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BAB 1. Pendahuluan

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar global, Indonesia berpotensi besar

untuk mengembangkan ekonomi syariah yang dapat menjadi instrumen penting dalam

mendongkrak perekonomian nasional. Ekonomi syariah tidak terbatas pada

prinsip-prinsip Islam dalam sistem perekonomian namun juga berkaitan dengan sistem

keuangan dan sektor riil. Sistem ekonomi syariah perlu menjadi roda penggerak

ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan.

Secara global, menurut The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/21,

Indonesia berhasil naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 pada tahun 2019 dan peringkat

10 dari tahun sebelumnya sebagai negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah.

Kenaikan peringkat tersebut perlu dimaknai lebih jauh mengenai perlunya

memperkokoh ekosistem ekonomi Islam di Tanah Air. Menurut SGIE Report 2020/21,

dari sisi konsumsi, pengeluaran konsumen mencapai 2,02 triliun US dollar dari

sebanyak 1,9 milyar muslim (estimasi 2019).

Sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar dunia, sejatinya Indonesia

mampu menduduki peringkat atas dunia. Tidak hanya sebagai konsumen, namun juga

sebagai produsen yang bergerak dalam sektor industri halal − (i) halal food, (ii) halal

finance, (iii) halal travel, (iv) halal modest fashion, (v) halal media and recreation, (vi)

halal pharmaceutical and cosmetics. Dalam hal ini, peran startup dibutuhkan untuk

mendongkrak peran dari sisi pelaku usaha industri syariah Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa startup telah berkembang pesat secara global dari waktu

ke waktu. Startup menjadi pilihan berkarir yang cukup menjanjikan khususnya bagi para

fresh graduate yang memiliki minat dan keahlian pada bidang bisnis, teknologi, maupun

inovasi. Startup yang terus berkembang kemudian menjadi bukti adanya

peluang-peluang baru bagi masyarakat secara luas untuk memasuki dan berkontribusi

dalam dunia kewirausahaan yang menghadirkan nilai-nilai keunikan tersendiri yang

ditawarkan (MIKTI, 2021). Secara global, Indonesia (2.423 startups) menjadi negara

dengan jumlah startup tertinggi kelima setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan
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Kanada. Hal ini menjadikan Indonesia dalam skala Asia sebagai negara dengan jumlah

startup tertinggi kedua setelah India.

Gambar 1.1. Jumlah Startup per Negara
Sumber: https://www.startupranking.com/countries (per 20 September 20222)

Dari segi kuantitas, tidak dapat dipungkiri, Indonesia mampu bersaing secara global.

Namun dari segi kualitas, startup Indonesia khususnya pada era digital ini masih

mengalami beberapa permasalahan seperti modal (38,82%), sumber daya manusia

(29,41%), fasilitas (15,00%), regulasi dan undang-undang (8,82%), serta market

(7,94%) (BEKRAF & MIKTI, 2018). Melalui hal ini, dapat disimpulkan bahwa banyaknya

jumlah startup di Indonesia mampu memberikan peluang lapangan pekerjaan baru bagi

masyarakat hal ini berarti jumlah lapangan pekerjaan pun akan meningkat sehingga

dalam jangka panjang diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi Indonesia.

Namun, hal ini perlu diimbangi dari segi kualitas yang mumpuni sehingga selain dapat

bersaing secara kuantitas, startup Indonesia pun mampu bersaing dari segi kualitas

secara nasional maupun global (MIKTI, 2021).
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Gambar 1.2. Permasalahan, Bidang Usaha, dan Skala Usaha Startup Indonesia
Sumber: MIKTI (2018)

Keberadaan startup yang terus tumbuh tiap tahunnya turut diimbangi dengan

bertambah dan berkembangnya lembaga pendukung startup, salah satunya inkubator

bisnis. Secara umum, inkubator bisnis merupakan suatu lembaga yang melakukan

proses inkubasi sekaligus penyedia fasilitas sarana dan prasarana bagi startup

binaannya sehingga dapat menciptakan suatu ekosistem inkubasi. Dengan melakukan

ini, inkubator bisnis dapat membantu startup untuk bertahan dan tumbuh selama

periode dimana mereka paling berisiko mengalami kegagalan. Berdasarkan data yang

diperoleh melalui Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI), terdapat 140 inkubator

yang terdaftar dalam asosiasi tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang

Pengembangan Inkubator Bisnis, terdapat definisi sebagai berikut:

1. Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses

inkubasi terhadap Peserta Inkubasi (Tenan, Klien Inkubator, atau Incubatee), dan

memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi Peserta Inkubasi.

2. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan

yang diberikan oleh Inkubator Bisnis kepada Peserta Inkubasi.
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3. Peserta Inkubasi adalah wirausaha pemula (0-3 tahun) berbasis teknologi yang

menjalani proses inkubasi.

4. Peserta Inkubasi Residen (tenant inwall) adalah Peserta Inkubasi yang

menempati ruang usaha di dalam bangunan Inkubator Bisnis selama masa

inkubasi.

5. Peserta Inkubasi Non-Residen adalah Peserta Inkubasi yang memiliki ruang

usaha sendiri di luar bangunan Inkubator Bisnis selama masa inkubasi.

Jika inkubator bisnis menawarkan program dengan durasi yang cukup panjang

(biasanya 6 hingga 12 bulan), akselerator merupakan lembaga yang menyediakan

program jangka pendek yang terstruktur untuk mendorong perkembangan perusahaan

dengan cepat (biasanya sekitar 3 hingga 4 bulan). Tujuannya pun berbeda dari

inkubator bisnis. Berbeda dengan inkubator bisnis yang ditujukan untuk startup yang

ingin menguatkan bisnisnya dari awal mulai hingga validasi produk dan bisnis,

akselerator biasanya sudah melewati tahap ide, yaitu ketika produk yang dikembangkan

sudah memiliki pengguna awal dan siap untuk dipasarkan lebih luas lagi (MIKTI, 2020).

Sesuai arahan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian KNEKS terkait percepatan UMKM

Industri Halal, Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal menjadi salah

satu Program Prioritas yang harus diimplementasikan demi mewujudkan Ekosistem

Kewirausahaan Syariah di Indonesia. Peluncuran Sinergi Akselerasi Pengembangan

UMKM Industri Halal yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 juga melibatkan

Kementerian/Lembaga Anggota KNEKS baik dari lingkup Pemerintahan, Swasta,

Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan lainnya. Ekosistem ini diharapkan akan

dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu demi mewujudkan Indonesia

sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkemuka Dunia sebagaimana

tercantum pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2020 - 2024.

Kajian Inkubasi Bisnis Syariah dibutuhkan agar dihasilkan pola manajemen inkubasi

bisnis syariah terbaik. Hal ini diperlukan mengingat maraknya inkubator yang pasif

bahkan tutup dikarenakan tata kelola kurang baik, bisnis model yang tidak sesuai

dengan perkembangan zaman, masalah SDM, dan sebagainya. Kegiatan ini
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memerlukan observasi beberapa aspek seperti: praktik terbaik (best practice)

manajemen inkubator yang selama ini telah berjalan di Indonesia dan beberapa negara

sahabat, peran yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan baik dari kalangan

pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan aktor – aktor relevan, dan hal – hal

pendukung yang dapat menciptakan keberlanjutan ekosistem inkubasi bisnis syariah

nasional. Pada akhirnya, diharapkan ekosistem Inkubasi Bisnis Syariah di Indonesia

yang memiliki daya saing tinggi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, KNEKS

membutuhkan pengadaan jasa konsultansi untuk Kajian Inkubasi Bisnis Syariah yang

akan melakukan kegiatan penelitian berbasis praktik di lapangan (evidence-based

practice).
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BAB 2. Identifikasi Permasalahan, Tantangan dan Peluang

2.1. Permasalahan

Pengangguran di Indonesia masih menjadi isu utama bagi program pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik

menyatakan bahwa Indonesia memiliki 4% pengangguran dari angkatan kerja

Indonesia, dan 11,5% orang dalam kondisi ekonomi yang miskin. Dalam mendukung

program Pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, proyek kewirausahaan

di banyak perguruan tinggi berharap dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi

kemiskinan (Gozali et al., 2015).

