologi 
digital dan mendorong kerjasama internasional, Korea 
Selatan sekarang telah menjadi sebuah kelompok besar 
startup di Asia.

Tujuan utama dari peningkatan pertumbuhan bisnis 
startup adalah untuk mempromosikan perluasan 
ekosistem kewirausahaan terbuka di Asia dan untuk 
membantu evolusi Korea Selatan menjadi pusat bisnis 
startup terkemuka di wilayah tersebut. Pemerintah Korea 
Selatan berinvestasi di dalam negeri untuk ekosistem 
startup.Presiden Park Geun-hye meluncurkan Ekonomi 
Kreatif Initiative pada 2013 untuk memanfaatkan 
potensi dalam industri teknologi.Dengan inisiatif dibuat 
departemen baru, Sains dan Perencanaan Masa Depan 
serta mengalokasikan sejumlah besar sumber daya 
ke pembinaan ekosistem startup dan menegasikan 
hambatan dan pembatasan disekitar usaha industri 
usaha ini.

Singapura
Dalam artikel Harvard Business Review 2015 dijelaskan 
bahwa dalam pengembangan entrepreneur di Singapura 
terdapat tiga faktor yaitu lingkungan yang ramah terhadap 
startup, perhatian yang serius dari pemerintah dalam 
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pengembangannya dan intervensi lunak pemerintah 
untuk menghadapi tantangan entrepreneurship.

Program-program seperti Pembiayaan Inovasi Universitas 
(UIF), Pendampingan Proof of Concept (POC), Early 
Stage Venture capital (ESVF) dan Skema Teknologi 
Inkubasi (TIS) telah membantu untuk membuat siklus 
virtual dari kegiatan entrepreneurship selama beberapa 
tahun, didukung oleh berbagai inisiatif lain dari Media 
Development Authority (MDA), Infocomm Development 
Authority (IDA) dan SPRING Singapore.

Malaysia
Ditopang oleh Lembaga Ekonomi Digital Malaysia 
(MDEC) yang merupakan sebuah organisasi khusus yang 
dibentuk untuk menentukan arah tujuan dan mengawal 
komunitas startup Malaysia, lembaga ini memberikan 
masukan kepada Kerajaan Malaysia mengenai landasan 
dan perundangan, membentuk kinerja khusus industry 
dan menetapkan perencanaan untuk operasi multimedia 
dan digital. MDEC juga bertanggungjawab untuk 
mempromosikan ekosistem Malaysia di dalam negeri 
dan luar negeri di samping memberi sokongan strategis 
kepada organisasi-organisasi di Malaysia.

Selain itu pemerintah juga mendirikan MaGIC, atau 
Malaysia Global Innovation and Creativity Center, 
sebuah akselerator teknologi startup yang terafiliasi 
dengan Pemerintah Malaysia. MaGIC menganalisis apa 
yang dibutuhkan startup dan mengidentifikasi gap yang 
ada dalam ekosistem startup di Malaysia. Lalu MaGIC 
menentukan peran mereka agar tidak tumpang tindih 
dengan lembaga pemerintah lainnya.

Vietnam
Pemerintah Vietnam meluncurkan Silicon Valley Vietnam, 
dan menggelontorkan dana tak kurang dari USD110 juta 
dari Bank Dunia melalui kementerian Ilmu dan Teknologi 
Vietnam, serta dibentuknya Badan Pembinaan Inovasi 
Penelitian Ilmu dan Teknologi (FIRST) dan Badan Nasional 
Untuk Kewirausahaan Teknologi dan Komersialisasi 
(NATEC), diharapkan bahwa program pembangunan 
ekosistem startup semakin terkolaborasi secara matang.

Thailand

Komitmen untuk menyambut industri digital di Thailand 
tercermin dari inisiatif pemerintahnya yang mendirikan 
Kementerian Digital Ekonomi dan Masyarakat serta 
Komite Ekonomi dan Masyarakat Digital Nasional yang 
dipimpin langsung oleh perdana menteri Thailand. Dalam 
rangka mempersiapkan diri untuk ekonomi digital baru 
tersebut, pemerintah Thailand telah mengembangkan 
program skala besar yang mencakup reshufle program 
pada instansi pemerintahannya dalam menghasilkan 
kerangka ekonomi digital yang bergulir pada 4 aspek 
pembangunan dan 5 strategi.

