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Apa itu IDEA JAM?

IDEA JAM adalah program inkubasi bisnis tahap ideation yang 

fokus mematangkan ide-ide bisnis inovatif dan memiliki dampak 

sosial. Adapun tujuan utama program ini adalah membuka akses 

kewirausahaan sosial kepada segmen yang selama ini memiliki sedikit 

atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

ide bisnis sosial. Maka dari itu, prioritas peserta program ini adalah 

pemuda di wilayah pinggiran kota (peri-urban) dengan latar belakang 

komunitas yang termarjinalkan baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Selama di IDEA JAM, peserta difasilitasi dengan kurikulum berupa 

modul dan lembar kerja yang didesain khusus berdasarkan 

kebutuhan peserta, akses ke mentor yang berpengalaman, akses 

pendampingan belajar, serta kunjungan lapangan ke salah satu bisnis 

berbasis kewirausahaan sosial sehingga peserta dapat membangun 

ide-ide mereka menjadi strategi bisnis yang terus berjalan dan 

dapat diimplementasikan.  Di akhir program, empat peserta yang 

terpilih sebagai pemenang mendapatkan bantuan pendanaan untuk 

bisnisnya, mendapatkan sesi mentoring lanjutan selama tiga bulan 

serta mendapatkan kesempatan untuk diinkubasi oleh inkubator 

bisnis atau akselerator lainnya.

Fokus tema ide bisnis yang diinkubasi adalah sektor pangan 

berkelanjutan dan energi terbarukan. Program ini diinisiasi oleh Hivos 

dan diimplementasikan bersama dengan Code Margonda.

LAPORAN AKHIR IDEAJAM
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BAGIAN 1 :  LATAR BELAKANG

Mengapa IDEA JAM?

Seperti halnya negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia 

memiliki beragam masalah sosial. Bisnis berbasis kewirausahaan sosial 

dianggap menjadi salah satu pendekatan yang mampu mengatasi 

sebagian masalah sosial secara berkelanjutan. Dengan jumlah 

wirausahawan sosial yang berkembang, inkubator, akselerator dan 

inisiatif lainnya telah berkembang untuk mendukung pertumbuhan 

ekosistem kewirausahaan sosial. Namun banyak program inkubator 

dan akselerator tidak mampu mendukung wirausahawan sosial 

yang muncul dalam tahap ide karena dianggap terlalu beresiko.    Di 

Indonesia upaya inkubasi bisnis sosial yang fokus dari tahap ide dan 

bisa diakses oleh umum masih cukup jarang. 

Rise Inc1 dan Asia Social Innovation Award2  adalah beberapa 

program yang terkenal untuk inkubasi sekaligus kompetisi untuk 

bisnis berdampak sosial. Kompetisi tersebut bisa diakses oleh publik 

namun disitu setidaknya para pendaftar harus memiliki ide bisnis 

yang sudah jelas deskripsinya, cara mendapatkan pemasukan serta 

keunggulan kompetitifnya dengan produk sejenis. Dari diskusi kami 

dengan peneliti kewirausahaan di Indonesia, sebagian besar program 

inkubasi yang dijalankan oleh inkubator dan akselerator setidaknya 

membutuhkan business pitch deck3  atau business plan4  sebagai 

syarat pendaftaran.

Masalah berikutnya adalah, program inkubasi bisnis yang bagus 

umumnya berada di kota besar, atau sekalian berada di wilayah 

pedalaman. Wilayah penyangga (peri-urban) seringkali terlewat untuk 

mendapatkan kesempatan program inkubasi bisnis yang berkualitas.

Program IDEA JAM tercetus karena melihat adanya kesenjangan 

tersebut. Kensenjangan lokasi adalah termasuk faktor mengapa IDEA 

JAM dilaksanakan di daerah penyangga, yang kali ini dimulai di Depok. 

Hivos merasa perlu adanya keberpihakan pada orang-orang yang 

memiliki semangat dan ide besar untuk melakukan kewirausahaan 

sosial namun masih belum mengetahui langkah yang harus dilakukan 

untuk menjadikannya lebih jelas. Orang-orang muda ini adalah 

pelopor dalam menciptakan solusi yang dipimpin secara lokal untuk 

tantangan global. 

Program ini menerima calon peserta yang masih belum memiliki 

prototipe produk, belum memiliki ide produk yang definitif, 

bahkan belum memiliki nama startup atau nama produk sekalipun. 

Selama mereka memiliki konsep apa yang akan dibuat dan mampu 

menjelaskan dampak sosial apa yang akan dihasilkan, mereka 

berpeluang diterima di IDEA JAM. Hivos berkomitmen bahwa 

membangun basis pengetahuan yang kuat untuk pengembangan 

bisnis adalah kuncinya.  

Upaya IDEA JAM mengambil posisi ini akhirnya kian dikenali. Dalam 

laporan yang dikeluarkan oleh ANGIN (Angel Investment Network 

Indonesia) pada bulan Juni 20185  mengenai Start-up Assistance 

Organizations (organisasi pendamping startup), dari 32 organisasi 

yang disurvei, Hivos (melalui IDEA JAM) adalah satu-satunya 

organisasi yang diposisikan sebagai pendamping startup pada tahap 

ide yang tidak harus berbasis teknologi.

5 ANGIN (2018), Start-up Assistance Organizations in Indonesia: Taxonomy and Landscape. Bisa diunduh di: https://angin.id/2018/06/15/sao-in-indonesia-taxonomy-landscape
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Tentang Code Margonda

Didirikan pada 2013, Code Margonda adalah creative hub dan 

coworking space pertama dan terbesar di kota Depok. Hingga awal 

tahun 2018, Code Margonda telah menyelenggarakan lebih dari 

1.900 acara, dikunjungi lebih dari 54.000 orang, dan dimanfaatkan 

lebih dari 1.200 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. Pada tahun 2016, dinas informasi dan komunikasi Jawa Barat 

menganugerahi Code Margonda sebagai Komunitas Teknologi 

Informasi dan Komunikasi terbaik Se-Jawa Barat.

Walaupun secara natural Code Margonda menjadi tempat para pelaku 

bidang kreatif, wirausahawan muda dan startup lokal berjejaring, 

namun sejatinya Code Margonda senantiasa membuka peluang untuk 

kerja sama kolaboratif antara ABCG: Academic (institusi pendidikan), 

Business (perusahaan), Community (komunitas) dan Government 

(pemerintah).

