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Introduksi 
Tentang Hivos 

 

 

Hivos adalah organisasi internasional yang berusaha menciptakan 
solusi-solusi baru untuk masalah global. Melalui projek-projek 
strategis, kami menentang diskriminasi, ketidaksetaraan, 
penyalahgunaan kekuasaan, dan praktek penggunaan sumberdaya 
alam yang tidak berkelanjutan. 

Hivos berupaya mewujudkan masyarakat sadar lingkungan yang 
tidak memiliki tanggal kadaluwarsa. Masyarakat dengan sumber 
tenaganya berasal dari energi terbarukan yang terjangkau, dimana 
setiap orang tercukupi kebutuhan pangannya dengan makanan yang 
bernutrisi dan terjangkau. 

 

Tentang Code Margonda 
 

 

 

Code Margonda adalah creative hub dan co-working space pertama 
dan terbesar di kota Depok. Code Margonda menjadi tempat 
beragam startup lokal berkolaborasi sekaligus menjadi rumah bagi 
lebih dari 2000 komunitas. 

Code Margonda adalah institusi komersial dengan misi sosial yang 
telah terbukti rekam jejaknya dalam mendukung program-program 
kewirausahaan dan memiliki jejaring koneksi bisnis yang luas. Code 
Margonda senantiasa membuka peluang untuk kerja sama 
kolaboratif antara ABCG: Academic (institusi pendidikan), Business 
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(perusahaan), Community (komunitas) dan Government 
(pemerintah). 

 

Tentang IDEA JAM 

 

IDEA JAM adalah program inkubasi selama 4 bulan yang ditujukan 
untuk ide-ide bisnis inovatif dalam sektor pangan berkelanjutan dan 
energi terbarukan. Sejalan dengan visi Hivos dalam mendukung 
kewirausahaan sosial berbasis lokal, IDEA JAM membuka 
kesempatan kewirausahaan sosial untuk para pemuda dari 
komunitas termaginalkan, yang tinggal di sekitaran kota besar.  

Hivos yakin bahwa memberikan dukungan pada tahap berseminya 
ide akan meningkatkan peluang keberlanjutan dari para 
wirausahawan sosial ini serta memperkuat fondasi bisnis mereka 
saat memulai usahanya masing-masing. Berkolaborasi bersama 
Code Margonda, para peserta akan mendapatkan sesi pembekalan 
dari para ahli dan praktisi yang ada dalam jaringan kami. Di akhir 
program, tim dari peserta terpilih akan mendapatkan modal 
pendanaan dan program dukungan lanjutan. 

 

Panduan Sesi Pertemuan 
Secara umum, kelas IDEA JAM akan tersusun dengan urutan 
pembagian waktu seperti ini: 

● Sesi Materi (45 menit): pemateri akan menyampaikan materi 
sesuai topik pada pertemuan itu. 

● Sesi Aktivitas (45 menit): peserta akan dipecah jadi kelas yang 
lebih kecil untuk berlatih terkait seputar materi yang disampaikan. 
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● Sesi Break (30 menit): memberikan kesempatan semua untuk 
istirahat, sholat dan makan malam. 

● Sesi Mentoring (60 menit): tiap peserta mengajukan pertanyaan 
kepada fasilitator seputar masalah yang dihadapi dalam 
memvalidasi ide bisnisnya atau menjalankan bisnisnya. Tidak 
harus terkait dengan topik hari itu.  

 

Jadwal Topik Pertemuan 
Arahan untuk masing-masing pertemuan adalah sebagai berikut: 

Pertemuan Sesi Materi Sesi Aktivitas 

#1. Kick Off 
23/2/18 

● Aturan main 
● Perkenalan Learning 

Associate dan Program 
Officials 

● Pengantar 
kewirausahaan sosial 

● Perkenalan peserta dan 
ide startupnya 

#2. Bisnis 
Sosial 
2/3/18 

● Inklusi sosial 
● Dampak sosial 
 

● Mengukur dampak sosial 
startup-nya 

#3. Sustainable 
Food / 
Renewable 
Energy 
9/3/18 

● Tentang SF / RE 
● Potensi & tantangan 
● Studi kasus 

● Membedah startup 
peserta dengan 
pendekatan SWOT 

#4. Segmen 
Pelanggan 
16/3/18 

● Customer Segment 
● Problem & Solution 
● Business Category 

● Peserta menuliskan 
Customer Segment, 
Problem, Solution dan 
Business Category 

● Problem dan Solution 
tervalidasi di 
presentasikan pada 
pertemuan #7 

#5. Riset Pasar 
23/3/18 

● Market Size 
● Competitor 
● Product Positioning 

● Peserta memetakan 
Competitor dan Product 
Positioning 
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● Hasil analisis Market Size 
dipresentasikan pada 
pertemuan #7 

#6. Safari 
29/3/18 

● Product Development 
● Studi Kasus 
● Diskusi 

● Peserta hadir di lokasi 
Site Visit 

#7. Mentoring 
Session 
6/4/18 

● Mentoring ● Peserta 
mempresentasikan 
Problem dan Solution 
tervalidasi serta Market 
Size dalam grup 

#8. Pemasaran 
dan Penjualan 
13/4/18 

● Strategi Pemasaran 
● Penentuan Harga 
● Saluran Distribusi 

● Peserta menuliskan 
Strategi Pemasaran, 
Harga Produk dan 
Saluran Distribusinya 

 

#9. Model 
Bisnis 
20/4/18 

● Introduksi Model Bisnis 
● Ragam Model Bisnis 
● Business Model Canvas 
 

● Peserta memetakan 
model bisnisnya ke dalam 
BMC 

#10. Presentasi 
Pitch 
27/4/18 

● Persiapan Konten 
● Desain Presentasi 
● Penyampaian Presentasi 

● Peserta merancang 
Persiapan Konten 

● Desain Slide diselesaikan 
di rumah masing-masing 

#11. 
Penyampaian 
Presentasi 
28/4/18 

● Masukan 
● Diskusi 

● Peserta melakukan 
presentasi 

#12. Mentoring 
Session 
4/5/18 

● Mentoring ● Peserta 
mempresentasikan pitch 
deck-nya kepada mentor 
dan menyampaikan 
kemajuannya 

#13. Pitching 
Day 1 
11/5/18 

● Pitching Session (SF) ● Peserta melakukan 
presentasi di hadapan juri 
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#14. Pitching 
Day 2 
12/5/18 

● Pitching Session (RE) 
● Pengumuman Finalis 

● Peserta melakukan 
presentasi di hadapan juri 

#15. Final Event 
26/5/18 

● Pitching Session 
● Pengumuman Pemenang 
● Closing Remarks 

● Finalis melakukan 
presentasi di hadapan juri 
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Bab 1. Bisnis Sosial 
 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan: 
● Memahami tentang konsep kewirausahaan sosial; 
● Memahami tentang inklusi sosial; dan 
● Mampu melakukan pengukuran dampak sosial dari startup-

nya. 

 

A. Wirausaha Sosial 
Kewirausahaan sosial berusaha menggabungkan passion untuk 
dampak sosial dan/atau dampak lingkungan, dengan langkah 
pengembangan bisnis serta pendekatan yang inovatif untuk 
menciptakan nilai. 

Para wirausahawan ini ingin menciptakan perubahan dalam sistem 
yang tidak adil, eksklusif dan tidak berkelanjutan, atau mereka ingin 
meng-eksplorasi peluang yang mampu memberikan dampak positif 
(bisa dalam bidang teknologi, minat konsumen, norma sosial, dsb). 

Bagi para wirausahawan sosial, misi untuk dampak sosial dan/atau 
lingkungan adalah hal yang penting dan eksplisit (bisa terlihat 
dengan jelas) dalam bisnisnya. 