Menurut Bank Indonesia, faktor yang membuat perkembangan inkubator di Indonesia

menurun antara lain:

- Keterbatasan fasilitas operasional yang menyebabkan rendahnya daya serap

tenant.

- Minimnya dukungan permodalan (seed capital) buat inkubator tidak ditangani

secara profesional dan banyak penyewa inkubator yang tidak dapat memperoleh

modal (seed capital) meskipun usahanya layak.

- Komitmen dan dukungan pemerintah relatif kurang dan tidak konsisten dalam

mengembangkan inkubator.

Cost and benefit yang dikeluarkan untuk operasional lembaga inkubator itu selama ini

kurang ideal serta kapasitas SDM tenaga pembimbing di perguruan tinggi masih perlu

ditingkatkan (Sarwani, 2012).

Tabel 2.1. Permasalahan Inkubasi UKM

Aspek Permasalahan

Sosialisasi Belum optimalnya informasi tentang kegiatan inkubasi karena
menyasar pada target UKM

Seleksi Kualitas input masih rendah

Pelatihan Pelatihan kurang sesuai dengan kondisi kebutuhan UKM
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Pegembangan produk Inovasi belum begitu berkembang

Proses produksi Masih menggunakan peralatan manual

Standardisasi produk Proses standardisasi belum menjadi hal yang urgent

Komersialisasi Pemilihan segmen dan target pasar yang akan dilayani

Akses modal Akses kepada permodalan masih terbatas

Legalitas Kemampuan pengurusan badan hukum dan produk masih rendah

Perluasan pasar Belum didukung pemasaran online

Sumber: Wajdi et al (2020)

Sedikitnya jumlah pengelola inkubator bisnis; tidak adanya struktur organisasi yang

jelas; pengelola inkubator bisnis juga menjadi mentor menjadi permasalahan inkubator

bisnis Indonesia (Kominfo, 2017).

2.2. Tantangan

Kementerian Koperasi dan UKM sebenarnya memiliki alokasi pembiayaan, namun

jumlahnya terbatas  (Sarwani, 2012).

2.3. Peluang

● Pelatihan melalui inkubasi masih perlu dilakukan secara masal

● Program inkubasi diyakini berpotensi menumbuhkan wirausaha baru

● Pelaksanaan inkubasi UKM harus ditingkatkan kualitasnya secara rutin,berkala

dan berkesinambungan (Wajdi, et al, 2020)

Aspek aspek utama yang dirumuskan strateginya adalah sosialisasi pra-kegiatan

inkubasi, seleksi tenant, pelaksanaan pelatihan, pengembangan produk, proses

produksi,standarisasi produk, komersialisasi, akses modal, legalitas dan perluasan

pasar (Wajdi, 2020).

Tabel 2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Inkubator Bisnis Bidang ICT
(SWOT Analysis)

SISI INTERNAL SISI EKSTERNAL

● Rekrutmen tenan ● Kualitas tenant (talent
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● Pendanaan untuk startup
● Mentor yang kompeten
● Pengelola inkubator

bisnis yang profesional
● Dana operasional

inkubator bisnis
● Networking
● Kebijakan lembaga

pemilik inkubator bisnis

source)
● Regulasi investasi asing
● Promosi inkubator bisnis
● Asosiasi penaung

inkubator bisnis

Sumber: Kominfo (2017)
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BAB 3. Key Success Factor Inkubator Bisnis Beberapa Negara

Dukungan inkubator bisnis yang diberikan oleh inkubator bisnis di setiap negara

memiliki karakteristik masing-masing yang dapat membawa kunci keberhasilan kinerja

inkubator bisnisnya. Di Malaysia, untuk meninjau operasional dan kinerja dapat dilihat

dari empat aspek. Keempat aspek ini dikenal sebagai Hacket and Dilts “Kerangka

Teoritis Proses Inkubasi Bisnis”. Aspek pertama adalah kinerja seleksi. Kinerja seleksi

dapat dilihat dari karakteristik manajerial, karakteristik pasar, karakteristik produk, dan

karakteristik keuangan. Aspek kedua, pemantauan dan intensitas pendampingan usaha

bertujuan untuk mengevaluasi operasional usaha inkubasi. Hal ini terlihat dari intensitas

waktu dan kelengkapannya. Aspek ketiga, alokasi sumber daya yang dilihat melalui

ketersediaan sumber daya, kualitas sumber daya, dan pemanfaatan sumber daya.

Terakhir, aspek keempat, layanan manajemen profesional dilihat melalui pemasaran

dan promosi, keuangan, staf dan personel, dan manajemen strategis (Hackett dan Dilts,

2008) dalam (Gozali, Masrom, Zagloel, dan Haron, 2016).

Selain kerangka proses inkubasi bisnis yang diperkenalkan oleh Hacket dan Dilts,

Kavhumbura (2014) juga menjelaskan model konseptual faktor penentu keberhasilan

inkubasi bisnis di Afrika Selatan.

“In South Africa, entrepreneurship is seen as a solution to bridging
the widening wealth gap and reducing the effect of property and
historic inequality.” – Herrington et al (2010)

Banyak negara Afrika melihat inkubasi bisnis sebagai cara untuk menanamkan budaya

kewirausahaan (Aggarwal, 2012). Menurut Anggarwal (2012), model-model tersebut

menyatakan tentang faktor teknologi, fasilitas, pendanaan dan keuangan, kualitas

wirausaha, dukungan pemerintah, kompetensi manajer, jaringan sebagai faktor

keberhasilan kinerja inkubator bisnis yang memiliki hubungan signifikan dengan kinerja

inkubator bisnis. dua pihak yang terlibat, yaitu: (incubatee dan (ii) inkubator (Gozali,

Masrom, Zagloel, dan Haron 2016).
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Secara umum, Verman (2004) membangun model yang dikenal sebagai model apriori

faktor keberhasilan inkubator. Model ini menggambarkan beberapa variabel independen

yang dapat mempengaruhi keberhasilan inkubator bisnis sebagai variabel dependen

dalam penelitian. Beberapa variabel independen meliputi: (i) layanan bersama; (ii)

fasilitas dan lokasi; (iii) pendanaan dan dukungan; (iv) inkubator tata kelola; (v) kriteria

masuk dan keluar penyewa; dan (vi) pendampingan dan jejaring (Gozali, Masrom,

Haron, & Zagloel, 2015). Selain Verman (2004), Lalkaka, R dan P Abetti (1999) dalam

Mohd Saffar (2007) juga menjelaskan faktor-faktor kunci sukses sebuah inkubator

bisnis yang dikenal dengan empat faktor kunci sukses. Keempat faktor tersebut terkait

dengan proses operasional inkubator bisnis mulai dari proses persiapan, proses

implementasi, operasi awal, dan keberlanjutan. Al-dajani, Dedoussis, dan Watson

(2014) mengidentifikasi faktor-faktor kunci sukses dari Lingkungan Inkubator

Kewirausahaan Pascasarjana (GEIEs) yang memelihara, mendorong dan

mempromosikan kewirausahaan di pendidikan tinggi. Kerangka kerja benchmarking

GEIE yang dikembangkan dan digunakan dalam studi ini diinformasikan oleh tinjauan

praktik internasional dan Inggris dan mencakup elemen-elemen benchmark berikut:

- Layanan perusahaan lulusan. Layanan tersebut merupakan inti dari GEIE

sementara elemen lain diperlukan untuk pengembangan yang optimal.