Tentang Hivos

Hivos adalah sebuah organisasi pembangunan nirlaba non-

pemerintah yang terinspirasi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Sejak 

didirikan pada tahun 1968, Hivos bekerjasama dengan lebih dari 800 

organisasi mitra di lebih dari 30 negara di seluruh dunia, termasuk di 

Indonesia. Sektor pangan berkelanjutan dan energi terbarukan adalah 

dua bidang yang termasuk dalam fokus Hivos.

Hivos berupaya untuk berkontribusi demi tercapainya dunia yang 

adil, bebas dan berkelanjutan. Dunia dimana perempuan, laki-laki 

dan anak-anak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya 

dan kesempatan untuk perkembangan mereka, dan tempat mereka 

dapat secara aktif berpartisipasi dengan adil dalam berbagai proses 

pengambilan keputusan yang akan menentukan kehidupan mereka, 

masyarakat mereka dan masa depan mereka.

Untuk mendukung upaya tersebut, Hivos bekerja dengan pebisnis 

sosial, coworking space, kelompok petani, artis, jurnalis dan lain-lain. 

Hivos membentuk Hivos Triodos Fund yaitu sebuah skema dana 

pinjaman yang berfokus pada institusi keuangan, energi dan pertanian 

berkelanjutan. Pada tahun 2016, Hivos memperkuat dukungan bagi 

kewirausahaan sosial melalui dana investasi berdampak (impact 

invesment funds). Dana tersebut dikelola oleh Hivos Impact 

Investment BV6  yaitu sebuah perusahaan pengelola investasi 

berdampak yang memberikan investasi pada bisnis sosial yang sesuai 

dengan nilai dan program Hivos.

Tentang Depok

LAPORAN AKHIR IDEAJAM

Depok

Bogor

Tangerang
Selatan

Jakarta
Selatan

Bekasi Depok didirikan sebagai kota mandiri 
pada tahun 1999. 

Pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pesat 
dengan munculnya banyak layanan 
perdagangan dan produk di dalam kota. 

Dengan populasi yang terus bertambah dan 
rumah bagi beberapa universitas besar, Depok 
memiliki banyak kekuatan kaum muda.

6 www.hivosimpactinvestments.com
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Alur Waktu

Pemetaan Aset

Tahap pemetaan aset (asset mapping) bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai situasi dan kondisi iklim kewirausahaan di Kota 

Depok. Data ini menjadi dasar bagi tim IDEA JAM dalam membuat 

strategi penyebaran informasi program dan merancang kurikulum 

pembelajaran dan aktivitas pendukung. Dari pemetaan aset, berikut 

beberapa temuan kunci yang kami pelajari:

1. Ekosistem kewirausahaan di Kota Depok sudah mulai 

terbangun namun masih berproses. 

Ini ditunjukkan dengan sudah adanya para pemain yang menjadi 

bagian ekosistem kewirausahaan, walaupun belum sepenuhnya 

membentuk ekosistem wirausaha yang utuh dan ideal. Para 

pemain tersebut juga masih belum saling terhubung secara holistik. 

Mengadaptasi dari diagram ‘Domains of Entrepreneurship Ecosystem’ 

oleh Daniel Isenberg (2014), diagram dibawah ini adalah gambaran 

ekosistem kewirausahaan yang ada di Kota Depok, dilengkapi 

beberapa pemainnya yang cukup dikenal.

2. Geografi bisnis Kota Depok masih terpusat di wilayah 

sekitar Jalan Margonda Raya.

Tidak hanya pelaku bisnis saja namun juga lokasi pemain pendukung 

lain seperti perbankan, universitas dan acara atau program terkait. 

Sementara wilayah-wilayah lain yang memiliki status kemiskinan 

tertinggi belum menjadi fokus pengembangan kewirausahaan, seperti 

Tapos; Pancoran Mas; Cipayung; Sawangan; dan Cimanggis. Warga di 

wilayah ini tadinya hanya bisa melakukan usaha berbasis pertanian, 

namun seiring dengan pembangunan, mereka terpaksa beralih ke 

jasa dagang dan bidang ekonomi kreatif dengan tingkat kesuksesan 

yang berbeda-beda.

3. Pemerintah Kota Depok memiliki beragam program 

untuk mendorong kemajuan usaha mikro, namun 

upaya ini memiliki tantangan yang krusial. 

Dinas Koperasi dan Kewirausahaan (Dinas UKM) telah memiliki 

beberapa inisiatif program diantaranya seperti pelatihan reguler dan 

kompetisi yang bertarget wirausahawan, namun terdapat kekurangan 

pada keberlanjutan atau setelah inisiasi tersebut, dan juga tidak 

terdapatnya langkah-langkah yang diambil di dalam memonitor 

kemajuan para individu yang berpartisipasi. 

Terdapat pula kekurangan informasi atas keberadaan wirausahawan 

di Depok, karena badan pemerintah tidak memiliki database atas 

identifikasi badan usaha kecil, yang menyulitkan untuk mengetahui 

jumlah pasti para wirausahawan yang terdapat di area tersebut.  

Beberapa responden pada saat pemetaan program menyatakan 

pemerintah yang dijalankan tidak menyasar audiensi target yang 

tepat.  Misalnya, para pelaku UMKM di bidang kuliner kadang terbawa 

ke bidang kerajinan tangan. 

Asset Mapping
13 Nov '17
(3 Bulan)

Call for Business Idea
4 Des '17
(2 Bulan)

Candidate Interview
2 Jan '18
(1 Bulan)

Start Curriculum Development
2 Jan '18
(1 Bulan)

Sensing Journey
29 Mar '18

Pitching Session
11-12 May '18

Final Pitch Session
24 May '18

Program Evaluation
1 Jun '18

Post-Incubation
I3 Jul-30 Sep

(3Bulan)

Opening Class Session
23 Feb '18
(4 Bulan)

Policy
Dinas Koperasi
& Usaha Mikro;

Perda No.18
tahun 2012

Finance
Bank BJB; 

Bank BNI 46;
Bank BRI

Supports
Code Margonda; 

Komunitas Tangan
Diatas,

IWAPI Depok

Culture
iGrow, Bite Back, 

Kayuh

Human Capital
Univ. Indonesia;

Univ. Gunadarma;
Bina Sarana
Informatika

Ekosistem Kewirausahaan di Kota Depok

Alur Waktu IDEA JAM
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BAGIAN 2:  PROGRAM

Berikutnya, kurangnya sosialisasi menjadikan kesempatan ini sulit 

diakses orang banyak, sehingga hanya kalangan yang terdekat dengan 

sumber informasi awal saja yang bisa mendapatkan kesempatan 

tersebut.

4. Minimnya lembaga yang menjalankan program 

inkubasi bisnis secara sistematis di Kota Depok. 