 

B. Inklusi Sosial 
Inklusi sosial diartikan sebagai proses untuk meningkatkan partisipasi 
orang-orang yang kurang diuntungkan dalam masyarakat. Upaya ini 
dilakukan melalui memperbaiki peluang partisipasi, memberikan 
akses terhadap sumberdaya, menyuarakan aspirasi serta 
menghormati hak-hak yang dimiliki oleh mereka. 

Inklusi sosial memfokuskan perhatian pada hal-hal berikut: 
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● Identitas dan Kesetaraan Gender; 
● Orientasi Seksual; 
● Disabilitas; 
● Kelompok Minoritas dan Suku Asli; dan 
● Komunitas Pemuda dan Lansia. 

 

C. Dampak Sosial 
Dampak sosial adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan 
terhadap kesejahteraan masyarakat, budaya dan lingkungan. 

Aspek yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Permasalahan (Problem/ Issue); 
2. Solusi (Solution); 
3. Tindakan (Action); dan 
4. Keberlanjutan (Sustainability). 

Pengukuran Dampak Sosial 
Sebagai wirausahawan sosial, kita perlu secara berkala memantau 
dampak sosial dari startup kita. Bagi suatu startup, dampak sosial 
bisa diukur dengan Social Impact Measurement.  

Latihan pengukuran Social Impact Measurement bisa dilakukan 
pada ➔LEMBAR KERJA #2 dan ➔LEMBAR KERJA #3. 
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Bab 2. Sustainable Food 
 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan: 
● Memahami tentang konsep pangan berkelanjutan 

(sustainable food); dan 
● Mengetahui tantangan dan tindakan yang perlu dilakukan 

terkait dengan pangan berkelanjutan. 

 

A. Tentang Sustainable Food 
Pangan berkelanjutan memperhatikan siklus dari tahap produksi 
hingga tahap konsumsi. FAO (Food and Agriculture Organization) 
menjelaskan bahwa pangan berkelanjutan memiliki dampak negatif 
yang rendah kepada lingkungan juga berkontribusi pada keamanan 
pangan dan nutrisi, serta kehidupan yang sehat bagi generasi 
sekarang dan generasi mendatang. Pangan berkelanjutan berupaya 
melindungi dan melestarikan biodiversitas serta ekosistem, dapat 
diterima secara budaya, cukup secara nutrisi, aman dan 
menyehatkan; sembari mengoptimalkan sumberdaya dari alam dan 
manusia. 

Pemahaman tentang pangan berkelanjutan ini menjadi penting 
karena bumi kita sebenarnya cukup untuk mendukung pertumbuhan 
populasi manusia untuk jangka panjang dengan pangan yang 
bernutrisi dan sehat. Tapi masalahnya, hal ini belum terwujud karena 
saat ini ada satu milyar manusia digolongkan kurang gizi, sementara 
dua milyar manusia tergolong sebagai penderita obesitas. 

 

B. Tantangan 
Dengan terus bertumbuhnya populasi manusia ditambah dengan 
dampak perubahan iklim, hal ini menimbulkan sejumlah tantangan 
untuk sistem pangan global kita. Praktek pertanian yang dominan 
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berlangsung saat ini ialah pertanian monokultur jagung, gandum dan 
beras berskala masif yang mengikis perlahan keragaman ekosistem 
dan tanaman. 

Secara global, pola konsumsi makanan pun berubah dalam 50 tahun 
belakangan ini, ditandai dengan kian jamak manusia yang 
mengkonsumsi daging, susu, minyak, garam dan gula. Pola konsumsi 
ini sebenarnya memiliki dampak negatif bagi tubuh manusia dan juga 
alam. 

 

C. Tindakan 
Diperlukan pendekatan baru dan perubahan cara pikir kita. Kita perlu 
memberikan pemahaman bahwa ekosistem adalah fondasi paling 
mendasar untuk masyarakat dan ekonomi serta menekankan peran 
serta penduduk sebagai aktor utama dalam pembangunan sistem 
pangan baru yang berkelanjutan. 

Transformasi yang kini sedang berlangsung: 

● Komunitas-komunitas lokal kini meluncurkan usaha kecil yang 
menghasilkan pangan berkelanjutan; 

● Hubungan produsen-konsumen yang kian kuat, dimana 
perusahaan-perusahaan progresif ini berupaya menekan 
pemerintah untuk menetapkan target standar sustainabilitas; 
dan 

● Para inovator sosial sedang menciptakan disrupsi perubahan 
baik disisi produsen maupun konsumen. 

 

Latihan analisis SWOT untuk startup di bidang Sustainable Food 
(ataupun Renewable Energy) bisa dilakukan pada ➔LEMBAR 
KERJA #4. 
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Catatan 
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Bab 3. Renewable Energy 
 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan: 
● Memahami tentang konsep energi terbarukan (renewable 

energy); dan 
● Mengetahui tantangan dan tindakan yang perlu dilakukan 

terkait dengan energi terbarukan. 

 

A. Tentang Renewable Energy 
Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang tidak 
akan habis saat digunakan. Contohnya adalah tenaga angin dan 
tenaga matahari. Sumber-sumber energi ini juga mengurasi polusi 
(atau bahkan tanpa polusi) serta tidak memiliki dampak negatif yang  
dapat mengakibatkan perubahan iklim. 

Pemahaman tentang energi terbarukan ini penting karena bahan 
bakar berbasis fosil akan segera habis. Kegiatan ekstraksi serta 
proses konsumsi minyak, gas dan batu bara juga berkontribusi secara 
signifikan terhadap perubahan iklim dan polusi. 

Akses terhadap bentuk-bentuk energi modern juga belum 
terdistribusi secara merata di belahan dunia. Jutaan orang masih 
hidup dengan keterbatasan terhadap akses listrik, yang tentunya 
berdampak pada terhambatnya perkembangan ekonomi di wilayah 
tersebut. 

 

B. Tantangan 
Ancaman terbesar dari penggunaan bahan bakar fosil terus-menerus 
adalah perubahan iklim, dan ini jelas berdampak pada mata 
pencaharian mereka yang hidup dalam kemiskinan. Sebagai contoh, 
ketidakpastian cuaca yang sulit diramalkan akan berdampak pada 
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mata pencaharian para petani kecil, yang tentunya berdampak pada 
hasil panen yang mengecewakan dan tingginya biaya bahan pangan. 

Demikian pula saat bentuk energi modern tidak terdistribusi dengan 
baik untuk daerah terpencil atau wilayah dengan kantong 
kemiskinan. Contohnya adalah kesulitan belajar para siswa 
dirumahnya sendiri karena ketiadaan akses listrik. 

 

C. Tindakan 
Aksi yang bisa kita lakukan adalah dengan mulai mengembangkan 
sumber energi alternatif yang bisa diakses dengan mudah oleh segala 
golongan masyarakat, melalui sumberdaya alam. Kita harus 
mengembangkan teknologi sederhana, cerdas dan bersih yang bisa 
diakses oleh masyarakat terpinggirkan di daerah terpencil. 
Contohnya adalah biodigester, panel tenaga surya, briket biomassa 
dan sejenisnya. 

Transformasi yang kini sedang berlangsung: 

● Pengembangan upaya menghasilkan energi dari limbah; dan 
● Penempatan panel tenaga surya bersubsidi untuk 

mendukung ribuan rumah tanggan di suatu wilayah, yang 
mana upaya ini berkelanjutan secara finansial. 

 

Latihan analisis SWOT untuk startup di bidang Renewable Energy 
(ataupun Sustainable Food) bisa dilakukan pada ➔LEMBAR KERJA 
#4. 
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Catatan 
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Bab 4. Segmen Pelanggan 
 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan: 
● Mampu menjabarkan segmen pelanggan produknya dengan 

jelas; 
● Mampu memaparkan masalah yang akan diselesaikan 

dengan produknya; dan 
● Mengetahui kategori bisnis yang dijalankan. 

