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Persiapan - Ide

Ide adalah modal awal berdirinya suatu startup

TES IDEMU KEPADA ORANG YANG SEKIRANYA AKAN 
MENJADI TARGET PEMBELI ANDA.

Ajak mereka ngopi bersama anda, lalu bicarakan apa yang sedang anda 
lakukan, inovasi yang akan anda ciptakan, terbukalah kepada lawan 
bicara anda. Lalu liat bagaimana tanggapan dari dia, apapun 
tanggapannya anda harus bisa menerima tanggapan tersebut dengan 
positif, catatlah tanggapan-tanggapan dari mereka, jadikan itu sebagai 
revisi untuk anda



Persiapan - Ide

Bertanyalah kepada orang lain sebanyak mungkin,
Terkadang kita merasa bahwa ketika ide tersebut 
kita ceritakan kepada orang lain, maka ide 
tersebut akan dicuri oleh orang lain. 

Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena 
andalah orang yang sangat ingin mewujudkan ide 
tersebut. Bukan orang lain.

Keberhasilan tidak dilihat dari ide, tetapi dari implementasi



Persiapan - Ide

Memecahkan masalah adalah 
langkah awal membangun startup

Coba cari masalah yang ada dan 
jadikan ide yang dibuat sebagai 
solusi untuk pemecahan masalah 
yang ada dengan pendekatan 
teknologi yang ada.

Identifikasi masalah secara rinci 
dan pastikan dialami banyak orang, 
sehingga produk startup yang 
dibuat pasti akan di pakai oleh 
banyak orang

Ide tidak selalu harus 
menyenangkan tetapi harus 
berjalan. Ide harus punya tujuan, 
dan ketika menjadi sebuah produk, 
harus ada masalah yang ingin 
dipecahkannya karena jika produk 
tidak memecahkan masalah yang 
dihadapi oleh orang lain, maka hal 
itu adalah percuma.



Persiapan - Ide

Bagaimana anda nantinya bisa mendapatkan uang 
dari ide anda ?

Jika anda ingin bisnis anda dapat terus berlanjut, 
maka anda membutuhkan dana untuk 
mengoperasikan bisnis anda. Pertanyaannya 
adalah, bagaimana anda mendapatkan dana 
tersebut ? Apakah anda akan mendapatkannya 
dari iklan, seperti Google dan Facebook, atau anda 
mendapatkan fee dari transaksi yang terjadi pada 
produk anda, seperti Uber dan Amazon.

Pertanyaan diatas harus anda dapatkan 
jawabannya, sehingga anda dapat membuat arah 
strategi bisnis anda di awal dan membuat 
target-target yang akan dicapai.

Percayalah pada Insting anda

Keyakinan itu akan menjadi modal yang kuat dalam mengimplementasikan ide 
anda. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mecapai keberhasilan.



Persiapan - Validasi Ide

Gunakan Javelin Board sebagai tools untuk memvalidasi ide melalui eksperimen.



Persiapan - Validasi Ide

Validasi ide merupakan salah satu 
tahap krusial yang menentukan. 

Dari analisis menggunakan Javelin 
Board, kita dapat mengetahui titik 
kritis, identifikasi masalah, asumsi, 
melakukan metode pengujian, dan 
juga penentuan kriteria sukses. 

Board ini terbagi menjadi 2 bagian, 
yaitu bagian kiri atau yang disebut 
dengan Area Brainstorming. Dan 
bagian kanan atau yang disebut 
dengan Area Execute.



Persiapan - Javelin Board - Area Brainstorming 

Untuk memulai menggunakan 
Javelin Board hal yang pertama 
dilakukan adalah membentuk 
hipotesis.

Hipotesis berguna untuk 
memberikan batas kepada ide-ide 
gila kita agar kita dapat lebih fokus.
 
Hipotesis di pecah menjadi 3 
bagian yaitu, customer, problem, 
dan solution.



Persiapan - Javelin Board - Area Execute 

Tentukan siapa saja customer yang akan menggunakan product kita, setelah customer ditentukan 
pindahkan salah satu customer tersebut ke ruas kanan untuk dieksperimen. Setelah itu tentukan 
masalah-masalah apa saja yang dihadapi, kembali pindahkan salah satu masalah tersebut ke ruas kanan.
Baris solusi di ekspresimen pertama sengaja dibuat abu-abu agar kita tidak langsung memberikan solusi 
di awal dan fokus terhadap masalah.
Setelah kita menentukan masalah apa saja yang dihadapi oleh customer, maka setelah itu buat list 
mengenai asumsi-asumsi tentang masalah customer yang dirasa benar.