Satu-satunya lembaga yang kami temukan adalah Direktorat Inovasi 

dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia (DIIB UI). Lembaga ini hanya 

menginkubasi startup yang merupakan bagian dari civitas akademika 

UI, termasuk alumni. Pada DIIB UI ada dua program inkubasi yang 

dijalankan setiap tahunnya yaitu Innovaction dan UI Incubate. 

Terbatasnya lembaga yang melakukan inkubasi yang bisa diakses 

secara umum dan dimulai dari tahap ide menjadi salah satu tantangan 

pengembangan kewirausahaan berbasis inovasi di Kota Depok. 

5. Terbatasnya lembaga yang bisa memberikan 

permodalan awal bagi usaha pemula. 

Sebagian besar akses pendanaan berasal dari pihak perbankan 

dengan model pemberian kredit. Bank yang sering bekerja sama 

dengan pemerintah kota untuk pemberian kredit UKM adalah Bank 

BNI 46, Bank BRI dan Bank BJB. UKM Center UI juga bisa memberikan 

pinjaman modal yang disalurkan dari dana CSR (Corporate Social 

Responsibility) perusahaan dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan) BUMN (Badan Usaha Milik Negara), namun ini terbatas 

pada usaha yang dibina oleh UKM Center UI saja. 

Di Kota Depok tidak ditemukan lembaga pemodal ventura (venture 

capital) untuk startup berbasis teknologi, atau yang memiliki program 

pendanaan untuk menyasar startup dari Kota Depok.

Beberapa temuan kunci tersebut menjadi landasan tim IDEA JAM untuk: 

(1) memilih prioritas kandidat peserta program yang kemungkinan 

termarjinalkan dari peluang inkubasi bisnis; (2) merancang kurikulum 

pengajaran yang secara sistematis membantu menjembatani dari ide 

bisnis hingga jadi rencana bisnis yang lebih jelas; (3) mendata jejaring 

mentor potensial untuk memberikan pengajaran dan mendampingi 

para peserta selama program; dan (4) memberi sejumlah modal awal 

untuk pengembangan bisnis para wirausahawan pemula.

Seleksi Peserta 

Setelah menyebarkan pengumuman pembukaan pendaftaran (Call 

for Business Idea), dilakukan seleksi dengan menganalisis hasil 

isian yang diisi oleh para pendaftar melalui formulir online. Seleksi 

ditekankan kepada kejelasan pengisian deskripsi formulir; kesesuaian 

ide bisnis dengan fokus bidang topik inkubasi; dan diprioritaskan 

untuk mencapai kuota sekurangnya 50% perempuan. Dari total 80 

pendaftar terpilihlah 33 calon kandidat untuk diwawancara lebih 

lanjut.

Wawancara yang dilakukan berusaha untuk menelusuri lebih lanjut 

mengenai tiga hal penting, yaitu (1) Karakter dari wirausahawan sosial 

itu sendiri; (2) Solusi bisnis yang ditawarkan; dan (3) Komitmen peserta 

untuk mengikuti program. 

Dari 33 kandidat, 22 akhirnya terpilih menjadi peserta IDEA JAM, yang 

terdiri dari 13 peserta makanan berkelanjutan dan 9 peserta energi 

terbarukan.. Namun 3 tim peserta menyatakan pengunduran diri di 

saat awal program dimulai. Dengan demikian ada 19 tim yang tersisa 

mengikuti program IDEA JAM. 

Perancangan Kurikulum

Tujuan utama dari kurikulum IDEA JAM adalah untuk memberikan 

panduan dan juga menyediakan instrumen yang dapat digunakan 

oleh peserta untuk membimbing mereka dalam penetapan ide 

tahap awal bisnis mereka. Secara spesifik, kurikulum IDEA JAM 

bertujuan agar peserta: (1) memahami pengetahuan dasar tahap awal 

pengembangan bisnis; (2) memahami hal-hal yang dibutuhkan untuk 

bisa dikategorikan menjadi bisnis yang memiliki dampak sosial; (3) 

mampu mengubah ide bisnis menjadi kerangka perencanaan bisnis 

yang terstruktur; serta (4) mampu mempersiapkan dan melakukan 

presentasi pitch deck untuk mengkomunikasikan rencana bisnisnya.

Peserta dibekali dengan buku modul materi singkat pembelajaran 

yang terdiri dari 9 bab, dan buku lembar kerja yang digunakan oleh 

peserta untuk berlatih mengartikulasikan ide bisnis kedalamnya. 

Alur materi pembelajaran dan praktek disusun sistematis agar pada 

saat akhir program inkubasi, peserta sudah memiliki hal-hal kunci 

yang akan membentuk satu model bisnis sederhana yang utuh, dan 

juga mampu mengisi slide dari presentasi pitch deck mereka. 

Sesi Mentoring IDEA JAM
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Buku ini juga menggabungkan bagian unik berjudul Pengukuran 

Dampak Sosial. Dalam membangun perusahaan sosial, pengusaha 

harus menemukan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan 

membuat dampak sosial; dampaknya tidak hanya diukur melalui apa 

yang dapat mereka lakukan di luar bisnis mereka, tetapi juga melalui 

bagaimana mereka dijalankan secara internal. 

LAPORAN AKHIR IDEAJAM

Bab 1
Bisnis Sosial

Peserta mengetahui tentang bisnis sosial, pengukuran dampak sosial 
dan inklusi sosial.   

Bab 2
Pangan Berkelanjutan
(Sustainable Food) 

Peserta mendapatkan pengetahuan dasar mengenai Pangan 
Berkelanjutan, tantangan serta potensi bisnisnya di Indonesia.

Bab 9
Presentasi Pitch

Peserta mampu merancang isi, mendesain slide, dan menyampaikan 
presentasi pitch yang menarik.

Bab 3
Energi Terbarukan 
(Renewable Energy)

Peserta mendapatkan pengetahuan dasar mengenai Energi 
Terbarukan, tantangan serta potensi bisnisnya di Indonesia.

Bab 4
Segmen Pelanggan

Peserta mampu memetakan profil dari calon pelanggan mereka, 
mengidentifikasi masalah sosial dan mengusulkan solusi yang 
relevan.

Bab 5
Riset Pasar

Peserta mengetahui tentang cara melakukan riset pasar sederhana, 
memperkirakan ukuran pasar, melakukan analisis pesaing dan 
melakukan positioning produk.

Bab 6
Pengembangan
Produk

Peserta mengetahui prinsip dasar lean startup sebagai cara untuk 
mengembangkan produk.

Bab 7
Pemasaran dan 
Penjualan

Peserta dapat memformulasikan strategi pemasaran, saluran distribusi 
yang efektif, dan harga jual yang tepat.