- Kepemimpinan dan budaya kelembagaan. Hal ini mengacu pada komitmen

berkelanjutan dan sinergi antara pemain kunci dalam universitas. Elemen ini

sejalan dengan pernyataan infoDev:

“infoDev has found that high quality leadership is a key factor
determining the probability of success for an incubator. infoDev
therefore seeks to increase the capacity of business incubation
managers – and their stakeholders – through one-on-one technical
assistance, regional and topical peer-to-peer networks, the
bi-annual Global Forum on Innovation and Entrepreneurship, and
its web-based networking and knowledge-sharing tool
www.idisc.net.” – (infoDev, 2010)

- Penggerak strategis. Untuk membantu menyediakan perencanaan, sumber

daya, dan kemampuan yang efektif.
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- Komunikasi. Untuk membantu menciptakan dukungan penting, promosi, dan

jaringan informasi di sekitar layanan (Al-dajani, Dedoussis, & Watson, 2014).

Gambar 3.1. Literatur Inkubator Bisnis
Sumber: Berbagai sumber

Desk study dilakukan untuk mengetahui struktur program inkubasi bisnis yang sudah

ada di beberapa negara di Asia (yaitu India, China, dan Malaysia). India memiliki

beberapa kesamaan pasar regional dengan Indonesia (Bhardwaj & Ruslim, 2018).

Inkubasi bisnis Cina, bisa dibilang, terbesar di negara berkembang dan terbesar kedua

di dunia, setelah Amerika Serikat (Xu, 2010). Secara bersamaan, India dan Cina adalah

dua negara berkembang yang besar dan berkembang pesat (Tang, Baskaran, Pancholi,

& Lu, 2013). Sedangkan Malaysia adalah negara tetangga Indonesia yang memiliki
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kesamaan dalam banyak hal. Desk study ini akan memisahkan inkubasi bisnis oleh tiga

jenis pemangku kepentingan – pemerintah, universitas, dan sektor swasta.

Masing-masing pemangku kepentingan ini ditinjau berdasarkan (i) visi, misi, dan tujuan;

(ii) space; (iii) kurikulum; (iv) event; (v) champion; (vi) kemitraan; (vii) pendanaan; dan

(viii) mentor/coach.
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Dalam membuat studi kasus di beberapa negara, berikut ini merupakan inkubator yang digunakan untuk mewakili

masing-masing negara tersebut.

Tabel 3.1. Studi Kasus Beberapa Inkubator Bisnis

INDIA CHINA MALAYSIA KORSEL SINGAPURA AUSTRALIA US BELANDA

Pemerintah TIDE TORCH MaGIC
K-Startup

Grand
Challenge

WaveMaker
Labs

Business.gov.au
|The

Entrepreneurs
Programme

N/A N/A

Universitas AMITY
Tsinghua

University |
X-Lab

Universiti
Putera

Malaysia –
MTDC

Technology
Centre

Institute of
Startup KAIST

Nanyang
Technological

University |
NTUitive

The Australian
National

University |
Innovationact

N/A N/A

Private Sector 5IDEAS Founder
Space MAD Incubator

Tech Incubator
Program for

Startup (TIPS)
N/A muru-D

1. Y
Combinator

2. Tech Star
3. 500

Startups
4. SOSV
5. MassChalle

nge
6. Antler

PUM
(Programma
Uitzending
Managers)

3.1. Visi , Misi, dan Fokus

Berdasarkan visi, misi, dan fokus, penyelenggaraan inkubator baik oleh pemerintah, universitas, maupun swasta

sama-sama mengedepankan poin ekosistem kewirausahaan dan komersialisasi. Inkubator bisnis yang diselenggarakan
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oleh Universitas tidak memiliki titik berat untuk melakukan komersialisasi ketimbang inkubator bisnis yang

diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan inkubator bisnis yang diselenggarakan oleh swasta (khususnya di

Australia) menggarisbawahi bahwa pengembangan kewirausahaan harus bisa memberikan dampak/ memecahkan

permasalahan global yang menantang.

INDIA CHINA MALAYSIA KORSEL SINGAPURA AUSTRALIA US BELANDA
PEMERINTAH Budaya

kewirausahaan
untuk
menciptakan
pertumbuhan
ide.

Komersialisasi
untuk
menciptakan
industrialisasi
dan
internasionalisas
i industri
baru/teknologi
tinggi.

Pusat kreativitas
dan inovasi
untuk
membangun
ekosistem
kewirausahaan.

N/A Mengkatalisis
pembentukan
banyak bisnis
teknologi yang
menciptakan
nilai di Asia
Tenggara, India,
dan Cina.

Meningkatkan
daya saing dan
produktivitas.

N/A N/A

UNIVERSITAS Membantu
pengusaha
mewujudkan
impian mereka
melalui berbagai
infrastruktur,
penasihat bisnis,
pendampingan,
dan layanan
keuangan.

Mendorong
kreativitas,
inovasi, dan
kewirausahaan
siswa lintas
disiplin.

Menyediakan
platform fisik
bagi para
technopreneur
untuk
berkolaborasi
dengan
universitas dan
lembaga
penelitian lokal
dalam upaya
untuk
mempromosikan
komersialisasi
teknologi melalui
kemitraan
strategis.

Membangun
model
ekosistem
kewirausahaan
teknologi dan
mewujudkan
budaya
kewirausahaan
berbasis IPTEK.

Mempromosikan
inovasi,
menumbuhkan
kewirausahaan
dan
memfasilitasi
komersialisasi
penelitian.

Ekosistem
kewirausahaan.

N/A N/A
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SWASTA Berinvestasi di
ruang teknologi
untuk bisnis
teknologi yang
terutama
didistribusikan
melalui internet
dan/atau seluler.

Program
dirancang untuk
startup.

Program
inkubasi mulai
dari ide hingga
usaha bisnis
dan akselerasi
bisnis.

Mengidentifikasi
dan memelihara
startup yang
paling
menjanjikan
dengan ide-ide
inovatif dan
teknologi
inovatif.

N/A mengembangka
n wirausahawan
menciptakan
teknologi untuk
memecahkan
masalah global
yang menantang
(memberi
dampak).

Pasar dimana
teknologi,
inovasi, dan
modal dapat
membuka nilai
jangka panjang
dan mendorong
pertumbuhan
ekonomi.

Visi: Penerapan
teknologi IT dan
Internet
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
Misi Pusat
Inkubator:
Mentransformasi
kan bakat IT
menjadi
perusahaan IT
start-up yang
sukses.