Pada 2015 lalu pemerintah Thailand membuat skema 
‘Dana Abadi’ sebanyak 500 juta baht untuk ekosistem 
startup, juga membentuk perusahaan manajemen 
aset untuk mengelola dana tersebut. Dan kini, sedang 
dibuat rancangan undang-undang (RUU) agar Startup 
disana memiliki akses dana Research & Development ke 
kementerian riset setempat. Selain itu, telah diberlakukan 
insentif pajak selama 10 tahun bagi venture capital yang 
berinvestasi ke startup lokal.
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BAB III : Ekosistem Startup Digital di Indonesia



Indonesia
Peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, namun 
juga sebagai fasilitator dan mediator. Di beberapa negara, 
dukungan pemerintah melalui regulasi menjadi penting 
agar startup bertumbuh secara sehat. Selain regulasi, 
dukungan kemudahan untuk melakukan inovasi dan 
promotor pelbagai pelatihan dalam memperkuat skill 
individu para pencetus startup, juga menjadi tonggak 
penting dalam terbentuknya ekosistem startup di 
Indonesia. Pada sebagian besar ekosistem startup maju 
maupun berkembang, negara memiliki bentuk dukungan 
yang terfokus kepada dua hal, yakni dukungan regulasi 
(membuat paket kebijakan aturan hukum) dan kebijakan 
non fiskal (kebijakan insentif yang berbentuk fasilitas baik 
fisik maupun non fisik).

Kedua fasilitas kebijakan tersebut, bermuara kepada 
tumbuhnya inovasi yang didukung oleh lingkungan 
bisnis yang sehat dan produktif seperti yang dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia dengan membuat skema 
pembangunan ekosistem startup digital sebagai salah 
satu agenda pembangunan nasional. Dari sisi regulasi, 
komitmen pemerintah Indonesia dapat dilihat dari 
upaya penetapan Peta Jalan industri Kreatif khususnya 
ecommerce. Melalui didirikannya Badan Ekonomi Kreatif 
(Bekraf) RI, pemerintah Indonesia banyak melakukan 
implementasi pelbagai program diantaranya program 
inkubasi startup BekUp dan banyak program lainnya.
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Setelah melakukan kajian studi data sekunder pada 
delapan negara, kami melakukan proses validasi kepada 
beberapa narasumber baik melalui korespondensi email 
maupun wawancara langsung. Narasumber tersebut 
antara lain: 

1. Andrias Ekoyuono, VP of Business 
Development, Ideosource 
2. Ryan Gondokusuma, Co Founder Sribu.com 
3. Leonthinus Alpha Edison, Co Founder Tokopedia 
4. Alamanda Shantika Santoso, Vice President GoJek 
Indonesia 
5. Ahmad Zaky, Co Founder Bukalapak

Dari proses validasi kajian komparasi delapan negara 
dan hipotesa ekosistem startup digital kepada daftar 
narasumber diatas, didapatkan empat kebutuhan pokok 
para pelaku industri kreatif digital di Indonesia saat ini 
yaitu: 

1. Pool of talent (ketersediaan talenta) 
2. Mentor networking 
3. Infrastruktur 
4. Suprastruktur



BAB

IV
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Rekomendasi 
Penguatan Ekosistem 
Startup Indonesia
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Indonesia memiliki pool of talent yang berkualitas 
baik level universitas, SMK, hingga lembaga-lembaga 
pendidikan. Kita juga memiliki lembaga inkubator dan 
akselerator, perusahaan venture capital, co-working 
space, k perkembangan ekosistem.omunitas-komunitas 
startup dan industri, event pendukung, dan inisiatif 
pemerintah yang berupaya untuk mendukung. Jika 
digambarkan, inilah ekosistem startup digital Indonesia 
saat ini :

Namun apa yang ada saat ini masih butuh perbaikan, 
ada beberapa beberapa hal yang harus dilakukan oleh 
para stakeholder dalam ekosistem baik itu pemerintah, 
lembaga pendidikan, lembaga inkubator dan akselerator, 
perusahaan Venture capital dan komunitas startup. 