Bab 8
Model Bisnis

Peserta memahami blok penyusun model bisnis pada Business Model 
Canvas (BMC) dan mampu memetakan ide bisnis mereka kedalam 
BMC-nya.

Topik Target Capaian

Alat Pengukuran Dampak Sosial terutama berfokus pada aspek 

keberlanjutan; hal ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai cara 

bagi wirausahawan sosial untuk memantau diri mereka sendiri 

dan memastikan mereka menuju arah yang benar untuk menjadi 

perusahaan sosial.  Berikut isi dari modul yang diajarkan:

LAPORAN AKHIR IDEAJAM
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Dukungan Pembelajaran

Penyelenggaraan Sesi

Alokasi Waktu

Sesi pada umumnya dilakukan setiap hari Jumat sore pukul 17.00 - 20.00 WIB. 

Pembagian waktu setiap sesi adalah seperti ini:

BAGIAN 2:  PROGRAM

Mentor

Sebagian dari mentor yang hadir untuk memberikan materi 

(visiting mentor) juga menjadi mentor yang dimintakan bantuan 

untuk mendampingi para peserta (assisting mentor). Satu assisting 

mentor rata-rata membina dua peserta. Para mentor diminta 

untuk melakukan jadwal rutin dengan peserta setidaknya sekali 

dalam sebulan dengan setidaknya dua sesi tatap muka. Daftar 

lengkap para mentor ada di bagian akhir laporan ini.

Learning Associate

Learning Associate (LA) adalah fasilitator para peserta selama 

proses inkubasi bisnis di IDEA JAM. Satu LA memfasilitasi empat 

hingga lima peserta dengan topik bidang yang serupa, yang 

tergabung dalam satu Learning Circle.

Learning Circle

Learning Circle (LC) adalah kelompok yang terdiri dari empat hingga lima 

peserta dengan sektor bisnis sejenis dan difasilitasi oleh satu Learning 

Associate. Dalam IDEA JAM ini, total ada lima LC yang terbentuk, dimana 

tiga LC bertopik pangan berkelanjutan dan dua LC bertopik energi 

terbarukan. Setiap LC diminta untuk memberikan nama kelompoknya 

sendiri dan diwajibkan membentuk grup WhatsApp. Dalam LC ini 

diharapkan dinamika pembelajaran antara peserta terjadi, karena disini 

para peserta bisa mendiskusikan kemajuan dan meminta pendapat 

kepada yang lain dengan LA berfungsi sebagai semacam moderator.

Coaching Log

Coaching Log adalah dokumen yang bertujuan untuk memonitor 

kemajuan para peserta selama program inkubasi. Dokumen ini diisi tiap 

minggu sekali oleh para peserta secara online, dimonitor oleh para LA 

dan diakses oleh assisting mentor serta tim penyelenggara IDEA JAM.

Sesi Materi

(45 Menit)

Pemateri akan menyampaikan 

materi sesuai topik pada 

pertemuan.

Sesi Aktivitas

(45 Menit)

Peserta akan dipecah jadi kelas yang 

lebih kecil untuk berlatih terkait 

seputar materi yang disampaikan.

Sesi Jeda

(30 Menit)

Memberikan kesempatan semua 

untuk istirahat, sholat dan makan 

malam.

Sesi Mentoring

(60 Menit)

Tiap peserta mengajukan pertanyaan seputar masalah yang dihadapi 

dalam memvalidasi ide bisnisnya atau menjalankan bisnisnya. Tidak 

harus terkait dengan topik hari itu.

17.00 17.45 18.30 19.00 20.00

BAGIAN 2:  PROGRAM
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Jadwal Sesi

Alur sesi pengajaran disesuaikan dengan alur kurikulum pada materi modul dan lembar kerja. 

Semua sesi pengajaran dilaksanakan di Code Margonda, kecuali pada pertemuan ke #6 ada 

kunjungan turun lapang yang kami istilahkan dengan Sensing Journey.

Kick off

FEB

23
MAR

2
MAR

9
MAR

16
MAR

23

MAR

29
APR

6
APR

13
APR

20
APR

27

APR

28
MAY

4
MAY

11
MAY

12
MAY

24

Queentris Regar,
Wicak Hidayat

Bisnis Sosial
Queentris Regar,

Sandra Alfina

Sustainable Food / Renewable Energy
Bibong Widyarti (SF),
Sandra Winarsa (RE)

Segmen Pelanggan
Andreas Senjaya,
Andre Susanto

Riset Pasar
Dewi Meisari,
Mushab Eddy

Sensing Journey
Sarah Ramadhita

Pengembangan Produk
(Beragam Mentor)

Pemasaran & Penjualan
Marvin Kolibonso,
Rudy Erdiansyah

Model Bisnis
Nadira Dinisari

Presentasi Pitch
Shinta Puspita,

Lahandi Baskoro

Penyampaian Presentasi
Shinta Puspita,

Lahandi Baskoro

Pitching Day 1 Pitching Day 2 Final EventMentoring Session
(Beragam Mentor)

banyak rantai distribusi yang tidak efisien, sehingga sayur organik bisa 

dibeli dengan lebih murah dan lebih segar. 

Di kebun milik Kecipir, peserta belajar mengenai pertanian organik 

dan cara mengembangkan bisnis yang memiliki dampak sosial dari 

CEO Kecipir, Tantyo Bangun.

Sensing Journey

Pada sesi Sensing Journey di pertemuan ke-6, para peserta diajak 

berkunjung ke kebun edukasi pertanian organik milik Kecipir, 

salah satu startup agritech yang bergerak dalam bidang pangan 

berkelanjutan. 

Tujuan dari kegiatan Sensing Journey adalah agar peserta, 

terutama peserta dengan bisnis di sektor pangan berkelanjutan, 

dapat melihat permasalahan riil yang ada dan belajar membuat 

solusi melalui bisnis sosial. 

Kecipir adalah aplikasi yang menjebatani antara petani sayuran 

organik dengan konsumen di Jabodetabek. Kecipir memotong 

Jadwal Sesi

LAPORAN AKHIR IDEAJAM
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Alur Tugas Peserta

Setiap minggu, seusai sesi pengajaran, setiap peserta diminta untuk mengerjakan tugas di 

lembar kerja yang sudah disediakan, mengembangkan ide bisnisnya, berkonsultasi dengan 

mentor, dan mengisi Coaching Log. Secara umum, inilah alur pengerjaan tugas mereka 

tersebut:

Alur Tugas Peserta

Sesi Kelas IDEA JAM

BAGIAN 2:  PROGRAM

Sabtu - Rabu Kamis Jumat

Mengerjakan
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Mengembangkan
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LAPORAN AKHIR IDEAJAM

Nama Startup Nama Peserta Ide Awal Perkembangan Kemajuan

Kautsar Kitchen Medina Putri
putrimedina69@yahoo.com

Mengembangkan minuman  smoothie 

yang mengutamakan input-nya dari hasil 

pertanian yang dibudidayakan oleh petani 

lokal sekitar. Berencana menambah varian 

kue dan makanan pencuci mulut.