3.2. Space

Dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan untuk membangun ekosistem kewirausahaan dengan menumbuhkan ide

yang memberi dampak, dukungan berupa sarana dan prasarana diberikan. Sarana prasarana tersebut ada yang

diberikan secara tidak berbayar dan ada yang berbayar. Secara rata, proses inkubasi yang diberikan baik oleh pihak

pemerintah, universitas, maupun swasta sama-sama memiliki opsi berbayar dan tidak berbayar dalam memberikan

sarana prasarana. Mayoritas memberikan fasilitas ruang kerja, ruang rapat, listrik, dan jaringan internet WiFi. Hanya

beberapa penyelenggara inkubator bisnis yang menawarkan dapur (India, Malaysia, Korea Selatan dan Australia),

bengkel manufaktur (China), garasi teknologi (Malaysia). Hanya inkubator yang diselenggarakan oleh swasta yang

memberikan akses ruang kerja 24 jam (China dan Malaysia).
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INDIA CHINA MALAYSIA KORSEL SINGAPURA AUSTRALIA US BELANDA

PEMERINTAH Terdapat biaya
sewa/fasilitas
bulanan
dengan tarif
diskon untuk
infrastruktur
fisik
Listrik
Internet
Mesin
fax/Printer/
Fotocopy/Scann
er
Fasilitas
telekonferensi
Ruang
pertemuan/konf
erensi dengan
peralatan
proyeksi
Akses ke
berbagai
laboratorium
dan fasilitas lain
dari institut
dengan biaya
nominal
Fasilitas dapur
Perabot kantor

N/A Terdapat biaya
sewa/fasilitas
bulanan dan
per 3 bulan
Mesin
Print/Copy/Scan
Printer 3D
Ruang Pelatihan
Ruang Rapat
Auditorium
R&R Lounge

Kantor Gratis
dan Ruang
Proyek di
Kampus
Startup baru
Korea di
Pangyo
Akses ke ruang
produksi yang
diisi dengan
printer
3D,platform
pengujian
perangkat keras,
dan banyak lagi.

N/A N/A N/A N/A
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UNIVERSITAS N/A Bengkel
manufaktur
untuk membantu
proses
pembuatan
prototipe.
Penggunaan
ruang kerja
secara gratis

Terdapat biaya
sewa/fasilitas
Internet dan
WI-FI
Layanan
resepsionis &
nomor telepon
lokal
Ruang
konferensi
Mesin
Print/Copy/Scan
Kopi
Makan siang
anggota
Garasi Teknologi

N/A Ruang kerja
Akses internet
Ruang
pertemuan
Dapur lengkap
Ruang
berjejaring dan
bersosialisasi

N/A N/A N/A

SWASTA N/A Bayar sewa
kantor atau
meja pribadi
untuk ruang
permanen
dengan 24/7
Ruang
konferensi
Ruang privat
Dapur dan
kulkas
Wi-Fi
Printer
Ruang
berjejaring dan
bersosialisasi

Ruang privat
Area kerja
terbuka
Ruang
konferensi dan
rapat (reservasi)
Ruang istirahat
dan toilet
Akses 24 jam
Parkir
Fasilitas
Teknologi
(mungkin
diperlukan
biaya):
Akses Internet
kecepatan tinggi
Peralatan audio
visual
Mesin fotokopi
dan printer
hitam/warna

Café
Aula Acara
(TIPS HALL,
TIPS Trafalgar,
dan Union
Square)
Loker dan Galeri
Ruang santai
Ruang rapat
Ruang Kantor
Pribadi
Ruang Kantor
Umum
Ruang seminar
Kamar tidur

N/A Ruang kerja
bersama

N/A Ruang kantor
gratis atau tanpa
biaya tambahan
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3.3. Kurikulum/ Proses Inkubasi

Secara umum, kurikulum mencakup program serta demo day di akhir program. Di Singapura, inkubator bisnis yang

diselenggarakan oleh universitas memiliki program magang kewirausahaan di luar negeri. Ada juga proses inkubasi yang

diselenggarakan secara online selama tiga bulan yang dilakukan di Cina oleh inkubator swasta.

INDIA CHINA MALAYSIA KORSEL SINGAPURA AUSTRALIA US BELANDA

PEMERINTAH 24 months
continuous
support
incubation &
mentoring

● Incubation
● Mentoring
● Exit

Training
Management
Business
handling
Innovation
Meet the
challenge of
market
competition

● Lean
execution

● Make your
ideas stick

● Guerilla
marketing

● Fundraising
masterclass

● Business
model
creation

● Pitch perfect
● Demo day

● Global
Audition (10
days)

● Accelerating
Program (3.5
month based
in Gangnam)

● Demo Day
and
Settlement
Program

N/A ● Accelerating
Commerciali
sation

● Business
Management
(business
evaluation)

● Incubator
Support

● Innovation
Connections

N/A N/A
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UNIVERSITAS ● Student
internship
program

● Student
incubator
program

● Virtual
Incubation
Program

N/A N/A ● Commerciali
zation

● Pre-Accelera
tor Program

● Startup
ecosystem
Inspire,
Inculcate,
Innovate and
Incubate

● Entrepreneu
rship
Education
Overseas
Entrepreneur
ship
Programme
(OEP)

STAGE ZERO
The Business
model canvas
STAGE ONE
Finding
Opportunities;
Customers
persona;
Competitive
Analysis;
(workshop: the
business model)
(after hours:
Customer
validation)
STAGE TWO
Vision and brand
Mentor pitch
(workshop:
vision, brand,
and pitching)
(After hours:
intellectual
property)
STAGE THREE
Stage of
interaction
Customer
Journeys
(workshop: user
journey)
(after hours:
financial
essentials)
STAGE FOUR
Cost and
partners
Value-Based

N/A N/A
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pricing
(Workshop: cost
and pricing)
STAGE FIVE
Executive
summary

SWASTA 6-12 months
and 5 startups
at a time
● Scalable

Distribution
● Design

UI-UX
● Communicati

on and
Brand Build

● Ideas and
Connection
for Growth

Three Months
Online Startup
Program
● 200+ startup

lessons,
docs &
videos
(access for
two years to
all videos)

● Business
Lesson.
Each lesson
takes 5 – 20
minutes

● Receive new
material
every day for
3 months.

● Ideation
● Incubation
● Acceleratio

n
● Growth &

expansion

● Program
implementatio
n

● Competition &
follow up
investment

N/A The six-month
programs

● Pre-seed,
Seed up to
Series A

● Ambition
Global

● Deep Tech &
Innovation

● Collaborative
● Evaluate

● The Goal
● Funding
● Groups
● Office Hours
● Bootcamp
● Tuesday Talks
● Public

Launches
● First

Customers
● Demo Day

● Inisiasi
● Motivasi

menjadi
entrepreneur

● Menciptakan
model bisnis
yang unik

● Mengembang
kan rencana
bisnis

● Menemukan
pelanggan
pertama,
sumber daya,
dan
pendanaan

● Operasionalis
asi

● Tumbuh
menjadi UKM

3.4. Event

Event yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara inkubator ada yang berbentuk rutin dan tidak rutin. Jika

dibandingkan antara inkubator yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, inkubator universitas memiliki lebih banyak

event. Universitas di Korea Selatan secara spesifik membagi event yang ditujukan untuk 2 tujuan, yaitu: globalisasi dan

cultural diffusion. Di Belanda, event disesuaikan dengan 42 bidang keahlian yang dicakup inkubator.
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INDIA CHINA MALAYSIA KORSEL SINGAPURA AUSTRALIA US BELANDA

PEMERINTAH Event rutin
tahunan:
Kompetisi
business plan
Kompetisi
startup skala
nasional

Event rutin:
Kompetisi
inovasi dan
kewirausahaan

Sesi pitching
bulanan
Sesi Berbagi
Pengetahuan
Sesi Obrolan
Kopi
Peluang untuk
Pitch ke Investor

N/A N/A N/A N/A N/A

UNIVERSITAS Kamp Pelatihan
Showcasing
Bookfair

Kebanyakan
tidak rutin:
X-Lab Talk
X-Lab Nurturing
X-Lab Challenge
X-Lab Workshop
X-Lab Learning
X-Lab Event
X-Lab Visit

Seminar/worksh
op

GLOBALIZATIO
N
Silicon Valley
Summer
Internship
Global
Entrepreneurshi
p by Doing