Selanjutnya adalah menentukan riskiest assumption, riskiest assumption yang dipilih adalah asumsi kita 
mengenai masalah customer yang paling benar menurut kita.
Setelah membuat riskiest assumption maka saatnya kita menentukan metode kriteria sukses untuk 
riskiest assumption yang kita buat. biasanya untuk membuktikan asumsi kita benar yaitu dengan cara 
melakukan wawancara kepada calon customer secara langsung atau bisa juga melalui survey, namun 
untuk hal ini lebih baik melakukan interview secara langsung agar hasil yang didapat benar-benar valid.



Persiapan - Javelin Board - Area Execute

Setelah kita melakukan wawancara maka didapatkan 
hasil-hasil dari wawancara tersebut, hasil yang didapatkan 
bisa saja sukses atau benar bisa juga hasilnya tidak benar 
atau asumsi yang kita punya tidak benar ternyata pada 
realita nya maka dari itu hasil yang didapatkan dinyatakan 
pivot. 

Bila hasil yang didapatkan sudah dinyatakan benar maka 
kita sudah dapat menentukan apa sih solusi yang 
sebenarnya dibutuhkan untuk mengatasi masalah 
customer tersebut. 
Dan juga bila hasilnya dinyatakan pivot berarti masalah 
yang kita asumsikan tidak benar-benar dianggap suatu 
masalah maka dari itu bisa dinyatakan pivot dan kita dapat 
mengganti asumsi yang sudah diujikan sebelumnya 
dengan asumsi yang baru.
Berdasarkan hasil tersebut tentunya didapat pembelajaran 
yang dapat kita gunakan di eksperimen-eksperimen 
selanjutnya.



Tutorial javelin Board

http://www.youtube.com/watch?v=F-5Iyj9A1MU


Persiapan - Bisnis Model Kanvas

Bisnis model canvas merupakan sebuah tool 
dalam strategi manajemen untuk menterjemahkan 
konsep, konsumen, infrastruktur maupun 
keuangan perusahaan dalam bentuk 
elemen-elemen visual.

Konsep bisnis model canvas mengandalkan 
gambar-gambar ide sehingga setiap orang 
memiliki pemahaman yang sama dan riil terhadap 
tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, 
cara kerja perusahaan dan sebagainya.



Persiapan - Bisnis Model kanvas



Persiapan -
Lakukan Riset Pasar

Cari tau posisi startup anda berada dimana 

Lakukan riset untuk mencari siapakah pesaing yang paling 
berpotensi jika startup anda didirikan

Bikin SWOT analisis 

Apa kekuatan startup anda ? 
Apa kelemahan startup anda ?
Apa kesempatan startup anda ?
Apa ancaman buat startup anda?



Persiapan - Lakukan Riset Pasar

Identifikasikan Pembeli dan coba untuk wawancarai 
mereka

Lakukan hal ini untuk memvalidasi ide yang anda buat 
bisa di terima oleh pasar , apakah solusi solusi yang anda 
ingin berikan menjadi pemecah masalah yang ada ?

Buat survey kepada beberapa orang dari berbagai 
kelompok , sesuaikan dengan kebutuhan dari startup yang 
ingin di buat 



Persiapan - Lakukan Riset Pasar 



Persiapan - 
Buat Rencana 

Bisnis



Dalam business plan, Anda memiliki dokumen tertulis 
mengenai ide dan perencanaan bisnis secara 
keseluruhan. Hal ini dapat berguna untuk menarik 
investor.

Jika business plan Anda benar-benar matang dan 
terperinci, ini akan membantu Anda dalam perubahan 
ide bisnis agar terus berkembang di kemudian hari. Oleh 
karena itu, pertimbangkanlah segala unsur-unsur dalam 
business plan.
Anda akan mengetahui pencapaian-pencapaian yang 
terjadi dalam bisnis Anda yang sudah dibuat 
sebelumnya dalam business plan. Selain itu, Anda juga 
dapat mengetahui harus memperbaiki di unsur apa jika 
terjadi kegagalan.
Anda juga akan mengenal struktur bisnis, kejelasan 
bisnis yang dikerjakan, mengetes perhitungan bisnis, 
mempertajam sistem operasional serta mengenai 
pesaing dari bisnis Anda.
Dalam menjalankan bisnis, Anda akan bermitra dengan 
pihak lain. Dengan adanya business plan, Anda dapat 
menggunakannya sebagai penyamaan presepsi dengan 
pihak lain.

Kenapa Harus Business Plan ?



Bentuk Badan Hukum

Mendirikan sebuah startup tidak hanya tentang 
mengembangkan produk atau layanan agar 
memberikan solusi bagi konsumen. Tapi dalam 
perkembangannya, ada rambu-rambu yang harus 
diperhatikan oleh startup untuk bisa 
mengembangkan bisnisnya, atau malah bisa 
tersandung isi hukum.  