Berubah menjadi layanan katering yang 

memberdayakan ibu-ibu rumah tangga 

sekitar. Memiliki empat menu andalan 

sebagai paket katering yang ditawarkan.

Giajeng 

Smoothies

Anggi Pravita
giajengshop@gmail.com

Merupakan perusahaan sosial yang 

mengembangkan smoothie organik yang 

sehat yang menggunakan Kale sebagai 

produk dasar dan menggabungkannya 

dengan buah-buahan yang berbeda untuk 

rasa yang berbeda. .Idenya berasal dari 

upaya penyembuhan penyakit auto-imun 

yang diidap oleh salah satu pendiri bisnis 

tersebut.

Telah memberdayakan tetangga 

sebagai petani Kale dan menerapkan 

pengelolaan sampah kemasan plastik. Telah 

mengembangkan timeline untuk lintasan 

pengembangan operasi perusahaan dan 

perluasan lokasi produksi.

Kebun Kumara Rendri Arsyan
sorayacassandra@gmail.com

Organisasi yang berfokus pada pendidikan, 

berbagi pengetahuan tentang pertanian 

perkotaan, desain kebun sayur dan 

pengelolaan limbah rumah tangga. 

Organisasi ini berusaha memotivasi 

masyarakat agar mau menerapkan 

urban farming sebagai gaya hidup yang 

mendukung pangan berkelanjutan.

Telah mendefinisikan kembali 

cakupan dampak sosialnya dan telah 

mengembangkan rencana untuk 

memperluas bisnis mereka dengan 

memasukkan pengembangan masyarakat.

EREnesia Jannata Giwangkara
jannata.giwangkara@gmail.com

Platform yang berupaya untuk 

menjembatani masalah aksesibilitas data 

dan informasi seputar energi terbarukan 

diantara para pemangku kepentingan 

bidang tersebut. Sudah memiliki situs 

online di www.erenesia.com

Telah mampu meramu layanan yang 

tepat untuk para segmen pelanggannya, 

mengevaluasi dampak sosial, serta 

menyempurnakan aspek teknis layanan 

melalui situs online.

Rimbun 

Landscape

Amarizni Mosyaftiani
amarizni@gmail.com

Mengembangkan tanaman sayur sebagai 

solusi pemanfaatan ruang sempit 

pemukiman di perkotaan, misalnya di 

apartemen.

Telah melakukan pameran untuk 

mengujicoba ide bisnis dan telah 

mengembangkan prototipe yang berhasil 

menarik minat pembeli.

Wangngara Monicha Lelly 
tomonich@gmail.com

Menyediakan energi matahari di Sumba 

Barat, Loli, Wanokaka (Lamboya). 

Menginisiasi berbagai pemangku 

kepentingan dari sektor swasta, masyarakat, 

dan pemerintah untuk mengembangkan 

proyek kerja sama untuk membangun desa 

energi yang mandiri.

Telah menghubungi beberapa investor 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Jakarta 

dan Waingapu, Sumba. Telah menganalisis 

kebutuhan dan mengembangkan timeline, 

persiapan untuk IPP dan mengidentifikasi 

rumah produksi dan potensi lokal

S-Qua Angga Bagus Asrianto
anggabagusa.1@gmail.com

Membangun penyuling tenaga surya yang 

menggunakan kondensasi dan penguapan 

untuk mengubah air asin ke air tawar di 

wilayah pesisir Indonesia.

Sudah merancang model bisnisnya dan 

dalam upaya melakukan penelitian untuk 

membuat prototipe dengan biaya yang lebih 

murah.

Hasil

Selama berjalannya program, ada 15 peserta yang konsisten rutin menghadiri sesi pertemuan 

IDEA JAM. Mereka memiliki kemajuan perkembangan yang beragam, berikut rangkumannya:
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BAGIAN 2:  PROGRAM

Nama Startup Nama Peserta Ide Awal Perkembangan Kemajuan

Green Circle 

Indonesia

Muhammad Yardho Irhama
yardho@hotmail.com

Pertanian aquaponik yang 

mengintegrasikan budidaya tanaman dan 

ikan air tawar. Hasil produksinya akan dijual 

ke beberapa pihak seperti rumah makan, 

konsumen perumahan dan pemilik bisnis 

terkait.

Telah mengambil inisiatif untuk menghadiri 

acara yang relevan dan bekerja dengan baik 

mengikuti bimbingan mentor.

SE Movement Rizky Ambardi
rizkimbardi@gmail.com

Platform crowdfunding yang 

mengkolaborasikan gerakan, LSM, 

pemerintah dengan orang-orang atau 

komunitas di seluruh Indonesia yang mau 

membantu akses energi terbarukan untuk 

daerah pedesaan. Sudah memiliki situs 

online di: se-movement.com

Telah merancang fokus layanan yang 

disediakan, mengeksplorasi pengukuran 

dampak sosial dan melakukan presentasi 

yang meyakinkan.

Bantar Gasbang Justin Edgar
justinedgar96@gmail.com

Mengembangkan bio-gas dan bio-fuel 

yang berasal dari pengolahan sampah di 

daerah Bantar Gebang.

Sudah melakukan survei di area yang 

dimaksud untuk menganalisis kebutuhan 

dan mampu mengembangkan ide menjadi 

rencana bisnis.

Diokra Mela Milani
melamilani1@gmail.com

Menggunakan ekstrak Okra sebagai obat 

alternatif dan suplemen untuk diabetes 

dalam bentuk minuman bubuk.

Telah mengubah produk mereka dari pil 

suplemen menjadi bubuk yang dapat 

dimasukkan ke dalam produk berbasis 

makanan.

GO-Tani Tengku Muhammad Bintang 

Pyranda
bintangpyranda123@gmail.com

Platform yang menghubungkan konsumen 

dengan petani lokal di seluruh Indonesia. 

Platform ini bekerja dengan koperasi petani 

di seluruh nusantara dan membuka akses 

pasar mereka ke populasi perkotaan serta 

memberi orang yang tinggal di daerah 

perkotaan akses ke produk lokal, daging 

dan susu, dsb.