 

A. Segmen Pelanggan 
Segmen pelanggan atau customer segment adalah sekumpulan 
orang (atau organisasi) dengan karakteristik tertentu yang membeli 
(atau mengkonsumsi) produk kita. Bisa diistilahkan juga sebagai 
target pasar atau target market.  

Karakteristik Pelanggan 
Secara umum, pelanggan bisa dijabarkan dalam tiga bagian:  

Geografi: lokasi dimana pelanggan tersebut berada (Jabodetabek, 
luar Pulau Jawa, kota besar, pedesaan, dsb.) 

Demografi: atribut kependudukan dari pelanggan tersebut (jenis 
kelamin, rentang usia, status pernikahan, tingkat pendapatan, 
pendidikan terakhir, profesi, dsb.) 

Psikografi: mencakup kepribadian pelanggan, kesukaan, hobi, 
kebiasaan, motivasi hidup, nilai-nilai yang dipercaya, dsb.  

Contoh: 
 
Cookpad.id, situs berbagi resep masakan. Profil penggunanya bisa 
kita jabarkan sebagai berikut: 
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Geografi Tinggal di kota 

Demografi Perempuan, 18-35 tahun 

Psikografi Senang memasak, senang mencoba hal baru 

 

 

Multiple Customer Segment 
Suatu produk bisa saja memiliki lebih dari satu customer segment. Ini 
biasanya terjadi pada model bisnis platform (wadah) atau media. 

Contoh: 

1. Detikcom, media berita online yang melayani netizen pembaca 
berita (pelanggan 1) dan juga para pengiklan atau brand 
(pelanggan 2).  

2. Go-Food, platform yang menghubungkan antara pemesan 
makanan (pelanggan 1) dengan merchant pemilik restoran 
(pelanggan 2) dengan driver (pelanggan 3). 

 

Latihan pemetaan segmen pelanggan bisa dilakukan pada 
➔LEMBAR KERJA #5. 

 

Pelanggan dalam Konteks 
Untuk merancang strategi pemasaran tepat, kita perlu mengetahui 
jenis atau tipe pelanggan dalam konteksnya pada rantai konsumsi. 

User Pihak yang menggunakan atau yang 
mengkonsumsi produk tersebut. 
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Terkadang disebut end user, karena 
memang dialah pengguna akhir dari 
produk. Untuk projek bisnis sosial, 
terkadang disebut juga dengan 
beneficiaries, yang secara harfiah bisa 
diterjemahkan sebagai penerima manfaat. 

Influencer Pihak yang mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

Decision Maker Pihak yang memutuskan untuk membeli 
suatu produk. 

Buyer Pihak yang mengeluarkan uang untuk 
membeli suatu produk. 

 

Contoh: 
 
1. Kainara.com, toko online penyedia makanan dan bahan pangan 

untuk anak berkebutuhan khusus (autisme) yang bebas gluten 
dan kasein. User-nya adalah si anak dengan autisme, sementara 
buyer-nya adalah sang ibunda yang memilih dan membelikan 
produk tersebut.  

 
2. Suatu perusahaan pertanian organik, akhirnya membeli alat 

pemanen baru setelah mendapat saran dari supervisor 
lapangannya. Dalam hal ini: 

 

User Buruh tani pemanen 

Influencer Supervisor lapangan 

Decision Maker Kepala kebun 

Buyer Direktur keuangan perusahaan 
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Early Adopters 
Sebelum diadopsi secara massal (pasar mainstream), suatu produk 
harus digunakan oleh sejumlah pengguna awal yang disebut Early 
Adopters. Inilah kelompok pelanggan yang harus dicari dan 
‘ditaklukan terlebih dahulu oleh startup. Sebelum bisa mendapatkan 
para early adopters ini, maka founder startup harus terus trial and 
error mencari mereka, atau bisa juga produknya yang dimodifikasi. 

Contoh: 

1. Facebook sukses populer di kalangan mahasiswa Harvard 
terlebih dahulu, sebelum menyebar ke penjuru dunia. 

2. Warunk Upnormal sukses membuat anak-anak muda Bandung 
harus antri untuk bisa mencicipi menunya, baru kemudian 
menerapkan sistem franchise untu ekspansi ke kota-kota di 
Indonesia. 

 

B. Masalah dan Solusi 
Dalam merencanakan bisnis, produk yang ditawarkan jangan sekedar 
berasal dari apa yang ingin kita buat atau apa yang mampu kita 
produksi, melainkan harus melihat siapa calon pelanggannya, apa 
masalah yang dialami mereka dan seperti apa produk yang bisa 
menjadi solusi permasalahan tersebut.  

 

Masalah 
Memperjelas masalah pelanggan (problem) adalah hal yang penting 
untuk suatu startup, karena dari poin inilah bisnis startup tersebut 
dibangun. Kita sedang berusaha mencari masalah yang “berharga” 
(worth it) untuk dipecahkan. Untuk bisa menganalisis bahwa suatu 
masalah adalah masalah yang berharga, gunakan kerangka berikut: 
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1 Urgensi seberapa penting masalah tersebut untuk 
pelanggan 

2 Frekuensi seberapa sering masalah tersebut terjadi pada 
pelanggan 

3 Populasi seberapa banyak orang yang mengalami 
masalah tersebut 

 

Jika masalah tersebut dianggap cukup penting bagi pelanggan, 
terjadi cukup sering dan dialami oleh cukup banyak orang, hal 
tersebut adalah kunci untuk membangun bisnis yang bisa dengan 
cepat dibesarkan (scalable business). 

Contoh: 
 
Go-Jek (Go-Ride). Masalah: Bagi pekerja kantoran, tidak adanya 
moda transportasi umum yang mudah dipesan dan mampu 
menembus kemacetan kota. 
 

Urgensi Frekuensi Populasi 

Sangat penting 
untuk bisa sampai 
tujuan dengan 
cepat dan tanpa 
stres 

2-3 kali sehari 
(pulang, pergi, rapat 
diluar) 

Jutaan pekerja 
kantoran 

 

 

Latihan riset pelanggan bisa dilakukan pada ➔LEMBAR KERJA #6. 
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Solusi 
Sebagai startup founder, kita perlu mengidentifikasi alternatif solusi 
apa yang sudah ada saat ini terhadap masalah pelanggan. Biasanya 
solusi ini juga sebenarnya sudah digunakan oleh konsumen. Jika 
konsumen memberikan sinyal ketidakpuasan dengan solusi yang 
ada, maka inilah peluang untuk produk kita bisa masuk sebagai solusi 
yang baru. 

 

Solusi yang kita tawarkan sudah seharusnya lebih baik dari 
kemungkinan solusi yang sudah ada. Inilah kunci agar produk kita 
bisa diadopsi oleh pasar dengan cepat. 

Contoh: 
 
Membandingkan antara Go-Jek (Go-Ride) dengan ojek pangkalan. 
 

 Go-Jek (Go-Ride) Ojek Pangkalan 

Biaya Fiks & Transparan Negosiasi 

Penjemputan Ya Tidak 

Ketersediaan 24 Jam Tergantung 

Harga Lebih murah Mahal 

Pelayanan Ada standar Tidak ada standar 

Jaminan Mutu Bisa memberi reputasi Tidak bisa 

Bonus Poin Bisa ditukarkan Tidak ada 

Seragam Ada Tidak ada 

Pemesanan Cepat Repot 

Customer Care Bisa komplain Tidak bisa 
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Produk 
Solusi masih bersifat umum. Produk adalah bentuk kongkrit dari 
solusi. Ia sudah memiliki identitas (brand), fitur, dan sudah diberi 
harga (atau setidaknya diketahui biaya produksinya). 

Produk yang baik harus memiliki unsur inovasi dan sudah tau akan 
menempatkan diri dimana (product positioning) saat dijajarkan 
dengan para produk kompetitor. Produk inilah yang akan 
dipromosikan, didistribusikan dan dijual. 

