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Latar belakang  

Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan yang kokoh untuk transformasi digital, termasuk 

upaya untuk mencetak unicorn baru, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020–2024. Selain itu, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020–

2024 berfokus pada pengembangan talenta digital dan startup (perusahaan rintisan). 

 

Startup memiliki peran penting dalam mentransformasikan ekonomi tradisional menjadi ekonomi 

berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). Startup merupakan bentuk usaha baru yang 

menawarkan produk dan layanan berbasis teknologi yang inovatif dan mudah ditingkatkan secara 

skala ekonomis (scalable), atau menawarkan produk dan layanan yang sudah ada dengan cara yang 

inovatif. Startup telah menunjukkan pertumbuhan tinggi dalam kurun waktu singkat. Secara 

khusus, startup yang bergerak di bidang agritech, cleantech, edtech, dan healthtech memiliki aspek 

sosial, pembangunan, dan keberlanjutan yang penting. Startup teknologi membutuhkan dukungan 

finansial untuk dapat berkembang meskipun kebutuhan mereka mungkin berbeda dari perusahaan 

manufaktur tradisional yang lebih menekankan keterampilan daripada aset finansial. 

 

Indonesia merupakan rumah bagi banyak startup dan jumlahnya terus bertambah. Menurut Startup 

Ranking (2022), jumlah startup di Indonesia meningkat dari 1.400 pada 2017 menjadi 2.200 pada 

2019, dan kemudian menjadi 2.426 pada 2022. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara 

kelima dengan pertumbuhan startup tertinggi setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. 

Jakarta sendiri termasuk 500 kota teratas dunia untuk startup. Sementara itu, Bandung, Yogyakarta, 

Surabaya, dan Denpasar juga menunjukkan potensi menjadi ekosistem startup selain Jakarta. 

 

Selain menjadi rumah bagi startup terbanyak di Asia Tenggara, Indonesia juga merupakan 

penerima modal ventura terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Keberadaan lembaga 

pendanaan sangat penting dalam membesarkan startup hingga menjadi unicorn. Sebelum 

pandemi, sudah ada lima unicorn di Indonesia, yaitu Gojek (startup penyedia layanan ride-hailing 

dan layanan sehari-hari lainnya), Tokopedia dan Bukalapak (lokapasar daring), OVO (pembayaran 

digital), dan Traveloka (perusahaan pemesanan perjalanan). Jumlah unicorn juga bertambah secara 

nyata. Per September 2022, dari 50 unicorn di seluruh Asia Tenggara, 13 unicorn berasal dari 

Indonesia (Tech in Asia, 2022).  
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Namun, startup tidak hanya membutuhkan lembaga pendanaan. Ia juga membutuhkan program 

inkubator dan akselerator, serta regulasi pemerintah yang mendukung. Dalam konteks ini, studi 

tentang ekosistem startup teknologi menjadi sangat relevan karena pengembangan startup yang 

berbasis teknologi membutuhkan dukungan dari pemerintah, misalnya, melalui pembangunan 

infrastruktur digital yang merata serta pemberlakuan regulasi yang mendukung tumbuh kembang 

startup itu sendiri. Semua pemangku kebijakan perlu memahami pentingnya ekosistem yang 

kondusif dan memahami berbagai isu terkait ekosistem tersebut, terutama isu ketersediaan talenta 

digital, dalam mendukung ekosistem startup teknologi di Indonesia. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, The SMERU Research Institute berusaha menyajikan sebuah wadah 

untuk berdiskusi tentang pentingnya mendorong terciptanya unicorn baru melalui peningkatan 

talenta digital dan ekosistem startup yang kondusif di tingkat kota/lokal melalui penyelenggaraan 

seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP). 

 

Forum Kajian Pembangunan 

FKP adalah forum tempat para peneliti, akademisi, pakar, masyarakat sipil, komunitas internasional, 

dan pembuat kebijakan bertemu dan mendiskusikan hasil studi tentang isu-isu kebijakan 

pembangunan terkini di Indonesia. FKP diselenggarakan oleh konsorsium berbagai organisasi yang 

bekerja sama dengan Indonesia Project dari Australian National University (ANU). 

 

Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium FKP secara bergiliran menjadi tuan 

rumah untuk mengadakan seri seminar FKP. Pada Oktober 2022 ini, SMERU kembali menjadi tuan 

rumah untuk empat seri seminar FKP dengan empat topik terkait transformasi digital. Keempat seri 

seminar FKP merupakan bagian dari “Forum Kebijakan Kemiskinan dan Ketimpangan 2022 SMERU: 

Percepatan Pemulihan Pascapandemi melalui Transformasi Digital yang Inklusif” yang akan 

berlangsung pada November 2022. 