CULTURAL
DIFFUSION
Startup Clubs
Entrepreneurshi
p Lunch Talks
Special Lectures
Forum
Entrepreneurshi
p Seminar

Workshop
Hackathon

Workshop
(routine)
After hours
(routine)
Special event:
Launch Night
(incidental)

N/A N/A

SWASTA N/A By Schedule &
appointment:
Founders Space
Tour
Visit Founders

Event rutin
tahunan:
BizStart
Showcase

Kompetisi
Edukasi
Jejaring
Presentasi

N/A Pitch
competition
Open house
Startup
influencer
fireside chats
Train wreck
Tuesdays

Tahunan:
Camp YC
(formal
gathering of
alumni)

Kebanyakan
tidak rutin dan
sesuai dengan
bidang keahlian
(42 sektor)
Sebagai contoh
di Indonesia:
event dalam
rangka
meningkatkan
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daya saing
produk
Indonesia
sehingga dapat
dipromosikan di
Belanda dan
negara Eropa
lainnya

3.5. Champion
Menurut MIKTI (2020), champion dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (i) dalam proses inkubasi dan (ii) dalam pengelolaan

inkubasi. Champion yang ada pada proses inkubasi mencakup: (a) manajer program inkubasi; (b) pendamping; dan (c)

mentor. Sementara champion yang ada dalam pengelolaan inkubasi antara lain: (a) dewan inkubasi; (b) direktur; (c)

manajer program inkubasi; (d) manajer umum; dan (e) manajer kemitraan.

Melalui studi kasus yang dilakukan pada beberapa negara, yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah peran dari:

- Direktur/manajer keuangan;

- Divisi investasi (grant management);

- Direktur teknologi dan inovasi;

- Value added service technology development division; dan

- Head of Storytelling.
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INDIA CHINA MALAYSIA KORSEL SINGAPURA AUSTRALIA US BELANDA

PEMERINTAH Chief Executive
Officer/Direktur
Pelaksana
Ahli
Tim manajemen
Pihak internal

Incubator
Management
Office:
Center Leader
Director (1)
Deputy Director
(1)
Staff (5)

Board of
Director
Senior
Management
Chief Executive
Officer
Executive
Director Finance
and Corporate
Services
Executive
Director, people
Executive
Director,
marketing, and
communications
Executive
Director,
Academy
Executive
Director,
Technology, and
Innovations

N/A N/A N/A N/A N/A

UNIVERSITAS N/A N/A The Investment
Division: (1)
Grant
management;
(2) Incubator
management;
(3) Value-added
services
The Technology
Development
Division

A Business
Director
Professor of
Business
Incubation
Professor of
Pongyo Center
Operation Team

Chief Executive
Officer
Chief Operating
Officer
Chief
Technology
Officer
Director,
Information, and
Communication
Technology
Entrepreneur-in-
Residence

Program
Manager
Facilitator (3)
Program Officer
(3)
Design officer
Communication
Officer (2)

N/A N/A
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Director, Special
Projects
Director, Future
Healthcare

SWASTA Growth
Specialist
Strategist
Financial Wizard

N/A N/A N/A N/A Global Head
General
Counsel and
Head of
Corporate
Engagement
Head of
Storytelling
Entrepreneur in
Residence
Community &
Operations
Manager
Program
Manager

Board of
directors
Board of
advisors

Executive Board
Supervisory
Board
Business
Development
team

3.6. Kemitraan

Inkubator bisnis yang diselenggarakan oleh Universitas merupakan jenis inkubator bisnis yang paling memiliki mitra luas.

Ia berkolaborasi dengan antar universitas, pemerintah, kedutaan, perusahaan venture capital, angel investor, perusahaan

swasta, serta beberapa mitra global untuk tujuan magang. Dalam studi kasus yang ditemukan, Pemerintah cenderung

bekerja sama dengan media, komunitas dan investor. Sedangkan swasta bermitra dengan pemerintah, komunitas,

universitas, investor, serta beberapa program mitra global. Selain itu, non-government organisation (NGOs) menjadi salah

satu mitra penting bagi inkubator bisnis di Belanda.
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INDIA CHINA MALAYSIA KORSEL SINGAPURA AUSTRALIA US BELANDA

PEMERINTAH Pemerintah Pemerintah
Media
Technology
Transfer Center

N/A Community of
accelerators,
partners, and
investors
Global investor
and accelerator
Google for
Entrepreneur
Mentor
networking
commerce
service provider

Venture Capital N/A N/A N/A

UNIVERSITAS Angel Investor
Venture Capital
Universitas
Pemerintah

Venture Capital
Universitas
management
consulting and
private equity
investment
advisory firms
private equity
firm

Pemerintah
Universitas

BizWorld
(student club)
Kiswe Mobile
(swasta)
Kedutaan
(seminar event)
Universitas
Pemerintah

Magang di tujuh
hotspot start-up
yang dinamis di
seluruh dunia
(New York dan
Silicon Valley di
Amerika Serikat,
Beijing dan
Shanghai di
Cina, London di
Inggris, Haifa di
Israel, dan
Berlin di
Jerman.)

N/A N/A

SWASTA Pemerintah Komunitas Media
Meet Your
Co-Founder
StartUp Jobs
Asia
BootstrapLabs

Universitas
Angel investor
Venture Capital

N/A Program mitra di
Brisbane
dengan River
City Lab dan
Perth dengan
Spacecubed

Universitas
AWS
Industri
Alumni

Perusahaan
swasta
NGOs
Business
support
organisations
Universitas
Pemerintah
(nasional dan
lokal)
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3.7. Pendanaan

Instansi penyelenggara inkubator mendapatkan dana melalui beberapa pihak. Bagi inkubator bisnis yang didirikan oleh

pemerintah, kebanyakan dana diperoleh melalui hibah, pinjaman bank, angel investor, dan venture capital. Namun

khusus pada kasus di India, inkubator mewajibkan bagi incubatee untuk membagikan 3 hingga 6 % dari dari ekuitas

kepada pihak inkubator. Untuk inkubator yang didirikan oleh universitas kebanyakan memperoleh dana melalui donasi

dan hibah, sedangkan yang didirikan swasta melalui venture capital, angel investor, dan investasi. Peer to peer lending

belum ditemukan dalam skema pendanaan pada studi kasus.

INDIA CHINA MALAYSIA KORSEL SINGAPURA AUSTRALIA US BELANDA

PEMERINTAH Investor
Malaikat dan
Kapitalis
Ventura
Hibah
Perusahaan
yang diinkubasi
harus
membagikan
3-6% dari
ekuitas ke Pusat
TIDES

Government
(1%),
Enterprise
(65%)
Bank Loans
(22%)

Angel fund
Crowd fund
Grant
Guarantee
service
Loan
Venture capital
equity

Pemerintah Investor Grant N/A N/A

UNIVERSITAS Hutang/ekuitas
melalui
pemerintah dan
skema lembaga
keuangan yang
tersedia

Donation Hibah
Pemerintah

N/A Grant N/A N/A N/A

SWASTA N/A Venture capital
Angles investor

N/A N/A Investasi Investasi Pemerintah
(Dutch Ministry
of Foreign
Affairs)
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3.8. Mentor/Coach

Secara umum, yang menjadi mentor dapat spesifik dalam bidang keuangan, legal, maupun praktisi. Di Korea Selatan,

inkubator yang didirikan oleh pemerintah membagi mentor kedalam dua spesifikasi, yaitu: internal dan eksternal. Mentor

internal berasal dari program akselerasi yang memiliki sesi informasi dan pelatihan tentang budaya bisnis Korea dan Asia,

topik bisnis tertentu (misalnya paten, peraturan akuntansi, undang-undang pajak, dll.), pelajaran pitching, dan

pemantauan satu lawan satu (dari jaringan Google for Entrepreneurs) juga akan disediakan. Sedangkan mentor eksternal

merupakan sesi bimbingan dari perusahaan teknologi Korea terkemuka seperti Samsung, Hyundai, SK, KT, Naver, dan

LG.