 

C. Kategori Bisnis 
Memahami dimana kategori bisnis kita berada akan mampu 
mempertajam strategi yang dijalankan, karena beda kategori tentu 
akan berbeda model operasi bisnisnya. 

Berdasarkan Pelanggannya 
Tipe Penjelasan Contoh 

B2C 
(Business to 
Consumer) 

Ini adalah tipe bisnis dimana 
produk yang dihasilkan 
bertujuan untuk dipasarkan 
kepada konsumen 

Online shop, yang 
memang berjualan 
untuk dijual kepada 
konsumen 

B2B 
(Business to 
Business) 

Ini adalah tipe bisnis yang 
produknya menyasar organisasi 
bisnis lain sebagai 
pelanggannya 

Ralali.com, yaitu e-
commerce yang sedia 
bermacam produk 
bagi kebutuhan 
perusahaan 

B2B2C 
(Business to 
Business to 
Consumer) 

Ini adalah bisnis yang menyasar 
organisasi bisnis sekaligus 
konsumen perorangan biasa. 
Umumnya tipe bisnis seperti ini 
modelnya adalah platform 
(wadah) yang mempertemukan 
dua atau lebih pihak 

Tokopedia, dimana 
suatu bisnis bisa 
berjualan langsung ke 
konsumen, dan bisa 
juga dibeli oleh bisnis 
lainnya secara 
grosiran atau 
dropshipping 
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B2G 
(Business to 
Government) 

Ini adalah bisnis yang menyasar 
penyelenggara pemerintahan 
sebagai pelanggannya 

Qlue, sistem 
informasi yang bisa 
dimanfaatkan oleh 
publik untuk 
melaporkan masalah 
yang terjadi di 
daerahnya 

 

 

Berdasarkan Jenis Pasar 
Tipe Penjelasan Contoh 

Existing 
Market 

Ini adalah pasar yang sudah 
ada. Biasanya pada pasar jenis 
ini tipikal pelanggan sudah 
diketahui dan banyak 
kompetitor. 

Bisnis katering 
makanan 

Resegmented 
Market 

Ini berangkat dari pasar yang 
sudah ada namun di 
resegmentasi. Umumnya 
segmen baru yang disasar 
adalah segmen ceruk (niche) 
atau harga murah (low cost) 

Lion Air yang 
meregsementasi 
industri penerbangan 
jadi ada variasi yang 
berbiaya rendah. 

New Market Ini adalah pasar baru yang 
belum ada sebelumnya. Pada 
pasar ini, pelanggannya belum 
diketahui, kompetitornya belum 
ada. 

Go-Jek saat 
menawarkan 
transportasi ojek 
motor melalui 
aplikasi, sesuatu yang 
belum pernah ada 
sebelumnya. 

Clone Market Ini adalah pasar yang coba 
diciptakan untuk meniru 
keberhasilan pasar yang ada di 
luar negeri. Tipikal 
pelanggannya kemungkinan 
diketahui, dan kebutuhannya 
disesuaikan dengan pasar lokal 

Sribu.com yang 
mencoba meniru 
kesuksesan 
99designs.com dan 
freelancer.com 
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Catatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

Bab 5. Riset Pasar 
 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan: 
● Mampu memperkirakan ukuran pasar potensial bagi 

produknya; 
● Mampu memetakan kompetitor produknya; dan 
● Mampu menuliskan Product Positioning untuk produknya. 

 

A. Market Size 
Market size atau ukuran pasar adalah angka yang menunjukkan 
besaran jumlah pelanggan potensial terhadap suatu produk di suatu 
pasar tertentu. Besaran angka tersebut biasanya disampaikan dalam 
total jumlah penjualan dalam satu tahun. 

Mengetahui besaran ukuran pasar adalah hal yang penting bagi 
startup, terutama saat mencari pendanaan kepada para investor 
potensial. Para angel investor terlebih venture capital butuh untuk tau 
berapa besar potensi pasar dari produk startup kita, walaupun angka 
minimumnya akan bervariasi dari investor satu ke investor lainnya. 

Cara Mengukur 
Top-Down 

Metode ini dimulai dengan menggunakan data statistik yang umum, 
kemudian dipersempit dengan saringan dan pertimbangan tertentu, 
untuk mengetahui perkiraan ukuran pasar sebenarnya yang kita 
sasar. Biasanya datanya bersumber dari data sekunder (data yang 
sudah ada sebelumnya). 
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Contoh: 
Misalnya, kita ingin memperkirakan besar pasar untuk mi instan 
sehat premium di Indonesia. Dari penelusuran data, diketahui 
bahwa total besar pasar mi instan Indonesia adalah Rp 22 Triliun 
pertahun. Data lain menunjukkan bahwa total pasar mi instan sehat 
hanya sekitar 1% dari total pasar mi instan. Untuk segmentasi mi 
instan sehat premium didapatkan informasi bahwa besarnya hanya 
sekitar 20% dari total pasar mi instan sehat. Dari sini kita bisa 
mengolah data untuk besar pasar mi instan sehat premium di 
Indonesia pertahun adalah: 
 
Rp 22 Triliun x 1% x 20% = Rp 44 Milyar 

 

Bottom-Up 

Metode ini mencoba memperkirakan besar ukuran pasar dengan 
menjumlahkan data dari para pelaku pasar. Data bisa diambil dari sisi 
produsen atau penjual (berapa jumlah penjualan selama periode 
tertentu), bisa juga diambil dari sisi konsumen (berapa banyak uang 
yang dikeluarkan untuk pembelian produk jenis itu dalam kurun 
waktu tertentu). 
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Contoh: 
Misalnya, kita ingin memperkirakan besar pasar untuk bisnis sewa 
lapangan futsal di Kota Bogor. Kita kelompokkan ada 3 jenis 
lapangan futsal, yaitu (A) memiliki 1 lapangan, (B) memiliki 2 
lapangan, (C) memiliki 3 lapangan atau lebih. Dari situ kita lakukan 
random sampling masing-masing kelompok diambil 3 bisnis 
penyewaan lapangan futsal. Rataan pemasukan pertahun untuk 
satu bisnis di kelompok A adalah Rp 300 Juta, di B sebesar Rp 500 
Juta dan di C sebesar 800 Juta. Dari data lain di dapatkan data 
bahwa jumlahnya ada 10 buah di kelompok A, 30 di kelompok B 
dan 5 di kelompok C. Maka besar pasar untuk bisnis sewa lapangan 
futsal di Kota Bogor pertahun bisa diperkirakan: 
 
= (Rp 300 Juta x 10) + (Rp 500 Juta x 30) + (Rp 800 Juta x 5) 
= Rp 3 Milyar + Rp 15 Milyar + Rp 4 Milyar 
= Rp 22 Milyar 

 

Struktur Ukuran Pasar 
TAM (Total Addressable Market), adalah total keseluruhan besarnya 
peluang pendapatan yang bisa diraih pada ‘semesta’ (universe) pasar 
tersebut pertahun.  
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SAM (Served Addressable Market), adalah besarnya peluang 
pendapatan yang bisa diraih pada pasar tersebut dengan batasan 
atau kategori tertentu pertahun, dimana startup kita masuk dalam 
kategori tersebut. Besarnya akan lebih kecil daripada TAM. 

TM (Target Market), adalah besarnya peluang pendapatan yang bisa 
diraih oleh startup kita untuk tahun tertentu dengan 
memperhitungkan sumberdaya yang dimiliki dan kompetisi yang ada. 
Besarnya akan lebih kecil dari SAM. Di referensi lain, TM ini disebut 
juga dengan istilah SoM (Share of Market). 
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Contoh: 
 
Jika kita ingin memulai startup berupa subscription box untuk 
pangan organik, maka ukuran struktur pasar yang bisa kita 
perjelas adalah sebagai berikut (data angka hanya permisalan): 

TAM Rp 2,8 T jumlah total besarnya pasar pangan organik di 
Indonesia pertahun. 