Melihat kebutuhan kebaradaan 
faktor-faktor kunci sebagaimana 

yang talah dibahas dalam bab III, 
secara kelengkapan, apa yang dimiliki 
oleh Indonesia saat ini sesungguhnya 
sudah sama, atau minimal mendekati 

dengan kondisi ideal—yang ada 
di negara-negara dengan startup 

yang berkembang—namun belum 
terkordinasi dengan baik. 



Kajian Ekosistem Startup Indonesia62

BAB IV : Rekomendasi

EKOSISTEM STARTUP INDONESIA
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Setelah melakukan kajian studi data sekunder pada 
delapan negara, kami melakukan proses validasi kepada 
beberapa narasumber baik melalui korespondensi email 
maupun wawancara langsung. Narasumber tersebut 
antara lain: 

1.  Andrias Ekoyuono, VP of Business 
 Development, Ideosource 
2.  Ryan Gondokusuma, Co Founder Sribu.com 
3.  Leonthinus Alpha Edison, Co Founder Tokopedia 
4.  Alamanda Shantika Santoso, Vice President   
 GoJek Indonesia 
5.  Ahmad Zaky, Co Founder Bukalapak

Dari proses validasi kajian komparasi delapan negara 
dan hipotesa ekosistem startup digital kepada daftar 
narasumber diatas, didapatkan empat kebutuhan pokok 
para pelaku industri kreatif digital di Indonesia saat ini 
yaitu: 

“Menurut saya yang perlu diperkuat 
adalah Mentor of networks yang
committed, karena biasanya 
mentors juga memiliki usaha sendiri 
dan akan sangat sibuk dengan 
usahanya, dan edukasi (sekolah),”

Ryan Gondokusuma
Founder Sribu.com

“Dari sisi investasi, saat ini memang 
perlu lebih banyak angel network 
dan VC lokal (untuk semua series) 

yang mengerti teknologi, agar 
entrepreuner tidak kesulitan akan

pendanaan,”
Andrias Ekoyuono

VP of Business Development, 
Ideosource

“Saya percaya anak-anak Indonesia 
mampu, tetapi karena justru kita 
baru memulai maka mesti 
dipercepat dengan mentoring yang 
intens,”

Alamanda Shantika
Vice President Gojek Indonesia

“Tantangan terbesar bagi ekosistem 
startup digital, red- kita itu people. 

Sisieksternal itu talent, dan internal 
itu management,” Leonthinus Alpha Edison

Founder Tokopedia

“Saya tidak merekrut karyawan 
selama satu tahun awal, karena 
tidak ada yang mau jadi karyawan. 
Kalaupun ada, sebelum 10 bulan 
karyawan tersebut sudah berhenti
atau pindah,”

Ahmad Zaky
Founder Bukalapak

1. Pool of talent (ketersediaan talenta) 
2. Mentor networking 
3. Infrastructure 
4. Suprastruktur

4.1  Talenta yang Berorientasi   
 Pada Industri

Meski memiliki potensi yang cukup besar, ekosistem 
startup di Indonesia juga menghadapi sejumlah 
tantangan yang tidak kecil antara lain masalah SDM yang 
sangat terkait dengan ketersediaan talenta. Penyediaan 
talenta ini menjadi persoalan utama di pelbagai sektor 
industri kreatif digital di Indonesia.

Sebuah studi yang dilakukan oleh British Council 
menyatakan sebanyak 2,6 juta penduduk Indonesia 
diperkirakan akan memasuki tahap pendidikan lebih 
tinggi dalam 10 tahun kedepan. Namun, hanya ada satu 
persen saja yang saat ini belajar di luar negeri (36.000 
pelajar). Pelajar yang saat ini tengah belajar di luar 
negeri merupakan ‘tabungan’ penting talenta muda bagi 
Indonesia di masa depan. Kepulangan mereka ke tanah 
air akan membawa wawasan, pengalaman dan kontak 
baru ke tanah air. Potensi ini akan memperkaya industri 
digital tanah air dengan pengalaman global.