Mengubah layanan dari bentuk platform 

menjadi produk yang berbasis susu.

Glocal Farm Missy Aruma
missyaruma@gmail.com

Aplikasi mengenai pengetahuan seputar 

urban farming untuk masyarakat perkotaan. 

Aplikasi ini juga nantinya bisa menjadi 

marketplace bagi para pelaku urban 

farming.

Telah mengumpulkan beragam informasi 

yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi 

tersebut dan sudah berhasil membuat 

strategi bisnis.

DNA Indonesia Ajib Asror
ajib.ar27@gmail.com

Mengembangkan produk berbasis spirulina 

menggunakan energi terbarukan.

Telah mempertajam model bisnis dan 

membuat prototipe produk spirulina.

Green Dream Devina Sela Almadia
devinalmadia@gmail.com

Sebuah bisnis pertanian yang menghasilkan 

microgreens.

Telah menguji produksi mikroba: bayam 

hijau, bayam merah dan pak choi. Pihak 

mereka juga telah melakukan survei untuk 

menetapkan harga, telah menguji kemasan 

produk dan saluran distribusi.
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Diokra

Pangan Berkelanjutan

Pemenang:

The Most Innovative Business

Erenesia

Energi Terbarukan

Finalis

Wangngara

Energi Terbarukan

Pemenang:

The Most Socially 

Impactful Business

DNA Indonesia

Pangan Berkelanjutan

Finalis

Rimbun Landscape

Pangan Berkelanjutan

Pemenang:

The Most Improved Business

Kebun Kumara

Pangan Berkelanjutan

Finalis

Giajeng

Pangan Berkelanjutan

Pemenang:

The Most Viable Business

Setelah menjalani 12 sesi pertemuan dan melewati sesi pitching day, akhirnya terpilihlah 7 peserta yang 

melaju ke babak final. Para finalis ini mempresentasikan pitching mereka di acara penutupan final yang 

diselenggarakan di @america, Pacific Place, Jakarta pada 24 Mei 2018. Berikut adalah 7 finalis tersebut 

beserta pencapaiannya:

LAPORAN AKHIR IDEAJAM
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Evaluasi

Evaluasi yang dapat disimpulkan setelah program diimplementasikan 

dari peserta, mentor dan mitra, adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum yang komprehensif adalah alat yang 

berguna untuk menjembatani ide menjadi rencana 

bisnis yang lebih jelas. 

Para peserta puas dengan struktur kurikulum dan materi pembelajaran 

sebagai alat tersebut memungkinkan mereka untuk secara sistematis 

merancang konsep bisnis yang jelas dan tepat. Tersedianya lembar 

kerja membuat peserta bisa langsung mempraktekkan pengetahuan 

yang didapatkan sekaligus mengeksplorasi ide bisnis mereka sendiri.

Sebagai contoh, tim EREnesia menuturkan saat mengikuti kompetisi 

lain pasca IDEA JAM, mereka kembali melihat lembar kerja yang 

sudah diisi sebagai pengingat perencanaan aspek-aspek bisnis yang 

sudah dirancang dan disepakati bersama anggota tim.

2. Penyeleksian ketat di awal untuk membentuk 

komposisi peserta ideal, berhasil terefleksikan dengan 

baik di akhir

Indikator pemilihan yang detail menghasilkan komposisi yang 

cukup seimbang dari peserta perempuan dan laki-laki di IDEA 

JAM. Daftar peserta awal yang dipilih terdiri dari 10 wanita dan 12 

pria. Penggabungan aspek kesetaraan gender dalam metodologi 

pembelajaran juga memiliki peran dalam menciptakan iklim diskusi 

yang inklusif dan setara di antara para peserta.

Empat pemenang bisnis sosial IDEA JAM adalah dipimpin oleh 

perempuan. Jika kita mengamati komposisi anggota tim pemenang, 

mayoritas adalah wanita. Diokra terdiri dari empat anggota 

perempuan; Wangngara terdiri dari tiga anggota, yang keduanya 

adalah perempuan; Rimbun memiliki dua pemimpin tim inti, yang 

mana salah satunya adalah perempuan; dan terakhir Giajeng didirikan 

dan dikelola oleh tiga perempuan. Hasil ini memvalidasi pernyataan 

bahwa ketika peluang diberikan secara setara kepada kelompok 

yang umumnya terpinggirkan seperti perempuan, mereka akan 

berkembang dan masyarakat akan mendapat manfaat.

BAGIAN 2:  PROGRAM

Sesi Final Pitch IDEA JAM
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Selain hal-hal positif, ada juga kendala-kendala yang ditemui sehingga 

perlu diperbaiki untuk pelaksanaan IDEA JAM berikutnya:

1. Penggabungan pengetahuan Minimum Viable 

Product (MVP) ke dalam kurikulum

Materi pembelajaran saat ini menyediakan bagian spesifik 

Pengembangan Produk; namun tidak diperluas ke tahap 

pengembangan MVP. Satu-satunya kesempatan bagi para peserta 

untuk menggali lebih dalam tentang topik pengembangan MVP 

adalah selama Sensing Journey, di mana mereka belajar langsung dari 

perusahaan sosial Kecipir. 

Penciptaan bagian pengembangan MVP yang spesifik di dalam 

kurikulum dan penyediaan mentor ahli untuk mengawasi teknis 

pengembangan MVP sangat penting dalam tahap ini. Seorang 

mentor ahli dalam aplikasi ponsel cerdas misalnya, harus hadir untuk 

memandu peserta yang usaha sosialnya berpusat di sekitar aplikasi 

ponsel cerdas. Memiliki MVP yang berkembang dengan baik sebagai 

hasil dari bergabung dengan IDEA JAM akan menjadi modal berharga 

dan mendasar bagi wirausahawan sosial untuk mempercepat 

bisnisnya ke tingkat berikutnya.

2. Manfaat dari dukungan belajar tidak sepenuhnya 

dimanfaatkan oleh peserta.

Hasil pemantauan dan evaluasi akhir menunjukkan bahwa beberapa 

peserta tidak aktif berinteraksi dalam Learning Circle mereka masing-

masing. Beberapa peserta juga melewatkan pengisian check-in 

reguler di Coaching Log, hanya 4 peserta yang secara konsisten 

memperbarui Coaching Log online mereka hingga sesi terakhir.

Pengaturan pertemuan antara Learning Associate dan peserta di 

awal program dilihat sebagai potensi pemecahan masalah untuk 

masalah yang disebutkan di atas. Pertemuan-pertemuan ini idealnya 

menjadi jalan untuk membangun ikatan antara Learning Associate 

dan peserta serta mengeksplorasi ide bisnis kreatif dari para peserta. 