SAM Rp 109,2 M jumlah total besarnya penjualan online pangan 
organik di Indonesia pertahun (termasuk juga 
online shop, online marketplace, dsb). 

TM Rp 1,09 M jumlah total besarnya pemasukan yang 
ditargetkan untuk dicapai oleh startup kita 
(organic food subscription box) pada tahun 
pertama setelah mempertimbangkan 
kemampuan, sumberdaya dan kompetisi pasar. 

 

 

Latihan mengukur market size bisa dilakukan pada ➔LEMBAR 
KERJA #7. 

 

B. Kompetitor 
Kompetitor adalah organisasi lain yang menjadi pesaing dari bisnis 
kita. Yang bisa dianggap sebagai kompetitor umumnya adalah 
produk lain yang berada dalam kategori produk yang sama dan 
menargetkan segmen pelanggan yang sama. 

Untuk produk yang bermain di ranah New Market, umumnya tidak 
ada kompetitor dengan produk sejenis. Dalam hal ini kompetitornya 
adalah solusi yang ada saat ini (atau terdahulu). Misalnya Go-Jek, 
sebelum para pemain transportasi online lainnya muncul (Grab dan 
Uber), bisa dibandingkan dengan ojek konvensional. 
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Untuk startup, analisis kompetitor cukup dilakukan secara sederhana 
saja, yaitu bisa dilakukan dengan Comparison Table atau Perceptual 
Map. 

Comparison Table 
Comparison table artinya adalah tabel perbandingan. Pada 
comparison table ini, beberapa kompetitor dibandingkan dengan 
produk kita dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Umumnya kolom 
akan menampilkan brand produk, sedangkan baris akan 
menampilkan fitur atau poin keunggulan. Produk yang dibandingkan 
adalah produk yang relevan untuk dianggap sebagai kompetitor. 
Untuk isiannya bisa diisi dengan teks singkat, angka, simbol centang 
ataupun silang. 

 

Perceptual Map 
Perceptual map bisa diartikan sebagai peta persepsi, dimana persepsi 
yang dimaksud adalah persepsi produk dalam pandangan konsumen. 
Dengan memetakan persepsi ini kita bisa menganalisis posisi para 
kompetitor dan produk kita di pasar. Perceptual map biasanya 
berbentuk diagram yang dibagi menjadi empat kuadran. Umumnya 
sumbu utamanya ditengah, namun boleh juga jika sumbu utamanya 
ada di kiri bawah. 
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Latihan membuat comparison table dan perceptual map bisa 
dilakukan pada ➔LEMBAR KERJA #8. 

 

C. Product Positioning 
Product positioning adalah bentuk teknik pemasaran yang berusaha 
untuk memposisikan suatu produk di benak pelanggan terutama saat 
dibandingkan dengan produk lainnya. Product positioning ini 
nantinya akan berpengaruh langsung pada bentuk komunikasi 
pemasaran produk dalam menyasar segmen pelanggan. 

Untuk menyusun product positioning statement kita tentukan dulu 
hal-hal berikut: 

Customer Segment Target pelanggan dari produk tersebut 

Brand Name Nama merek produk tersebut 

Product Category Jenis dari produk tersebut. 

Benefit / Promise Manfaat atau janji utama yang diberikan untuk 
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konsumennya 

Reasoning Alasan yang menguatkan 

Competitor Merek kompetitor lain (atau solusi lain) 

Differentiation Perbedaan produk ini / startup ini dengan 
yang dimiliki oleh kompetitor 

 

Kemudian gunakan formula seperti ini: 

Bagi [Customer Segment], [Brand Name] adalah [Product 
Category] yang [Benefit/Promise] karena [Reasoning]. Berbeda 
dengan [Competitor],  [Differentiation]. 

Untuk produk yang tidak memiliki kompetitor yang jelas, bagian 
Competitor dan Differentiation-nya boleh tidak dicantumkan. 

Contoh: 

Kita akan coba menerapkan formula diatas dengan salah satu 
merek obat masuk angin cair. 

 

 

Latihan membuat product positioning bisa dilakukan pada 
➔LEMBAR KERJA #9. 
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Catatan 
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Bab 6. Pengembangan Produk 
 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan: 
● Mampu menerapkan prinsip Lean Startup untuk 

mengembangkan produknya; 
● Mengetahui tentang Minimum Viable Product; dan 
● Mampu memutuskan Pivot atau Preserve dalam 

pengembangan produk. 

 

A. Metode Lean Startup 
Startup adalah organisasi yang berupaya menghasilkan produk baru 
dan mencari model bisnis yang tepat untuk berkembang.  

Pada tahap awal, startup akan banyak menghadapi ketidakpastian. 
Beberapa resiko yang umumnya dihadapi startup: 

● Resiko teknis: bisakah produk tersebut dibuat dengan 
sumberdaya yang ada? 

● Resiko pasar: adakah pelanggan yang akan membeli produk 
tersebut? 

● Resiko model bisnis: bisakah bisnis ini berkembang dengan 
model bisnis yang dijalankan? 

 

Untuk menghadapi hal tersebut ada pendekatan Lean Startup, yaitu 
suatu metode pengembangan bisnis dan produk yang berusaha 
untuk menimialisir resiko dengan mempersingkat siklus 
pengembangan produk dan menyempurnakannya secara berulang. 

Inti dari metode Lean Startup adalah siklus Build-Measure-Learn.  
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B. Minimum Viable Product 
Minimum Viable Product (MVP) adalah produk eksperimental yang 
dibuat untuk mengetahui respon pelanggan. Tujuan utamanya adalah 
mendapatkan pembelajaran (validated learning) semaksimal 
mungkin dengan upaya seminimal mungkin. 

MVP sedikit berbeda dengan prototype, dimana prototype lebih ke 
arah versi awal dari produk akhir yang akan dibuat, sementara MVP 
memang ditujukan untuk mendapatkan pembelajaran dari respon 
pelanggan. Tidak hanya satu, MVP bisa dibuat beberapa kali dan 
ditesting beberapa kali hingga produk tersebut rilis secara komersial.  

Yang diartikan sebagai produk eksperimental pada MVP disini bisa 
beragam, dari landing page website, katalog produk, hingga video 
demonstrasi. 

 

Contoh: 
1. Toko sepatu online terbesar, Zappos, pada awalnya sebelum 

membangun sistem yang rumit, sang founder memfoto koleksi 
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sepatu dari toko sepatu yang ada di dekat tempat tinggalnya 
lalu memajangnya di situs sederhananya. Begitu ada yang 
memesan, ia kembali ke toko sepatu tersebut, membelinya dan 
mengirimkannya. Setelah beberapa kali ada pemesanan, ia 
yakin bahwa ada kebutuhan pasar untuk startup ini, lalu ia baru 
mulai membangun sistem Zappos dengan lebih serius. 

2. Dropbox, sebelum secara teknis membangun sistem yang 
komplek untuk sinkronisasi file, founder-nya terlebih dahulu 
membuat video demonstrasi seperti apa cara Dropbox bekerja, 
lalu diposting di salah satu forum terkenal, sambil disertakan 
link isian email bagi mereka yang berminat untuk 
menggunakannya. Dalam satu malam ada 70 ribu orang yang 
mendaftar, dari situ founder Dropbox serius melanjutkan 
pengembangan produknya.  

 

 

C. Pivot or Preserve 
Setelah mendapatkan pembelajaran dari eksperimen yang dilakukan 
maka ada pilihan untuk pivot atau preserve. Pivot adalah perubahan 
strategi tanpa merubah tujuan, sedangkan preserve adalah tetap 
melanjutkan strategi yang ada. 

Pivot bisa dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Skala kecil 
misalnya perubahan fitur minor pada produk. Skala besar misalnya 
perubahan model bisnis. 