Fakta adanya kecenderungan para sarjana muda di 
Indonesia yang lebih memilih bekerja di perusahaan 
teknologi ternama dan besar, ketimbang bergabung 
bersama perusahaan teknologi yang masih rintisan, 
merupakan masalah pertama bagi penyediaan talenta di 
Indonesia. Jika ada sarjana muda yang bekerja di sektor 
digital, sebuah survey menunjukkan bahwa 28% nya akan 
pindah kerja memilih bidang pekerjaan baru dalam kurun 
12 bulan saja.

Hal ini turut dibenarkan oleh Ahmad Zaky, Founder 
Bukalapak yang menceritakan bahwa di tahun-tahun 
awal Bukalapak berdiri, dirinya kesulitan mendapatkan 
karyawan.

“Saya tidak merekrut karyawan selama satu tahun awal, 
karena tidak ada yang mau jadi karyawan. Kalaupun ada, 
sebelum 10 bulan karyawan tersebut sudah berhenti 
atau pindah,” ujarnya.

Zaky menambahkan bahwa Indonesia butuh lebih banyak 
talent untuk memenuhi kebutuhan dalam industry digital. 
Namun ia mengakui bahwa saat ini inisiatif pemerintah 
sedikit lebih baik dengan mulai mendirikan banyak 
kampus berbasis teknologi.

“Seperti di Lampung kini ada Itera –Intitut Teknologi 
Sumatra-, juga Lombok dan daerah lain. Artinya 
pemerintah mulai tanggap, karena sebentar lagi 
kebutuhan di industry digital akan semakin mendesak,” 
tukas Zaky.

Kondisi serupa juga diamini oleh Alamanda Shantika 
Santoso, Vice President Go-Jek Indonesia yang merasa 
bahwa kesulitan terbesar startup di Indonesia adalah 
mendapatkan talenta yang bagus. Ia memaklumi karena 
bila dibandingkan dengan negara-negara lain, ekosistem 
startup di Indonesia belum terbentuk dengan sempurna, 
masih mencari pola dan formula yang cocok dan sesuai.
“US dan India itu kan –ekosistem startup digitalnya, red- 
sudah mulai dari puluhan tahun yang lalu. Saya nyari 
mobile app developer saja waktu satu dua tahun yang 
lalu itu sangat susah. Jadi apa salahnya kalau kita belajar 
dari mereka,” tukas Alamanda.

Senada dengan Alamanda, terpisah Leonthinus Alpha 
Edison Co Founder Tokopedia menitikberatkan kepada 
kebutuhan penyediaan talenta bagi startup digital 

1. Kurikulum yang Berorientasi   
 Industri
Integrasi kurikulum atau materi pembelajaran yang 
terkait dengan kebutuhan industri digital ke perguruan 
tinggi dan SMK, berkonsolidasi dengan Kementerian 
Ristek Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
serta komunitas pelaku industri kreatif digital.

di Indonesia. Meskipun banyak perguruan tinggi di 
Indonesia, ia tak menjamin bahwa sektor pendidikan akan 
mampu menopang pembangunan ekosistem startup di 
Indonesia tanpa adanya pengarahan dari pemerintah dan 
pendampingan dari komunitas industri. 

“Tantangan terbesar bagi –ekosistem startup digital, red- 
kita itu people. Sisi eksternal itu talenta, dan internal itu 
manajemen,” ujar Leonthinus.

Masalah lainnya dalam penyediaan talenta yaitu masih 
belum banyak kampus yang terintegrasi dengan materi 
dan pengetahuan soal Teknopreneurship, menjadi 
kendala bagi bertumbuhnya jumlah generasi muda yang 
memilih jalan menjadi bagian dari pelaku startup digital 
di Indonesia. Sebenarnya pemerintah Indonesia memiliki 
potensi talenta yang besar dari SMK. Dengan melakukan 
akselerasi peningkatan keterampilan bagi lulusan 
SMK, diantaranya melakukan sinkronisasi tambahan 
materi dari Perguruan Tinggi dan komunitas-komunitas 
developer contohnya, derajat kemampuan skill mereka 
akan semakin match dengan kebutuhan dunia industri.
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4.2  Mentor network 

Selain terbatasnya talenta, terbatasnya ketersediaan 
mentor yang konsisten dan kompeten di bidangnya 
dalam melakukan pendampingan pada startup digital, 
dan menjadi kendala bagi tumbuhnya startup digital di 
Indonesia. 