 

 

Tujuan Kegiatan 

Acara ini bertujuan menyampaikan hasil penelitian dan mendiskusikan agenda kebijakan 

untuk menciptakan talenta digital dan ekosistem yang mendukung bagi tumbuh kembang 

startup menjadi unicorn di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam dan mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, organisasi 

nonpemerintah (ornop), lembaga penelitian, akademisi, praktisi, dan sektor swasta untuk 

mendorong peningkatan talenta digital dan ekosistem startup yang memadai.  

Beberapa hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1. Peningkatan pengetahuan tentang tantangan dalam mendorong peningkatan talenta 

digital dan ekosistem startup yang memadai 

2. Peningkatan pemahaman mengenai aspek kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan 

talenta digital dan ekosistem startup yang memadai 
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3. Dukungan lebih lanjut atas gagasan/rekomendasi terkait upaya akselerasi peningkatan 

talenta digital dan ekosistem startup yang memadai melalui kebijakan serta langkah-

langkah atau tindak lanjut yang dapat dilakukan 

 

 

Peserta  

Kegiatan ini akan mengundang perwakilan Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) dan 

pemerintah daerah, ornop, lembaga penelitian, akademisi, serta praktisi dan perwakilan sektor 

swasta untuk berdiskusi mengenai peningkatan talenta digital dan ekosistem startup yang 

memadai. Peserta yang mengikuti acara FKP ini diharapkan dapat mendiskusikan langkah-langkah 

strategis untuk mendorong peningkatan talenta digital dan ekosistem startup yang memadai. 

 

Waktu dan Tempat  

Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022 

Pukul  : 09.30–11.45 WIB 

Lokasi  : Luring (akan disusulkan) & daring (webinar melalui aplikasi Zoom & YouTube Live)  

Registrasi : https://smeru.or.id/registrasifkp2022sesi4    

 

 

Agenda 

Kegiatan seminar FKP sesi 4 yang diselenggarakan oleh The SMERU Research Institute memiliki 

agenda kegiatan sebagai berikut. 

No. Waktu Durasi 

(‘) 

Aktivitas Catatan 

1 09.00–09.30 30’ Pengarahan (briefing) bagi pembicara 

dan penanggap serta foto bersama 

Tim Panitia 

Pembukaan 

2 09.30–09.40 10’ Pembukaan FKP Moderator:  

Hening Wikan Sawiji  

(Peneliti Junior, 

SMERU) 

Pemaparan 

3 09.40–09.55 15’ Pemaparan Studi:  

“Mengembangkan Talenta Digital 

dalam Ekosistem di Tingkat 

Kota/Lokal” 

 

Palmira P. Bachtiar  

(Peneliti Senior, 

SMERU) 

4 09.55–10.10 15’ Pemaparan:  

1. Tantangan yang dihadapi 

inkubator/akselerator dalam 

mengembangkan talenta digital 

2. Peran lembaga pendanaan dalam 

mendukung inkubator/akselerator  

Danang Juffry 

(Community Manager, 

Google) 

https://smeru.or.id/registrasifkp2022sesi4
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No. Waktu Durasi 

(‘) 

Aktivitas Catatan 

3. Peran Pemerintah Pusat dan 

pemerintah daerah dalam 

mendukung inkubator/akselerator  

4. Rekomendasi kebijakan 

5 10.10–10.25 15’ Pengalaman Waste4Change 

Membersihkan kota: Dukungan & 

Tantangan yang Dihadapi Perusahaan 

Cleantech 

1. Tantangan yang dihadapi cleantech 

dalam mengembangkan talenta 

digital 

2. Peran cleantech dalam menjaga 

lingkungan dan sekaligus mengurangi 

kemiskinan 

3. Strategi mendapatkan pendanaan 

bagi cleantech  

4. Peran Pemerintah Pusat dan 

pemerintah daerah dalam 

mendukung cleantech  

5. Rekomendasi kebijakan 

Hana Nur Auliana 

(Corporate Strategy 

Executive, 

Waste4Change) 

Tanggapan 

6 10.25–10.40 15’ Penanggap  

1. Profil pendanaan bagi startup dari 

waktu ke waktu  

2. Tantangan yang dihadapi lembaga 

pendanaan dalam mendukung startup  

3. Pembahasan presentasi tiga 

pembicara (fail presentasinya akan 

disusulkan) 

Benedikta Atikah 

(Impact Investment 

Lead, ANGIN) 

Diskusi & Tanya Jawab 

7 10.40–11.40 60’ Tanya jawab dengan peserta Moderator:  

Hening Wikan Sawiji  

(Peneliti Junior, 

SMERU) 

Penutup 

8 11.40–11.45 5’ Penutup Moderator:  

Hening Wikan Sawiji  

(Peneliti Junior, 

SMERU) 

 