Contoh: 
 
1. Youtube dulunya adalah situs kencan dimana penggunanya bisa 

meng-upload video menceritakan bagaimana pasangan ideal 
yang diharapkannya. Setelah beberapa waktu berjalan dan tidak 
menunjukan adanya pengguna, akhirnya Youtube mengganti 
jadi memperbolehkan segala macam video untuk diupload ke 
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situs tersebut. Inilah yang kemudian kita kenal seperti Youtube 
saat ini. 

2. Kaskus awalnya adalah situs informasi berita tentang kondisi 
terkini Indonesia untuk para anak-anak muda yang sedang 
belajar di luar negeri, sebelum akhirnya berubah menjadi forum 
diskusi komunitas dan forum jual beli yang kita kenal sekarang. 

 

 

Resume hasil kegiatan site visit bisa dilakukan pada ➔LEMBAR 
KERJA #10. 
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Catatan 
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Bab 7. Pemasaran dan Penjualan 
 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan: 
● Mampu merancang strategi pemasaran yang relevan bagi 

produknya; 
● Mampu menentukan harga jual produknya; dan 
● Mampu membuat strategi distribusi penjualan yang tepat 

bagi produknya. 

 

A. Strategi Pemasaran 
Pemasaran adalah serangkaian aktivitas dari suatu bisnis untuk 
mempromosikan dan menjual produknya. Salah satu strategi 
pemasaran yang cocok digunakan oleh startup adalah strategi Get, 
Keep, Grow.  

 

Get 
Get adalah bagaimana cara untuk mendapatkan pelanggan baru. Ada 
yang menyebut juga sebagai tahap demand creation atau 
menciptakan permintaan. Pada tahap ini kita berusaha untuk 
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menggaet pelanggan, oleh karenanya fase ini bisa disebut juga 
sebagai Customer Acquisition. Disini akan dibahas dua cara yang 
relevan untuk startup yang baru dimulai. 

 

Go to Market Strategy 

Go to market strategy adalah strategi pemasaran sekaligus penjualan 
untuk mendapatkan sejumlah pelanggan awal (Early Adopters) . Cara 
merancang strategi ini adalah dengan menjawab pertanyaan: 
bagaimana cara kongkrit mendapatkan X pengguna pertama atau X 
pembeli pertama. Pada produk B2C atau retail, X bisa diisi dengan 
angka 100, 1000 atau 10.000. Untuk produk yang menyasar 
kalangan bisnis (B2B), X bisa dimulai diisi dari angka 10. 

Contoh: 

1. Uber awalnya hanya digunakan terbatas sekitar 100 orang 
teman-teman dekat founder-nya di kota San Francisco, 
California.  

2. Founder BukaLapak, mengirimkan pesan inbox Facebook satu 
persatu kepada teman-temannya setiap hari sampai batas 
limitasi, mengajak jadi member di BukaLapak. 

 

 

PESO Media Promotion 

PESO media adalah strategi promosi memanfaatkan new media yang 
dipilah berdasarkan medium yang digunakan. New media disini bisa 
diartikan media-media yang berhubungan erat dengan internet, 
misalnya: website, media sosial, aplikasi, dsb. 

PESO merupakan singkatan dari Paid, Earned, Shared dan Owned 
media. Berikut penjelasan dan contohnya: 
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Medium Penjelasan Contoh 

Paid Media media yang 
membutuhkan 
pembayaran untuk 
menjangkau target 
audiens 

Facebook Ads, Google 
Adwords, 
endorsement 
selebgram 

Earned Media media yang 
mempublikasikan / 
mereview produk, tanpa 
dibayar 

liputan media tak 
berbayar, ulasan 
testimoni, situs dan 
aplikasi review 
(Zomato, TripAdvisor, 
dsb) 

Shared Media media sosial dimana 
pihak startup dan publik 
bisa berbagi dan saling 
berkomunikasi secara 
terbuka 

Facebook Fan Page, 
Instagram, Youtube 

Owned Media media dimana medium 
tersebut dimiliki atau 
dikendalikan 
sepenuhnya oleh startup 
tersebut 

website, blog dan 
aplikasi milik startup 
tersebut 

 

Keep 
Keep adalah bagaimana cara untuk mempertahankan pelanggan. 
Fase ini disebut juga Customer Retention. Contoh umum dari cara 
mempertahankan pelanggan adalah membuat customer loyalty 
program, point rewards, undian berhadiah, dsb. 

Salah satu cara mempertahankan pelanggan adalah mendorong 
mereka menjadikan produk kita sebagai kebiasaan (habit). Ada istilah 
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kecanduan main game, itu karena game tersebut berhasil membuat 
pemainnya terbiasa memainkan sampai akhirnya terus menerus 
memainkannya setiap ada waktu. Kita juga perlu akui bahwa 
kemungkinan besar saat ini kita tidak bisa lepas dari mengecek 
Whats App dan membuka Instagram setiap beberapa waktu sekali. 

 

Grow 
Grow adalah bagaimana cara untuk mengembangkan pemasukan 
dari pelanggan yang sudah ada. Caranya ada dua, yaitu Grow 
Customer dan Grow Revenue. 

Grow Customer 

Langkah ini adalah cara untuk meningkatkan jumlah pelanggan 
dengan cara merekrut pelanggan baru melalui basis pelanggan yang 
sudah ada sebelumnya. Disini startup perlu memikirkan strategi 
referal semacam member get member. 

Contoh: 

1. Untuk situs media, maka tombol share akan ada pada setiap 
halaman artikelnya untuk memfasilitasi para pengunjung yang 
sudah membaca jika ingin membagikan kepada temannya yang 
lain. 

2. Go-Jek memberikan bonus top-up 50 ribu rupiah jika pengguna 
yang sudah ada bisa mengundang pengguna baru. 

 

Grow Revenue 

Langkah ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan dari 
pelanggan yang sudah ada, artinya pelanggan akan di dorong agar 
belanja lebih banyak lagi. Teknik yang biasa digunakan adalah teknik 
Cross Selling dan Up Selling. 
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Teknik Penjelasan Contoh 

Cross Selling upaya pemasaran dimana 
pelanggan didorong untuk 
membeli produk lain selain 
pembelian utama 

Di situs Amazon saat 
sebelum check out kita 
akan ditawari satu dua 
produk tambahan lainnya 
untuk sekalian dibeli 

Up Selling upaya pemasaran dimana 
pelanggan didorong untuk 
membeli produk pelengkap  

saat ingin membeli burger, 
seseorang akan ditawari 
paket combo yang berisi 
burger, kentang goreng 
dan minuman cola namun 
dengan harga total yang 
lebih murah ketimbang 
satuan 

 

Untuk startup yang baru mulai, sebaiknya memang fokus terlebih 
dahulu pada satu produk, namun tidak ada salahnya juga jika mulai 
mengkonsepkan untuk langkah Grow Revenue nantinya. 

Latihan penyusunan strategi pemasaran bisa dilakukan pada 
➔LEMBAR KERJA #11. 

 

B. Saluran Distribusi 
Agar lebih fokus, saluran distribusi yang kita bahas disini adalah 
saluran distribusi penjualan. Saluran penjualan produk bisa (1) 
berupa penjualan langsung (tanpa perantara); ataupun (2) penjualan 
melalui saluran distribusi tidak langsung (dengan perantara). 

Pada penjualan langsung, startup bisa menikmati margin yang lebih 
tinggi, namun ada biaya terkait pemeliharaan saluran penjualan yang 
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perlu dikeluarkan. Saluran penjualan langsung (direct channel) 
contohnya: website perusahaan, online shop sendiri, tim sales sendiri. 

 

Menggunakan saluran distribusi milik mitra artinya ada sejumlah 
margin keuntungan yang akan dibagi dengan mitra distribusi, namun 
kita bisa menggunakan keunggulan jaringan dan potensi cakupan 
pelanggan yang dimiliki oleh mitra tersebut. Saluran penjualan tidak 
langsung (indirect channel) contohnya: toko mitra, grosir / distributor 
/ agen, online shop para reseller. 