Talenta yang baik tidak akan optimal tanpa adanya 
pendampingan serta pengarahan dari mentor yang 
kompeten. Inisiatif terbentuknya mentor network bisa 
datang dari pemerintah yang memiliki akses terhadap 
akademisi, maupun komunitas yang mewakili industri. 
Dan secara periodik melakukan rekrutmen serta tes 
untuk mendapatkan mentor baru yang kompeten setiap 
tahunnya.
Hal ini juga diutarakan oleh Alamanda Shantika Santoso, 
yang optimis dengan potensi-potensi generasi muda 
Indonesia. Asalkan melalui mentoring yang tepat dan 
sistematis, kualitas talenta asal Indonesia akan sangat 
kompetitif.

“Saya percaya anak-anak Indonesia mampu, tetapi karena 
justru kita baru memulai maka mesti dipercepat dengan 
mentoring yang intens,” ujar Alamanda.

Selain itu, kebutuhan adanya standarisasi modul 
pembinaan bagi startup juga perlu dibuat. Sebagai 
panduan dasar para mentor sesuai dengan spesifikasi 
bidang yang ia kuasai untuk ditransfer kepada calon 
startup. 

“Menurut saya yang perlu diperkuat adalah Mentor of 
networks yang committed, karena biasanya mentors 
juga memiliki usaha sendiri dan akan sangat sibuk 
dengan usahanya, dan edukasi (sekolah),”menurut Ryan 
Gondokusuma, Co Founder sribu.com

Ketersediaan mentor berkualitas, menjadi salah satu hal 
yang p aling krusial dalam ekosistem startup di Indonesia. 
Kualitas dari startup yang dihasilkan di Indonesia, tak bisa 
lepas dari campur tangan para mentor yang membantu 
startup bertumbuh. 

“Diperlukan lebih banyak mentor dan inkubator yang 
memang memiliki pengalaman dan kemampuan tepat 
untuk membantu mereka (startup, red),” ujar Andrias 
Ekoyuono, VP of Business Development Ideosource.

2. Apresiasi Talenta Terbaik  
Membuat kegiatan awarding National Digital Startup, 
untuk menjaring talenta, mempersiapkan dan 
menyeleksi talenta yang paling siap untuk menjadi 
startup digital melalui kampus-kampus, bekerjasama 

dengan inkubator startup di pelbagai kota. 

3.	 Membuat	poin-poin	sertifikasi		
 Talenta
Bekraf merumuskan poin-poin untuk asessor dan 
merekomendasikan sertifikasi talenta yang lolos standar 
kualifikasi seperti programmer, desainer, dll kepada 
BNSP.
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Di Indonesia sendiri mentor startup sebagian berperan 
ganda berasal dari kalangan angel investor. Yang 
memiliki pengalaman bisnis dan pengetahuan lain yang 
dibutuhkan oleh startup. Permasalahan ini juga diamini 
oleh Leonthinus Alpha Edison yang melihat bahwa masih 
sangat sedikitnya startup yang berhasil dikarenakan 
jumlah mentor berkualitas di Indonesia masih terbatas.

“Hal lain yang paling penting ialah mentoring, soal 
bentuknya terserah. Saya merasakan sendiri sulitnya 
mencari talenta yang sesuai. Di Indonesia jumlah mentor 
startup masih sedikit,“ ujar Leonthinus.

6. Dukungan Bagi Lembaga   
 Inkubasi Nasional
Memberikan dukungan dengan membentuk Lembaga 
Inkubasi Nasional yang nantinya menjadi wadah bagi 
startup untuk mengembangkan bisnisnya. Sehingga 
pertumbuhan startup tidak dibiarkan sendirian dengan 
memberikan berbagai dukungan Lembaga Inkubasi 
Nasional kepada startup.

4. Jaringan Mentor Digital   
 Nasional
Membuat lembaga Jaringan Mentor Digital Nasional 
(National Mentor network), dan membuat SOP proses 
mentoring dan coaching.

5.	 Rekrutmen	dan	sertifikasi		 	
 Mentor
Melakukan kegiatan rekrutmen mentor dan coach 
secara periodik (setiap semester atau setiap tahun) dan 
melakukan sertifikasi.

