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Perspektif Perusahaan Teknologi Rintisan (Startup)



perusahaan teknologi khususnya digital

biasanya sumber pendapatan belum jelas (bakar uang)

didirikan founders yang berbagi kepemilikan

biasanya menjual data dan layanan, bukan produk 

Startup adalah

bisnis online di internet

bisnis biasa yang baru dirintisStartup bukan



Startup adalah 

Bagaimana caranya 
perusahaan Anda bisa 
tumbuh 10x lipat dalam 
waktu 4 tahun?



startup
gagal95% 

Sumber: CB Insight



Sumber: statista.com

High Risk, High Return



Sumber: e27.co

High Risk, High Return



Peluang



2017 2018

93 funding 74 funding (-20%)

Late Stage US$500 mio Late Stage US$3.7 bio

Strategic Investment US$116.8 mio Series C US$290 mio

Series B US$81 mio Series B US$ 92.5 mio

Total ~US$700 mio Total ~US$4.7 bio

Fintech (25) Fintech (20)

E-Commerce (15) E-Commerce (16)

Traveloka (US$ 500 mio) Go-jek (US$ 2.6 bio)

Sumber: Pradipta, 2018
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Bahagiakan orangtua nomer 1

Jadi entrepreneur nomer 4

Ya, 

Sebagian besar mau jadi entrepeneur

Sumber: IDN Indonesia Millennial Report 2018



Tantangan



Sumber: CB Insight



Pre-Seed Seed Series A Series B

< Rp 5 milyar Rp 5 - 10 milyar Rp 10 - 100 milyar > Rp 100 milyar

+/- 20 orang 20 - 50 orang 50 - 200 orang > 200 orang

Frugal Efektif Growth Scale

Fokus pada talent 
generalis

Mencari talent spesialis Mencari talent 
berpengalaman

Mengkader talent, system 
over people
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1. Teknologi tinggi masa depan yang lebih cepat diadopsi dalam skala industrial 
dibandingkan teknologi lain

2. Punya nilai yang besar dan kekuatan penetrasi yang kuat hingga menjadi enabler bagi 
konsep-konsep ekonomi yang sebelumnya sulit dilakukan

3. Kita perlu menginvestasikan sumber daya dan upaya untuk mendukung sektor ini, 
menciptakan pengusaha startup dari negeri sendiri

4. Peluangnya terbuka lebar, Indonesia marketnya dilirik, dan talent-nya kuat

5. Tetapi kuantitas talent berkualitas tidak cukup. Perusahaan besar invest keluar negeri 
untuk talent

6. Potensi gagalnya juga tinggi, jadi perlu peningkatan kualitas entrepreneur besar-besaran

7. Metode manajemen moderen, cabang-cabang keilmuan baru, dan alat-alat produksi 
moderen terbaru beberapa ditemukan dan diamplifikasi oleh startup serta ekosistem yang 
menyertainya. Membangun manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri startup 
akan memiliki efek yang jauh meluas hingga ke industri lainnya