Contoh: 
 
Ladang Lima, produsen tepung dan bahan pangan sehat, 
memanfaatkan direct channel dan indirect channel untuk 
penjualan produknya. 

Direct Channel ● Website ladanglima.com 
 

Indirect Channel ● Toko fisik para mitra yang tersebar di 
Jabodetabek dan kota-kota besar di 
Indonesia 

● Online shop para reseller yang 
terdapat di berbagai online mall, 
marketplace dan media sosial seperti 
Lazada, Tokopedia dan Instagram 
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C. Penentuan Harga 
Menentukan harga jual produk merupakan hal yang krusial. Berikut 
beberapa alternatif pendektan yang bisa digunakan. 

Competitor Driven 
Jika di suatu kategori produk sudah ada produk serupa yang bermain 
di ranah tersebut, maka harga yang ditetapkan oleh para kompetitor 
bisa kita gunakan sebagai acuan. Harga yang akan kita tetapkan nanti 
diusahakan tidak terlalu jauh dari harga produk kompetitor, variasinya 
bisa tergantung dari fitur yang diberikan serta persepsi yang ingin 
dibangun. 

Customer Driven 
Harga jual akan didasarkan kepada persepsi pelanggan: seberapa 
besar efisiensi yang bisa dilakukan; atau seberapa besar peningkatan 
produktivitasnya; atau seberapa mudah penggunaannya, dsb. 

 

Contoh: 
 
Versi premium Dropbox menawarkan harga 99 USD pertahun 
untuk 1000 Giga Byte, bagi para pengguna berbayarnya ini dirasa 
lebih baik ketimbang mereka harus meng-copy paste secara 
manual file-file yang dibutuhkan untuk di sinkronisasi di flashdisk, 
laptop, HP, PC, tablet dan berbagai gadget lainnya. Dropbox juga 
memberi perasaan tenang karena penggunanya karena data 
mereka aman disimpan di cloud, sehingga saat laptop mendadak 
rusak atau hilang, mereka sudah punya backup-nya secara 
otomatis. Harga 99 USD dianggap pantas untuk itu semua. 
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Cost Driven 
Pendekatan ini menentukan harga berdasar pada biaya yang 
dikeluarkan. Secara sederhana, formula untuk menentukan harga jual 
produk adalah biaya ditambah margin. 

 

Pada produk manufaktur, komponen yang digolongkan sebagai biaya 
umumnya: 

Biaya Produksi 
 
Biaya-biaya yang 
muncul karena 
adanya aktivitas 
produksi 

Biaya material Biaya bahan yang 
dibutuhkan untuk 
memproduksi produk. 

Biaya 
manufaktur 

Biaya operasional yang 
muncul karena produksi, 
seperti biaya listrik mesin. 

Biaya tenaga 
kerja 

Biaya tenaga kerja langsung 
yang muncul karena 
aktivitas produksi. 

Biaya overhead 
 
Biaya-biaya lainnya 
yang tidak 
langsung dan 
harus dikeluarkan 
walaupun tidak ada 
aktivitas produksi. 

Overhead Pabrik 
dan Gudang 

Misalnya biaya sewa tempat 
pabrik dan sewa gudang 

Overhead Kantor Misalnya: sewa kantor, 
listrik kantor, gaji staf 
kantor, biaya pengurusan 
ijin, biaya pemasaran. 

Riset dan 
Pengembangan 

Biaya yang muncul karena 
aktivitas riset dan 
pengembangan produk. 

Untuk menentukan margin, startup kiranya perlu memperkirakan 
saluran distribusinya. Jika menggunakan pihak perantara lagi untuk 
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menjual produknya (misal: agen, distributor, reseller) maka perlu 
ditetapkan berapa margin yang bisa diambil oleh pihak tersebut 
untuk setiap produk yang terjual. 

Latihan perancangan strategi distribusi dan penentuan harga bisa 
dilakukan pada ➔LEMBAR KERJA #12. 
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Catatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

Bab 8. Model Bisnis 
 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan: 
● Mengerti tentang model bisnis; 
● Memiliki wawasan tentang ragam model bisnis; dan 
● Mampu memetakan bisnisnya ke dalam Business Model 

Canvas. 

 

A. Pengertian Model Bisnis 
Secara formal, model bisnis didefinisikan sebagai cara bagaimana 
suatu organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap nilai. 
Maksud dari menciptakan nilai adalah bagaimana produk tersebut 
diciptakan. Maksud dari memberikan nilai adalah bagaimana produk 
tersebut bisa diberikan kepada penggunanya. Maksud dari 
menangkap nilai adalah bagaimana produk yang dihasilkan bisa 
mendatangkan keuntungan. 

Definisi lain yang lebih mudah, model bisnis adalah bagaimana cara 
suatu bisnis beroperasi untuk bisa mendapatkan pemasukan. 
Walaupun sebenarnya definisi ini lebih cocok disematkan sebagai 
pengertian dari revenue model, namun pada prakteknya pertanyaan 
mengenai model bisnis hampir selalu menekankan tentang caranya 
bisnis tersebut mendapatkan pemasukan. Sehingga istilah revenue 
model dan business model acap kali sering dipertukarkan. 

Produk yang bagus, tanpa didukung model bisnis yang tepat, akan 
mengalami kesulitan untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan. Tidak 
hanya untuk produk baru saja, produk yang sudah ada dipasar tetap 
perlu mengevaluasi model bisnisnya secara berkala. 
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B. Ragam Model Bisnis 
Ada sejumlah model bisnis yang populer dan digunakan oleh banyak 
startup atau perusahaan yang sudah besar. Berikut beberapa model 
bisnis yang bisa dijadikan contoh: 

Model Penjelasan Contoh 

Direct Selling Produk dijual langsung dari 
produsen kepada konsumen 
tanpa perantara. 

Dell Computer (pada 
masa awal) 

Freemium Akses untuk produk standar 
gratis, namun jika ingin fitur 
premium perlu membayar. 

Dropbox.com 

Gratis, dengan 
Iklan 

Penggunaan produk gratis, 
namun terdapat iklan. 

Detikcom 

Komisi Mengambil sejumlah 
keuntungan dari setiap 
produk yang terjual. 

Tiket.com 

Platform Menjembatani dua belah 
pihak atau lebih dalam suatu 
wadah. 

iGrow 

Berlangganan Mengenakan biaya yang 
kontinu kepada pelanggan 
untuk bisa terus 
memanfaatkan produk 
tersebut. 

Telkom Indiehome 

Franchise Memberikan hak kepada 
pihak mitra untuk 
menjalankan operasi bisnis 
dan menjual produk yang 
sama. 

Sabana Fried Chicken 

Isi Ulang Produsen berusaha 
mendapatkan keuntungan 

Mesin printer dan tinta 
printer 
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jangka panjang dari isi ulang 
ketimbang produk dasarnya. 

Sewa Konsumen membayar untuk 
menggunakan produk 
selama jangka waktu 
tertentu, tanpa perlu 
memilikinya. 

Babyloania.com 

Buy One Give 
One 

Setiap satu produk yang 
terjual, maka produsen akan 
memberikan satu produk 
lainnya secara gratis kepada 
pihak lain yang 
membutuhkan. 

Lucky Iron Fish 

 

C. Business Model Canvas 
Business Model Canvas (BMC) adalah alat untuk menggambarkan 
cara suatu bisnis bekerja. BMC cocok untuk mencari model bisnis 
untuk startup baru ataupun untuk mengembangkan bisnis yang 
sudah ada. 
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BMC berbentuk satu lembar kertas dimana di dalamnya terdapat 9 
kolom, yaitu: 

1 Customer Segment 
(CS) 

Segmen pelanggan, menggambarkan 
siapa pembeli atau pengguna produk. 