4.3  Infrastruktur

Kondisi infrastuktur yang belum merata di pelbagai 
daerah Indonesia menjadi salah satu persoalan startup 
digital di Indonesia. Terutama startup digital yang 
memiliki relevansi pada kegiatan logistik.

Sampai saat ini penetrasi pasar Broadband secara global 
sangat besar, dan hampir 60-70% market broadband 
berada di Asia Pasifik. Beberapa negara dengan populasi 
penduduk terbesar seperti China, India, termasuk 
Indonesia merupakan potensi pasar yang kini banyak 
dilirik para vendor penyedia infrastruktur jaringan. 

Dalam beberapa rilis riset, penetrasi broadband di sebuah 
negara memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan 
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7. Coworking space
Memfasilitasi tersedianya Co-working space di lokasi-
lokasi yang teridentifikasi sebagai pusat pertumbuhan 
startup digital.

8. Membuat lembaga inkubasi   
 nasional
Lembaga inkubasi nasional ini nantinya menjadi wadah 
bagi startup untuk mengembangkan bisnisnya dengan 
melakukan berbagai pendampingan yang terkait dengan 
pertumbuhan startup.

ekononomi. Setiap 10 persen peningkatan penetrasi 
broadband dapat menyumbang pertumbuhan ekonomis 
sebesar 1,3 persen (ITU, World Bank), dan setiap 1 persen 
penetrasi broadband akan mendorong pertumbuhan 
GDP sebesar 0,6-0,7 persen. (McKinsey Research).

Ahmad Zaky, pemilik Bukalapak mengatakan bahwa 
rendahnya kualitas infrastruktur di Indonesia menjadi 
salah satu hambatan yang belum terselesaikan. 
Dengan karakter negara kepulauan seperti Indonesia, 
pembangunan infrastruktur seperti penetrasi internet 
hingga ke daerah memerlukan waktu dan investasi 
yang besar. Namun apabila hambatan infrastruktur 
telah terselesaikan, ia optimis bahwa startup digital di 
Indonesia akan tumbuh subur dan ekosistem startup 
digital makin siap terbentuk.

“Hambatan infrastruktur jaringan internet belum merata, 
kesenjangan infrastruktur logistik juga menjadi kendala,” 
ujar Zaky.

Sementara itu, senada dengan Zaky, Leonthinus juga 
memberikan contoh acuan kemajuan startup digital 
dengan kondisi pembangunan infrastuktur seperti di 
Korea Selatan.

“Pemerintah sangat bisa kontribusi dari sisi regulasi dan 
infrastruktur. Korea sejak 2012 pemerintahnya komitmen 
pada pembangunan infrastruktur,” jelas Leonthinus.

Seperti diketahui, sejak tahun 2012 pemerintah korea 
membangun BTS atau menara signal internet hingga 
ke batas terluar negaranya. Itu dilakukan karena ingin 
memastikan bahwa setiap orang yang berada di wilayah 
teritori negaranya dapat mengakses jaringan internet 
dengan baik dan lancar.

Selain persoalan jaringan, ekosistem juga membutuhkan 
wadah-wadah pengembangan bagi startup  seperti Co-
working space, inkubator dan akselerator, hingga wadah 
bagi komunitas.
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4.4 Suprastruktur 

Dua hal terakhir yang menjadi kendala utama bagi 
ekosistem startup ialah suprastruktur dalam hal akses 
pasar dan akses modal. Selama ini yang menjadi 
tantangan bagi startup untuk membawa produk baru atau 
inovasinya ke pasar, adalah memperkenalkan sebuah hal 
baru yang belum pernah dicoba atau diuji sebelumnya ke 
masyarakat luas. Alhasil, kemungkinan lambatnya respon 
pasar dalam merangkul inovasi produk tersebut dapat 
terjadi, apabila startup tidak memiliki perencanaan dan 
riset yang pasar yang holistik. 

Kendala utama startup digital dalam mengakses pasar 
selain belum memiliki networking, sebagian besar belum 
memiliki kapasitas yang mapan saat membawa produknya 
untuk memasuki pasar baru yang kompleks. Oleh karena 
itu, peran ekosistem startup yang menyediakan jenis 
akses pasar dalam menjangkau konsumen potensialnya, 
perlu didukung oleh campur tangan regulasi dan skema 
dukungan dari pemerintah dalam bentuk lainnya. 