Menjalankan usaha terutama di Indonesia ada aspek 
legal yang harus dipenuhi. Salah satu aspek legal 
yang harus diperhatikan pendiri startup adalah 
bentuk badan usaha dari startup yang dijalankan.  
Dengan berbadan usaha membuat startup 
mendapat perlindungan hukum dan lebih dipercaya 
investor. Dengan keuntungan itu startup dapat 
berkembang lebih besar lagi bahkan bisa saja 
menjadi unicorn atau bahkan decacorn.



Lindungi Merk Dagang Startup Anda

“Singkatnya, hak paten (bagi startup) adalah 
cara melindungi produk anda. Memiliki hak 
paten akan menjadi sangat menarik bagi 
investor seperti saya”, (Anis Uzzaman, 
Founder Fenox Venture Capital).

Startup selalu erat kaitannya dengan inovasi. 
Dengan Inovasi itulah startup bisa 
berkembang pesat dan mendapat banyak 
keuntungan. Karena itu, kompetitor tertarik 
dan berpotensi meniru inovasi sebuah startup.  
Oleh sebab itu, penting untuk melindungi hak 
paten atas inovasi baru yang dihasilkan 
startup.



Persiapan Segala Kebutuhan 

5 Kebutuhan yang harus ada dalam suatu Startup Bisnis 

1. Go mobile
Sebagai catatan penting, karena pasar mobile phone begitu besar, pebisnis tak perlu 
ragu lagi berinvestasi membuat situs yang bisa dengan nyaman ditelusuri para 
pelanggannya, apapun gawai yang mereka pakai. 

2. Kemudahan pembayaran
         Pada 2013 lalu sekitar 15 persen orang di dunia melakukan pembayaran lewat ponsel  
         pintar. Penelitian menunjukkan, orang-orang tipe ini tidak ragu menghabiskan banyak 
         uang untuk berbelanja
3. Keamanan Cyber

         Hal ini sangat penting di lakukan agar masyarkat percaya melakukan transaksi bisnisnya    
         melalui startup kita
4. Aktif di media sosial

Media Sosial menjadi sarana berkomunikasi yang wajib dimiliki oleh semua startup 
bisnis

5. Penyimpanan data
          Penyimpan data (storage) harus bisa beroperasi tanpa konfigurasi rumit. Operasional 
          dan pemeliharaan pun harus dipilih yang paling mudah dan tak mahal.



Cari Pendanaan

Bootstrapping
Cara yang paling mudah dalam mendapatkan dana adalah 
memakai tabungan sendiri/menggabungkan uang dari 
beberapa rekanan yang ikut membangun startup yang akan 
anda rintis.

Menggunakan uang sendiri sebagai modal awal merintis 
startup dikenal dengan istilah bootstrapping. Bootstrapping 
sendiri adalah pendanaan awal yang paling ideal dan logis 
jika anda ingin merintis sebuah startup. Jika diibaratkan hal ini 
bisa dilakukan sebagai sebuah batu loncatan sebelum start 
up yang anda rintis siap untuk scale up.

Hanya saja ada kekurangan dari cara ini, karena anda harus 
mengumpulkan uang terlebih dahulu maka jangka waktu yang 
diperlukan akan lama. Selain itu kekuatan finansial anda atau 
rekanan juga bisa saja tidak mencukupi modal awal yang 
sudah diperhitungkan sehingga butuh waktu lebih lama lagi 
untuk memulai project start up anda



Cari Pendanaan

Investor Pitching
Investor pitching adalah cara yang paling mudah untuk 
mendapatkan modal awal startup yang cukup besar. Selain itu 
juga bisa melakukan hal ini walaupun startup yang ingin anda 
rintis belum berjalan, alias anda memaparkan konsep dan ide.

Tetapi mencari dana modal awal tanpa mempunyai startup yang 
sudah berjalan akan sangat sulit. anda harus dapat benar-benar 
meyakinkan investor anda bahwa apa yang akan anda mulai 
akan menghasilkan sesuatu dan memastikan uang investor 
tersebut dapat kembali atau bertambah.

Meyakinkan orang lain untuk mempercayakan uangnya kepada 
kita bukanlah sebuah perkara muda, ada pertanggungjawaban 
yang harus anda penuhi jika anda berhasil melakukan pitching 
dengan investor dna biasanya berhubungan dengan pembagian 
saham/hasil usaha yang nantinya akan didapatkan oleh startup 
yang akan anda rintis.



Launching

Launching sebuah startup baru 
adalah hal yang paling menarik 
dalam tahap kehidupan startup. 

Masa ini adalah masa ketika kita 
akhirnya bisa memperlihatkan ‘bayi’ 
kita ke pada dunia, ‘bayi’ yang telah 
Anda kembangkan dan pelihara 
selama berbulan-bulan bahkan 
mungkin bertahun-tahun. Tentu 
saja hal ini sangat menarik dan 
juga sangat sulit.



           Semoga Bermanfaat 