2 Value Proposition 
(VP) 

Nilai yang ditawarkan, menggambarkan 
keunggulan atau diferensiasi dari produk.  

3 Channel 
(CH) 

Saluran penjualan, menggambarkan cara 
distribusi produk dan tempat terjadinya 
transaksi dengan pelanggan. 

4 Customer Relationship 
(CR) 

Cara pemasaran, menggambarkan 
bagaimana cara kita mendapatkan 
pelanggan, mempertahankan pelanggan 
dan menambah pemasukan dari 
pelanggan. 

5 Revenue Stream 
(R$) 

Arus pendapatan, menggambarkan 
darimana pemasukan (uang) bisa di 
dapatkan. 

6 Key Resources 
(KR) 

Sumberdaya kunci, menggambarkan 
sumberdaya penting yang perlu dimiliki 
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agar bisnis bisa berjalan dengan baik. 

7 Key Activities 
(KA) 

Aktivitas kunci, menggambarkan 
kegiatan penting yang harus dilakukan 
agar bisnis bisa berjalan dengan baik. 

8 Key Partners 
(KP) 

Kemitraan kunci, menggambarkan 
jejaring pemasok (suppliers) dan mitra 
penting yang harus dibangun agar bisnis 
bisa berjalan dengan baik. 

9 Cost Structure 
(C$) 

Struktur biaya, menggambarkan biaya-
biaya penting yang harus dikeluarkan 
untuk menjalankan bisnis tersebut. 

 

Perancangan BMC biasanya dikerjakan secara kolaboratif bersama-
sama dalam tim. Cara mengisi BMC adalah dengan menuliskan isian 
kolom pada sticky notes, lalu menempelkannya pada lembar BMC. 
Hal ini bertujuan agar dengan mudah mengubah-ubah isiannya saat 
terjadi perkembangan diskusi atau daat ada tambahan informasi 
selama proses perancangan model bisnis berjalan. 

Contoh model bisnis Jasa Konstruksi Reaktor Biogas: 
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Suatu perusahaan jasa konstruksi reaktor biogas mentargetkan 
pelanggan dari segmen masyarakat pedesaan, karena mereka 
memiliki keterbatasan akses terhadap distribusi gas LPG. Segmen 
peternak, petani dan perusahaan agribisnis ikut disasar karena 
mereka memiliki kelimpahan bahan baku (sampah organik, kotoran 
ternak, dsb) untuk input biogas. 

Keunggulan yang ditawarkan adalah teknisi pemasang sudah 
bersertifikasi, kubah beton berstandar SNI, penggunaannya mudah 
dan ada masa garansi. Pendapatan utama perusahaan ini berasal dari 
jasa konstruksi, dan tambahannya bisa didapatkan dari jasa 
pemeliharaan dan penjualan spare parts. 

Latihan pemetaan model bisnis dengan BMC bisa dilakukan pada 
➔LEMBAR KERJA #13. 
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Catatan 
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Bab 9. Presentasi Pitch 
 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan: 
● mampu merancang isi konten slide yang menjadi standar 

business pitch deck; 
● mampu merancang desain slide presentasi; dan 
● mampu menyampaikan presentasi bisnis dengan jelas dan 

meyakinkan. 

 

A. Mempersiapkan Konten 
Pada kesempatan ini kita akan membahas presentasi yang bertujuan 
untuk mendapatkan investasi dan dengan segmen pesertanya 
investor potensial. Istilahnya startup pitch deck. Standar isi konten 
slide tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kover. Berisi nama produk dan deskripsi singkat produk 
tersebut dalam satu kalimat, atau bisa juga tagline. 

2. Masalah. Menjelaskan masalah apa yang dialami oleh 
pelanggan 

3. Solusi. Menjelaskan apa solusi yang menjadi jawaban 
permasalahan tersebut  

4. Potensi Pasar. Jelaskan seberapa besar ukuran pasar yang 
ditargetkan. 

5. Kompetitor. Menampilkan kompetitor terdekat dan jelaskan 
mengapa produk yang kita buat akan lebih unggul dari mereka. 

6. Produk. Memaparkan fitur atau keunggulan produk. 
7. Pemasaran. Menjelaskan cara pemasaran untuk untuk meraih 

pelanggan awal dan mempertahankannya. 
8. Model Bisnis. Menjelaskan bagaimana cara bisnis tersebut 

memperoleh pendapatan. 
9. Tim. Menjelaskan siapa para pendiri startup tersebut dan 

relevansinya. 
10. Penutup. Biasanya diisi dengan alamat email dan nomer kontak. 
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Setiap satu poin diatas umumnya ditampilkan dalam satu slide, 
namun boleh lebih jika memang diperlukan penjelasan yang lebih 
mendalam sehingga perlu menambah slide. 

Slide Tambahan 
Penjelasan yang disampaikan diatas adalah isi konten mendasar 
yang dibutuhkan oleh calon investor untuk mengetahui tentang 
rencana bisnis kita. Boleh saja menambahkan informasi lain agar lebih 
meyakinkan, namun usahakan kurang dari 20 halaman slide. Berikut 
adalah beberapa bagian yang bisa ditambahkan, terutama jika bisnis 
sudah mulai dijalankan: 

● Visi / Misi, paparan singkat yang menjadi visi atau misi dari 
startup tersebut. 

● Traction, tunjukkan bukti-bukti kuantitatif bahwa produk 
tersebut diminati oleh pasar. 

● Why Now / Momentum, menjelaskan mengapa sekarang 
adalah waktu yang tepat untuk masuk dan menguasai pasar. 

● Finansial, menampilkan data keuangan yang penting, 
biasanya laporan laba rugi ringkas atau proyeksi finansial ke 
depan. 

● Milestone, alur pencapaian penting yang telah diraih, bisa 
ditambah rencana aktivitas ke depan. 

● Kemitraan / Partnership, menampilkan mitra-mitra yang 
sudah menyatakan komitmen mendukung. 

● Exit Strategy, skenario startup tersebut bisa sukses dilepas 
kepemilikannya oleh para founder-nya. 

● Pendanaan, penjelasan dana yang dibutuhkan, disertai 
dengan garis besar persentase pos penggunaannya secara 
umum. 

● Dampak / Impact, menggambarkan dampak yang bisa 
dihasilkan oleh keberhasilan produk atau startup ini. 

 

B. Desain Presentasi 
Untuk bisa membuat presentasi yang bagus, triknya adalah 
memahami dan mengikuti prinsip-prinsip desain. Secara visual ada 
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aturan-aturan yang bisa membuat agar tampilan slide kita bisa lebih 
memukau, atau setidaknya lebih jelas dalam menyampaikan pesan. 
Bagi pemula, berikut tips yang bisa diikuti. 

1. Hindari keramaian tampilan 
2. Teks kontras dengan latar 
3. Ukuran huruf jangan terlalu kecil. 
4. Gunakan foto dan ilustrasi dengan kualitas bagus 
5. Batasi penggunaan warna 
6. Batasi variasi jenis huruf 
7. Batasi jumlah kata 
8. Sederhanakan grafik, diagram dan tabel 
9. Bangun konsistensi 
10. Minimalkan animasi 

 

C. Penyampaian Presentasi 

Latihan 
Jika belum terbiasa menyampaikan presentasi, maka kita perlu 
berlatih sebelum tiba saatnya presentasi. Hal-hal yang penting untuk 
dilatih adalah: 

● Penguasaan materi 
● Durasi presentasi 
● Kejelasan pengucapan 

Penyampaian 
Ini momen yang penting. Jika kita sudah mempersiapkan slide dan 
berlatih dengan cukup, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, 
namun tentu ada yang perlu diperhatikan: 

● Penampilan 
● Eye contact 
● Kepercayaan diri 

 



61 

Latihan merancang slide presentasi pitch deck bisa dilakukan pada 
➔LEMBAR KERJA #14. 
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Catatan 
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