Dengan mempertimbangkan masukan dari mentor dan peserta, 

penyederhanaan Coaching Log adalah hal berikutnya yang harus 

dilakukan. Disarankan agar Coaching Log dipotong menjadi tiga 

kolom saja (dari lima kolom asli) untuk memudahkan peserta dapat 

mengisi secara teratur.

Tindak Lanjut

Sesi Pasca Inkubasi

KKetujuh finalis IDEA JAM berhak mengikuti sesi pembelajaran 

lanjutan yang dipimpin oleh Code Margonda. Sesi lanjutan ini 

berlangsung dari Juli hingga September 2018. Kemajuan setiap 

pemenang dipantau secara teratur berdasarkan Key Performance 

Indicator (KPI) yang dikembangkan oleh Hivos dan Code Margonda. 

Selain menerima hadiah modal, pemenang bebas untuk mengakses 

layanan konsultasi dari mentor dan fasilitas ruang kerja bersama di 

Code Margonda.

Pencapaian Pasca Inkubasi

Tim IDEA JAM secara aktif membangun kolaborasi dengan inkubator 

dan akselerator yang berfokus pada tahap pembuatan prototipe 

seperti Instellar, Jarvis, dan Digitaraya. Tujuan utama dari kemitraan 

ini adalah untuk mentransfer peserta IDEA JAM terpilih ke program 

mitra sehingga para peserta dapat mempercepat usaha sosial mereka 

ke tingkat berikutnya.

Setelah sesi pengumuman pemenang, inilah beberapa pencapaian 

para peserta yang bisa kami laporkan sejauh ini:

EREnesia

(1) juara 1 Nyala Hackathon 20187; (2) mencapai tahap ke-2 seleksi 

Swiss Innovation Challenge 2018; (3) Digitaraya x Nexus menyatakan 

ketertarikannya untuk menginkubasi

Diokra

(1) Tahap wawancara untuk masuk program inkubasi Jarvis; dan (2) 

perancangan kemasan

Giajeng

(1) Redesain kemasan produk; dan (2) dalam proses ekspansi lokasi 

produksi di wilayah Jakarta.

Kebun Kumara

Finalis 20 besar di kompetisi RISE INC 2018

Rimbun

Mencapai tahap wawancara di kompetisi RISE INC 2018

LAPORAN AKHIR IDEAJAM

7 Kibar (2018), “NYALA Smart Energy Hackathon 2018: Bersama Mentransformasi Sistem Energi di Indonesia”, bisa diakses di http://kabar.kibar.co.id/2018/07/27/nyala-smart-energy-hack-
athon-2018/
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Bagian 3

Cerita
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Ketika Amarizni Mosyaftiani membaca pengumuman IDEA JAM 

Call for Business yang disirkulasikan dalam kelompok teman-teman 

sesama WhatsApp-nya, dia merasa tertantang namun bersemangat 

untuk menguji ide bisnisnya yang masih mentah. Tanpa ragu, ia 

segera mengajukan aplikasi untuk IDEA JAM. Dia memiliki target 

untuk mengubah idenya menjadi bisnis nyata.

Amar, begitu dia biasa dipanggil, menyatakan kepuasannya atas proses 

pembelajaran inovatif yang dia jalani selama IDEA JAM. Pembelajaran 

itu membawa ilmunya ke tingkat berikutnya dan meningkatkan 

keterampilan bisnisnya. 

Bahkan tidak pernah sekalipun Amar menyangka menjadi pemenang 

IDEA JAM karena dia merasa ide dan keterampilan bisnisnya tidak 

seperti yang dimiliki peserta lainnya. Namun, semangatnya yang tinggi 

untuk belajar dan ketekunan berevolusi menjadikan bisnis sosialnya 

sebagai yang paling menunjukkan peningkatan selama program IDEA 

JAM berlangsung. Pada akhir IDEA JAM, Amar mencapai targetnya. 

Dia berhasil menerjemahkan ide bisnis mentah dasarnya menjadi 

produk prototipe yang dapat dijual.

Rimbun Landscape

“IDEA JAM benar-benar mempercepat kami dalam 

mematangkan, mengeksekusi sampai coba untuk 

menjual produk”

LAPORAN AKHIR IDEAJAM

rimbun_landscape
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EREnesia merupakan kependekan dari “empowering renewable 

energy in Indonesia”, tutur Jannata Giwangkara atau biasa dipanggil 

Egi, yang merupakan komandan utama EREnesia. Tim ini memiliki 

visi besar untuk membangun platform yang memberikan informasi 

terpusat untuk para pemangku kepentingan di sektor energi 

terbarukan.

IDEA JAM menyadarkan mereka bahwa rencana strategis sangat 

penting untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pembelajaran yang 

diperoleh di IDEA JAM, mereka melakukan penelitian lanjutan tentang 

ukuran pasar, segmen konsumen, strategi pemasaran dan elemen 

bisnis sosial penting lainnya.

EREnesia merasa bahwa seluruh proses IDEA JAM membantu mereka 

mendefinisikan kembali bisnis dan dampaknya. Dokumen Coaching 

Log dan Learning Associates sangat berguna untuk koordinasi tim dan 

proses pembelajaran.

EREnesia

“Coaching Log itu tools yang useful, karena 

bisa men-track progress tim”

BAGIAN 3:  CERITA

erenesiateam EREnesiaTeam
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Mela dan Marina, pendiri Diokra, memiliki ide untuk membuat Okra 

olahan sebagai suplemen untuk penderita diabetes. Selama IDEA JAM 

berlangsung, mereka menemukan ‘momen’ ketika para penasihat 

menyarankan mereka untuk membuatnya menjadi bentuk bubuk 

daripada kapsul.

Ketika ditanya tentang sesi belajar, mereka memaparkan bahwa sesi 

Business Model Canvas adalah pelajaran yang paling berkesan. Hal ini 

dikarenakan mereka lebih memahami pentingnya merinci kebutuhan 

bisnis, meskipun mereka sudah menghadiri lokakarya rencana bisnis 

sebelumnya.

Karena kegigihan mereka dalam bereksperimen untuk menemukan 

bentuk terbaik dari produk Okra, para juri di acara pitching akhir 

menganggap produk mereka sebagai produk yang relatif baru di 

Indonesia. Diokra dianugerahi sebagai Produk Paling Inovatif di IDEA 

JAM 2018.

Diokra

“Temen-temen sesama peserta di IDEA JAM adalah 

motivasi kami untuk jadi lebih baik”

LAPORAN AKHIR IDEAJAM

diokra_
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Bibong Widyarti (Mentor)

“Untuk membimbing anak milenial, mentorlah yang 

harus aktif bertanya tentang kemajuan bisnisnya”.