Campur tangan regulasi pemerintah di Indonesia 
dapat dimulai dari keberpihakan pemerintah yang 
tertuang dalam aturan yang mengatur perusahaan milik 
negara dan intitusi pemerintah untuk berpartisipasi 
dalam perkembangan startup digital lokal. Contohnya, 
mengutamakan penggunaan aplikasi buatan lokal 
untuk sistem manajemen informatika daerah, atau 
menggunakan jasa inovasi startup lokal dalam kegiatan 
operasional badan atau lembaga pemerintah. 

Selain soal regulasi, dukungan lain yang tak kalah penting 
ialah dukungan terhadap bertumbuhnya angel investor 
lokal. Mengingat masih sedikitnya jumlah angel investor 
di Indonesia yang sebenarnya memiliki peran penting 
dalam masa tumbuh kembangnya startup digital. Bentuk 
dukungan tersebut bisa melalui insentif keuangan dan 
pembentukan jejaring angel investor nasional yang 
memiliki hubungan kuat dengan pemerintah dalam hal 
jaminan pendanaan. Mengingat saat ini penyedia jasa 
keuangan konvensional seperti bank, masih enggan 
berinvestasi kepada startup digital yang umumnya 
dianggap memiliki resiko tinggi. 

BAB IV : Rekomendasi

9. Standarisasi Lembaga Inkubasi  
 Nasional
Lembaga Inkubasi Nasional yang terbentuk nantinya 
akan diberikan standarisasi yang berbasis pada ruang 
lingkup kerjanya. Beberapa wilayah di Indonesia yang 
mencakup ruang lingkup kerjanya, dengan adanya 
standarisasi Lembaga Inkubasi Nasional maka seluruh 
wilayah Indonesia nantinya akan dalam jangkauan kerja 
Bekraf, sehingga memiliki pemerataan pertumbuhan 
startup di seluruh Indonesia.

10. Sediakan Server
Bekraf menyediakan server atau peladen untuk 
memfasilitasi virtual mesin bagi startup industri kreatif 
digital yang membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk 
membantu mengurangi biaya operasional startup di fase 
awal.
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“Dari sisi investasi, saat ini memang perlu lebih banyak 
angel network dan VC lokal (untuk semua series) yang 
mengerti teknologi, agar entrepreuner tidak kesulitan 
akan pendanaan,” menurut Andrias Ekoyuono, VP of 
Business Development Ideosource.

Berdasarkan kajian studi data sekunder dan wawancara, 
telah diperoleh empat rekomendasi untuk penguatan 
terhadap ekosistem industri kreatif digital di Indonesia 
yaitu:

a.      Akses Pasar

satu atau satu banding lima dari setiap venture capital 
yang melakukan pendanaan terhadap startup lokal. 
Matching program ini nantinya Bekraf memberikan 
dukungan kepada startup lokal tetapi kualitas bisnisnya 
diserahkan kepada pelaku bisnis seperti venture capital.

11. Memprioritaskan produk lokal
Mendorong dibuatnya kebijakan yang mengatur industri 
besar dan lembaga pemerintah baik tingkat pusat 
maupun daerah, untuk memberikan kesempatan bagi 
startup lokal yang memiliki kapasitas dan kompetensi 
dalam mensuplai kebutuhan industri atau lembaga 
tersebut. (*Contoh kasus seperti Clue dan platform 
olimpiade online soal ujian nasional)

12. Matching Program
Memberikan dukungan kepada kelompok bisnis seperti 
venture capital untuk melakukan pembinaan dan seleksi 
terhadap startup nasional. Dengan metode satu banding 

b.      Akses Dana

13. Beasiswa Inkubasi
Menyediakan beasiswa inkubasi bagi startup lokal di 
inkubator Negara-negara yang lebih maju.

14.	 Insentif	
Mendorong kebijakan insentif pajak dan atau insentif 
keuangan, bagi para pelaku industri lokal, yang 
melakukan investasi kepada startup digital lokal.
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