INDIA CHINA MALAYSIA KORSEL SINGAPURA AUSTRALIA US BELANDA

PEMERINTAH Teknologi dan
bisnis.
Akses ke
profesional
dengan keahlian
hukum,
keuangan,
akuntansi, IP,
dan industri

Pengusaha
sukses dari
usaha teknologi
Ahli di bidang
investasi
ventura dan
keuangan
Pakar
manajemen
pemasaran
Para ahli,
pemimpin, dan
peneliti dengan
pengalaman
manajemen
praktis sains
dan teknologi
dari Universitas
dan lembaga
penelitian

Mentor industri INTERNAL
Dari program
akselerasi: Sesi
informasi dan
pelatihan
tentang budaya
bisnis Korea dan
Asia, topik bisnis
tertentu
(misalnya paten,
peraturan
akuntansi,
undang-undang
pajak, dll.),
pelajaran
pitching, dan
pemantauan
satu lawan satu
(dari jaringan
Google for
Entrepreneurs)

N/A Penasihat
Komersialisasi
Penasihat Bisnis

N/A N/A

27



juga akan
disediakan.
EKSTERNAL
Bimbingan dari
perusahaan
teknologi Korea
terkemuka
seperti
Samsung,
Hyundai, SK,
KT, Naver, dan
LG.

UNIVERSITAS Penasihat dan
dukungan
keuangan:
- Pemodelan
dan evaluasi
keuangan
- Saran
penilaian
- Saran dan
dukungan
penggalangan
dana
- Dukungan
konsultasi
hukum dan
paten

Modal dan
Mentoring Ahli
Konsultasi
hukum
Konsultasi
desain

Industri
Akademisi

N/A Perbankan
investasi, VC/PE
dan industri
Pemimpin bisnis
dengan
keterampilan
strategis yang
kuat, keahlian di
berbagai
industri, dan
pengetahuan
mendalam
tentang
kawasan Asia
Pasifik.
Berlatih
pengacara yang
mengkhususkan
diri dalam
keuangan
perusahaan dan
restrukturisasi
perusahaan.
Konsultan dan
mentor TIK yang
berpengalaman

N/A N/A N/A
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di industri
seluler.
Chief Operating
Officer (COO)
berpengalaman
Peretas
pertumbuhan
Profesional
pemasaran
digital dalam
SEO/SEM,
Strategi Media
Sosial, dan Alat
Manajemen
Multi-Platform
Profesional
penjualan

SWASTA Pengusaha
Industri

Pengacara top
Pakar
pemasaran
profesional PR
Peretas
pertumbuhan
Pengembang
CFO
Pengusaha
veteran
Angel investors
Venture capital
Designers

N/A N/A In-house lawyer Successful
founders

Sebagai
volunteer untuk
berbagi
pengetahuan
dan menambah
wawasan
Keterkaitan
dengan negara
berkembang
Keahlian dan
pengetahuan
yang mendalam
(keterampilan
digital,
konsultasi dan
menulis)
Kemampuan
untuk
menganalisis
sebuah
perusahaan
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BAB 4. Value Chain Industri Halal Indonesia

4.1. Penguatan Rantai Nilai Industri Halal

Penguatan rantai industri halal telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Pada penelitian tersebut melibatkan tujuh industri halal antara lain mencakup: (i)

makanan dan minuman halal; (ii) farmasi dan kosmetik halal, (iii) fesyen muslim; (iv)

hotel syariah; (v) media islam; (vi) travel ramah muslim; dan (vii) logistik halal.

Value chain digunakan untuk memahami alur bisnis responden sejak dari input bahan

baku atau source lain, proses pengolahan bahan baku menjadi produk atau jasa yang

siap didistribusikan, dan bagaimana konsumen merespon produk atau jasa yang telah

mereka nikmati. Kajian ini fokus kepada aktifitas-aktifitas utama, dengan aktifitas -

aktifitas pendukung sebagai bagian dari aktifitas-aktifitas utama tersebut.

Inbound Logistic mengacu pada input sumber daya yang digunakan oleh perusahaan,

termasuk bahan baku dan peralatan. Input ini kemudian diolah di tahap operasional

hingga menghasilkan produk atau jasa yang dapat ditawarkan pada konsumen. Di

tahap outbond, hasil produksi akan dikirimkan ke channel penjualan baik melalui online

maupun offline. Marketing dan sales adalah tahap dimana perusahaan membangun

image kepada konsumen untuk memperbesar kemungkinan terjadinya pembelian.

Service dilakukan setelah pembelian terjadi untuk mempertahankan hubungan baik

dengan konsumen dan memastikan konsumen puas dengan produk atau jasa yang

dibeli. Terdapat aktivitas pendukung yang menyediakan dukungan yang diperlukan

untuk keberlangsungan aktivitas utama terdiri dari infrastruktur, procurement

(pembelian/pengadaan), HR manajemen dan teknologi.

4.1.1. Inbound logistic

Bahan baku merupakan ini dari proses yang terjadi pada inbound logistic. Dapat dilihat

melalui tabel dibawah ini bahwa pada keenam industri, lebih dari 50% usahanya telah

memiliki bahan baku yang bersertifikat halal dan operasional yang terstandarisasi SNI.

Selain itu, pelaku usaha pada keenam industri telah mampu memperoleh bahan baku di
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dalam kota masing-masing. Artinya, tidak terdapat kesulitan dalam memperoleh bahan

baku terkait dengan jarak/lokasi pembeliannya.

Bahan Baku
Bersertifikat Halal

Operasional
Terstandarisasi SNI

Lokasi Pembelian
Bahan Baku
Mayoritas

Industri Halal 51% ke atas 52% ke atas Dalam Kota

Makanan dan
Minuman Halal

76,47% 61,76% Dalam Kota

Farmasi dan
Kosmetik Halal

83, 78% 78,40% Dalam Kota

Fesyen Muslim 51,39% 52,00% Dalam Kota

Hotel Syariah 80,20% 66,40% Dalam Kota

Media Islam 52,78% 58,33% Dalam Kota

Logistik Halal 65,00% 57,89% Dalam Kota

Sumber: riset sebelumnya

4.1.2. Operasional

Setelah memperoleh bahan baku, pelaku usaha pada ketujuh industri melakukan proses

operasional. Untuk menunjang operasionalisasi tersebut, pelaku perlu memiliki berbagai sarana

prasarana, sumber daya, finansial, dan teknologi. Melalui data, lebih dari 50% pelaku dari

tiap-tiap industri telah memiliki tempat usahanya sendiri. Namun sumberdaya manusianya

beragam. Ada yang mayoritas dioperasionalkan oleh sumber daya manusia yang spesifik,

melibatkan teknologi, dan ada juga yang unskilled employee. Secara modus data, mayoritas

sumber daya manusia pada industri ada pada kategori unskilled employee/ buruh.