Bibong Widyarti adalah nama yang terkenal di bidang pertanian 

organik di Indonesia. Ia terjun dalam agribisnis pada tahun 1997 dan 

menetapkan fokus dalam pertanian organik pada tahun 2013 dengan 

“Rumah Organik”. Dia saat ini juga mengelola komunitas Slow Food di 

Indonesia. Berikut adalah pernyataannya tentang IDEA JAM: 

Saya sering menjadi mentor dan membimbing penelitian mahasiswa. 

Anak jaman sekarang harus mentornya yang lebih asertif. Saya bisa 

bilang tujuh puluh persen kalau kita tidak mau follow-up tanya 

progress dengan mereka, mereka akan lost, tidak menghubungi.

Untuk modul sudah oke, bahasanya sederhana, mudah dipahami 

baik untuk yang sudah mengerti bisnis ataupun belum. Waktu untuk 

mengerjakan lembar kerja rasanya kurang cukup, tapi ini juga karena 

banyak peserta yang datang terlambat sehingga total durasi waktunya 

jadi lebih pendek. Tempatnya oke, mudah dijangkau dengan kereta 

atau transportasi lain..

Selama perjalanan IDEA JAM di akhir-akhir saya lihat satu persatu 

peserta berkurang, mungkin bisa dicoba memilih waktu pada saat 

mahasiswa liburan. Untuk yang masih bertahan sampai akhir, senang 

lihat progress-nya mereka, apalagi setelah lihat pitching anak-anak. 

Bagus, mereka membangun startup berbasiskan data.

Untuk para pemenang, pesan saya jangan menyerah pada proses, 

karena terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik, 

dalam perjalanan akan ada ide-ide yang menginspirasi dan membuat 

bisnis kita jadi lebih besar. Anak muda biasanya pengen cepet-cepet 

berhasil, sementara startup di bidang pertanian tidak bisa langsung 

sukses dalam dua atau tiga tahun. Di masa-masa inilah yang paling 

berat.

.

Rudy Erdiansyah (Mentor)

“Mereka luar biasa semua. Jaman dulu saat saya seumur 

mereka belum tentu bisa seperti itu”.

Dengan pengalaman lima belas tahun di berbagai organisasi non-

pemerintah, Rudy Erdiansyah adalah seorang ahli dalam isu dampak 

sosial. Saat ini ia adalah Direktur PT. Inovasi Daya Lestari, perusahaan 

yang mengomersialkan produk yang berasal dari kegiatan sistem 

biogas. Pendapatnya tentang IDEA JAM adalah sebagai berikut:

Suasananya asyik, Code Margonda tempatnya enak, orang-orangnya 

enak. Suasana yang nyaman tidak seperti kelas adalah hal yang 

penting untuk mendukung keluarnya ide-ide bagus. Ide yang tadinya 

masih mentah akan terasah menjadi bagus gara-gara dia diskusi 

dengan banyak orang disitu. 

Dari sisi materi sudah komplit, tapi menurut saya terlalu serius. Saran 

saya, karena untuk mengeluarkan ide-ide, peserta harus merasa 

sedang having fun. Narasumber yang dihadirkan sebaiknya lebih 

banyak menceritakan tentang true story, karena para peserta butuh 

motivasi. Ini mendorong mereka menemukan ide besar, setelah itu 

baru dikerucutkan.

Peserta IDEA JAM semuanya idenya hebat-hebat, sampai kita bingung 

milih finalisnya. Tinggal apakah mereka benar-benar memiliki passion 

disitu, karena jika sudah ada passion, apapun kendala yang terjadi 

mereka punya cara untuk mencari solusinya.

Untuk para pemenang, pesan saya ini bukan akhir dari kompetisi tapi 

justru ini baru mulai untuk berbisnis sungguhan. Jadi tantangannya 

pasti berat tapi ya having fun aja kalo memang ada passionnya disitu. 

Kelompoknya juga harus kompak, jangan satu orang saja yang punya 

passion, tapi semuanya.                          
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Tim IDEA JAM

Nama Institusi Fungsi

Queentris Regar Hivos Project Manager

Sarah Ramadhita Hivos Project Coordinator

Lahandi Baskoro Code Margonda Curriculum Designer

Wicak Hidayat Code Margonda Coworking Space Project Manager

Ika Prihatini Code Margonda Logistic Officer

Nama Institusi Fungsi

Aditya Awal KOHPI Learning Associate

Arkan Tanriwa Catgeist Learning Associate & Researcher

Dinda Larasati Catgeist Learning Associate & Researcher

Eko Mujiono Code Margonda Learning Associate

Karina Langit Code Margonda Learning Associate

Nama Institusi Fungsi

Alfan Prasekal Fakultas Teknik UI Mentor

Andre Susanto Inovasi Dinamika Pratama Mentor

Andreas Senjaya iGrow / Code Margonda Mentor

Bibong Widyarti Rumah Organik Mentor

Chairul Hudaya Fakultas Teknik UI Mentor

Dewi Meisari UKM Center UI Mentor

Didi Diarsa Kayuh / Code Margonda Mentor

Marvin Kolibonso Sayurbox / Jarvis Mentor

Muadzin Jihad Ranah Kopi Mentor

Mushab Eddy Bite Back Mentor

Rudy Erdiansyah Inovasi Daya Lestari Mentor

Sandra Winarsa Hivos Mentor

Tantyo Bangun Kecipir Mentor

Tomy Abuzairi Fakultas Teknik UI Mentor

Tommy Herdiansyah Code Margondaz Mentor
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Kontak

Kontak untuk Kolaborasi dan Kemitraan

Hivos memiliki komitmen membuka kesempatan wirausaha sosial 

untuk semua. Hivos mendukung inklusivitas untuk menciptakan 

ekosistem kewirausahaan sosial yang lebih tangguh dan inovatif.

Jika anda adalah institusi dan / atau individu yang punya semangat 

untuk menciptakan dampak sosial melalui kewirausahaan, ayo 

berkolaborasi!

Silahkan hubungi:

Queentries Regar 

qregar@hivos.org 

Robert de Groot 

rdgroot@hivos.org

Referensi

Bhardwaj, R. & Ruslim, C. Startup Assistance Organizations in 

Indonesia: Taxonomi and Landscape. ANGIN, 2009.

Isenberg, D. Fostering Entrepreneurship Ecosystems. 2014. www.

slideshare.net/dfcppdeling/professor-daniel-isenberg-babson-

executive-education accessed 19 July 2018.

BAGIAN 4:  PENUTUP