Yang perlu diperhatikan adalah rangking kesiapan teknologi dan keuangan pelaku

industri. Terkait dengan teknologi, pelaku industri sudah siap secara orang dan budaya

serta produk dan layanan. Namun, masih kurang di manajemen dan organisasi serta

operasi pabrik. Disamping itu, mereka juga lebih mengedepankan penciptaan nilai

sebaik mungkin. Sehingga pada beberapa kasus mereka belum cukup maksimal dalam

memberikan kesesuaian layanan dengan prinsip halal dan menghasilkan keuntungan

yang sebanyak mungkin.
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Memiliki Tempat
Usaha Sendiri

SDM Terbanyak Ranking
Kesiapan
Teknologi

Keuangan -
Mengutamakan
Penciptaan Nilai
Layanan Sebaik
Mungkin

Industri Halal 50% keatas Unskilled
employee

1. Orang dan
Budaya

2. Produk dan
Layanan

Kecuali Farmasi
dan Kosmetik

Halal

Makanan dan
Minuman Halal

67,06% Specialized 1. Produk dan
Layanan

2. Orang dan
Budaya

53,53%

Farmasi dan
Kosmetik Halal

70,27% Peralihan
teknologi

1. Orang dan
Budaya

51,35%
kesesuaian

layanan dengan
prinsip halal

Fesyen Muslim 67,81% Unskilled
Employee

1. Orang dan
Budaya

58,90%

Hotel Syariah 86,84% Unskilled
Employee

1. Orang dan
Budaya

56,03%

Media Islam 68,57% Peralihan ke
teknologi

1. Produk dan
Layanan

41,70%

Travel Ramah
Muslim

52,30% Specialized 1. Orang dan
Budaya

51,70%

Logistik Halal 50,00% Unskilled
employee

1. Orang dan
Budaya

50,00%

Sumber: riset sebelumnya

4.1.3. Outbound Logistic

Outbound logistic ditinjau dari siapa yang menjadi target utama industri, channel

penjualan dan juga channel promosi yang digunakan baik online maupun offline.

Sebagian besar industri menyasar pasar B2C ketimbang B2B (hanya logistik yang

menyasar perusahaan sebagai target utamanya). Channel online yang digunakan

secara umum cenderung media sosial sedangkan channel offline berupa toko sendiri.

Target Utama Channel Penjualan
dan Promosi Online

Channel Penjualan
dan Promosi Offline

Industri Halal Hanya logistik yang 40% keatas social Mayoritas toko sendiri
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menyasar perusahaan
sebagai target utama

media (facebook,
instagram)

dan media cetak

Makanan dan
Minuman Halal

35,22% retail muslim 59,91% social media
(facebook, instagram)

38,10% toko sendiri

Farmasi dan
Kosmetik Halal

41,86% retail muslim 46,67% social media
(facebook, instagram)

36,84% toko sendiri

Fesyen Muslim 59,34% retail muslim 53,81% social media
(facebook, instagram)

41,50% toko sendiri

Hotel Syariah 31,85% turis lokal 43,68% social media
(facebook, instagram)

39,02% Media cetak
(brosur, banner,

spanduk)

Media Islam 48,28% retail muslim 47,69% social media
(facebook, instagram)

41,30% event/pameran

Travel Ramah Muslim 50,60% retail muslim 47,47% social media
(facebook, instagram)

43,06% Media cetak
(brosur, banner,

spanduk)

Logistik Halal 24,00% perusahaan
distributor

57,14% social media
(facebook, instagram)

33,33% Media cetak
(brosur, banner,

spanduk)

Sumber: riset sebelumnya

4.1.4. Marketing and Sales

Pemasaran dan penjualan produk erat kaitannya dengan komunikasi. Media

komunikasi yang digunakan pun cukup beragam baik online maupun offline.

Berdasarkan data, untuk mengelola hubungan baik dengan konsumen WA/Line paling

sering digunakan. Menarik konsumen baru secara online mayoritas dilakukan melalui

sosial media dan offline melalui forum/ komunitas.

Mengelola Hubungan
Baik dengan
Konsumen

Menarik Konsumen
Baru Secara Online

Mencari konsumen
Baru Secara Offline

Industri Halal 25,00% ke atas
WA/Line

54,00% ke atas sosial
media

35,00% ke atas
forum/komunitas

Makanan dan
Minuman Halal

35,19% WA/Line 64,22% sosial media 39,91%
forum/komunitas

Farmasi dan
Kosmetik Halal

41,71% WA/Line 57,41% sosial media 35,85%
forum/komunitas
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Fesyen Muslim 30,15% Website 57,21% sosial media 40,85%
forum/komunitas

Hotel Syariah 25,98% WA/Line 59,64% sosial media 40,19%
publikasi/promosi telah

tersertifikasi halal

Media Islam 26,10% WA/Line 62,26% sosial media 50,00%
forum/komunitas

Travel Ramah Muslim 25,80% WA/Line 54,23% sosial media 40,69%
forum/komunitas

Logistik Halal 25,00% WA/Line 70,00% sosial media 48,39%
forum/komunitas

Sumber: riset sebelumnya

4.1.5. Services

Media pengajuan komplain yang paling sering digunakan meliputi WA/Line dan

customer service.

Media Pengajuan Komplain

Industri Halal Mayoritas WA/Line dan customer services

Makanan dan Minuman Halal 35,12% WA/Line

Farmasi dan Kosmetik Halal 29,30% WA/Line

Fesyen Muslim 35,99% WA/Line

Hotel Syariah 30,03% Customer Services

Media Islam 25,90% WA/Line

Travel Ramah Muslim 27,30% WA/Line

Logistik Halal 24,60% WA/Line & telepon customer service

Sumber: riset sebelumnya

4.2. Kelemahan Rantai Nilai Industri Halal

Berdasarkan aktivitas rantai nilai diatas, berikut ini beberapa kelemahan rantai nilai

pada masing-masing industri yang ditemukan.

Industri Makanan dan
Minuman

1. Permintaan pasar yang berubah menjadi berbasis digital belum
dioptimalkan
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2. Implementasi Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU NO. 33
Tahun 2014) terkendala kesiapan sumber daya dan ketersediaan
infrastruktur

3. Rantai nilai (value chain) halal dalam makanan dan minuman masih
belum terintegrasi dengan baik

4. 59,72% pelaku usaha ditemukan di Indonesia Barat (belum merata)
5. 22,30% usaha belum memiliki badan usaha
6. 15,06% usaha belum memiliki HKI
7. 73,46% belum melakukan ekspor
8. 24,17% usaha belum membuat dan mengevaluasi business

reportnya
9. Fasilitas pengembang usaha yang dibutuhkan: (i) fasilitas alat

produksi (31,50%), (ii) pendampingan dan pengembangan branding
(23,17%)

10. Dilihat dari segi finansial, mayoritas perusahaan responden
memperoleh bantuan pendanaan dari Bank (27,12%). Pinjaman
keluarga, kerabat, teman menjadi pilihan pendanaan yang
diandalkan (17,51%). Selain itu dana pribadi (13,84%), hibah
pemerintah (10,73%) dan investor (10,45%) termasuk salah satu
skema pendanaan yang dipilih responden makanan dan minuman.
Sedangkan pendanaan dari lembaga keuangan mikro syariah,
pembiayaan fintech (peer to peer, crowdfunding, dll) belum banyak
dipilih oleh responden survei saat ini.

Farmasi dan Kosmetik
Halal

1. Masih terbatasnya produk farmasi dan kosmetik halal di kancah
nasional dan internasional

2. Bahan baku farmasi dan kosmetik halal sulit diperoleh
3. Produk sektor farmasi dan kosmetik didominasi oleh industri raksasa
4. Riset dan pengembangan produk farmasi dan kosmetik belum

menjadi prioritas

Fesyen Muslim 1. Recovery industri fesyen diperkirakan akan berjalan lambat
2. Kompetisi ketat pasar fesyen muslim dalam negeri
3. 65,30% pelaku usaha ditemukan di Indonesia Barat
4. 25,10% usaha belum memiliki badan usaha
5. 25,32% usaha belum memiliki HKI
6. 63,70% belum melakukan ekspor
7. 32,64% usaha belum membuat dan mengevaluasi business

reportnya
8. Fasilitas pengembang usaha yang diperlukan: (i) fasilitas alat

produksi (30,14%), (ii) pendampingan dan pengembangan branding
(26,86%)

9. Dari segi finansial, mayoritas perusahaan memperoleh pendanaan
melalui bank (41,04%). Pinjaman keluarga, kerabat, teman (17,92%)
menjadi pilihan pendanaan kedua tertinggi setelah bank yang dipilih
oleh responden. Belum ada perusahaan yang memperoleh
pendanaan melalui Pembiayaan Fintech (peer to peer, crowdfunding,
dan lainnya).

Hotel Syariah 1. Industri perhotelan yang terdampak signifikan
2. Inovasi industri perhotelan yang membutuhkan kolaborasi multi

stakeholder

Media Islam 1. Permintaan konten berbasis nilai meningkat
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2. Efek samping dari media massa: merebaknya hoax dan hilangnya
rasa percaya

Travel Ramah Muslim 1. Pemulihan sektor pariwisata ramah muslim
2. Ekosistem travel ramah muslim yang belum terbentuk sempurna

Logistik Halal 1. Kesadaran akan kebutuhan logistik halal masih belum terbentuk
2. Sertifikasi halal sistem logistik dari MUI yang membutuhkan proses

audit dari hulu sampai ke hilir.

Sumber: riset sebelumnya

Membangun suatu kerangka inkubator bisnis industri halal melibatkan pihak internal

dan eksternal yang terkait baik dalam tahapan pra inkubasi, proses inkubasi, maupun

post inkubasi. Secara internal, inkubator dimulai dari proses pra inkubasi yang

melambangkan awal mula penyusunan inkubator bisnis. Pada proses ini, inkubator

bisnis perlu mempertimbangkan apa saja yang menjadi gap dari dari value chain

industri halal ini. Hal ini dimaksudkan untuk menyusun tema program serta output yang

sesuai dengan target incubateenya (dalam hal ini merupakan para pelaku bisnis/usaha

di bidang industri halal). Berikut ini merupakan gap pada value chain halal secara

umum melalui penelitian sebelumnya.

INPUT PROSES OUTPUT

● 50% Bahan baku
tersertifikasi halal

● 50% operasional
terstandardisasi SNI

● 15%-25% usaha belum
memiliki HKI (makanan dan
minuman halal, fesyen
muslim)

● Implementasi UU Jaminan
Produk Halal (UU No. 33
Tahun 2014) terkendala

● Kesulitan memperoleh bahan
baku (farmasi dan kosmetik
halal)

● Riset pengembangan produk
belum menjadi prioritas
(farmasi dan kosmetik halal)

● Sertifikasi halal sistem
logistik MUI -> proses audit
yang mencakup hulu hilir

● 50% memiliki tempat usaha
● SDM mayoritas pada industri

adalah unskilled employee
● Kesiapan teknologi masih

kurang di manajemen &
organisasi dan operasi pabrik

● Penciptaan nilai sebaik
mungkin > kesesuaian
layanan dengan prinsip halal
> menghasilkan keuntungan
sebanyak mungkin

● Lebih menyasar B2C
daripada B2B

● 63-73% Usaha belum
melakukan ekspor (makanan
dan minuman halal, fesyen
muslim)

● Pengembangan usaha yang
dibutuhkan (makanan dan
minuman halal, fesyen
muslim)

● Sesuai dengan kesiapan
teknologi, hanya digunakan
untuk layanan & menarik
calon konsumen

● Hampir tidak ada/ belum
banyak usaha yang
menggunakan pembayaran
FinTech (P2P,crowdfunding,
dll) ((makanan dan minuman
halal, fesyen muslim)

● Sesuai dengan kesiapan
teknologi, hanya digunakan
untuk layanan konsumen

Sumber: riset sebelumnya, diolah
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BAB 5. Framework Inkubator Bisnis Industri Halal

Untuk mencapai prioritas nasional, urban sustainability, dan teknologi, terdapat

beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan. Program dan kegiatan tersebut

melibatkan perlunya peran inkubator bisnis yang diawali dengan sasaran peserta, talent

sources, basis kawasan, dan sumber pendanaan. Dengan adanya hal yang perlu

dicapai melalui berbagai sumber daya tersebut, inkubator bisnis dibuat secara tematik.

Tujuan dibuatnya inkubator secara tematik adalah karena dalam prosesnya tiap-tiap

industri memiliki kebutuhan infrastruktur, pasar, dan kesempatan yang berbeda-beda.

Pada kerangka ini, ditunjukan pada melalui contoh fokus inkubator pada industri

makanan dan fesyen. Program di dalam inkubator diharapkan dapat membantu talent

dalam mencapai titik pertumbuhan tertentu.

Gambar 5.1. Kerangka Mikro Makro Inkubator Syariah

Berbekal tema program dan target output dalam suatu program inkubasi industri halal,

seleksi kemudian dilakukan terhadap para pelaku usaha yang mendaftar pada program

inkubasi. Setelah menemukan incubatee yang sesuai dengan program dan target

output yang akan diberikan, proses inkubasi berlangsung. Proses inkubasi dapat dibagi

37



menjadi dua, yaitu umum dan kurasi yang mencakup pelatihan atau penyuluhan

dengan tema yang telah diperoleh pada tahap pra inkubasi. Pada proses inkubasi

umumnya turut melibatkan pendampingan atau mentoring yang dilakukan guna

memperkuat usaha incubatee.

Gambar 5.2. Kerangka Inkubator Syariah

Tahapan terakhir yaitu, post inkubasi. Pada tahap ini dapat dikatakan sebagai tahapan

monitoring dan evaluasi dari program inkubasi. Maka dari itu, sejumlah pengukuran

diperlukan untuk mengukur performa inkubator yang diberikan. Key performance index

dalam suatu program inkubator baiknya mempertimbangkan /mencakup:

● Repeatable innovated products

● Identified target markets

● Accessed early stage finance

● Obtained key human resources

● R&D input contribution

● R&D output contribution

● Generated revenue

● Potential to generate more jobs, more revenue through market penetration

● Exhibit capability to achieve stability and growth
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Selain melakukan pengukuran performnya, tahap post inkubasi biasanya juga

mencakup business pitching, business matching, dan alumni gathering.
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BAB 6. Skema Program Pengembangan Inkubasi Bisnis Syariah untuk
Pelaku Usaha UMKM Industri Halal dan Inovasi Rintisan (Innovation

Startup)

Konsep inkubator bisnis telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan evolusinya

telah diklasifikasikan oleh banyak ahli (misalnya, Barrow, 2001; Bruneel et al., 2012;

CSES, 2002; Hackett & Dilts, 2004; Lalkaka, 2001) menjadi tiga tipologi dasar dengan

periode perkembangan yang sesuai sebagai berikut:

● Generasi pertama (akhir 1950-an–1980-an) − periode skala ekonomi

infrastruktur. Inkubator bisnis menawarkan ruang kantor yang terjangkau dan

sumber daya umum bersama (Barrow, 2001; Lalkaka & Bishop, 1996).

Infrastruktur fisik dianggap sebagai proposisi nilai inti (Allen & McCluskey, 1990;

Chan & Lau, 2005). Kurangnya layanan dukungan bisnis profesional (misalnya,

pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan layanan berbasis pengetahuan

lainnya) menyebabkan munculnya bisnis inkubator generasi kedua.

● Generasi kedua (pertengahan 1980-an–pertengahan 1990-an) − periode

dukungan bisnis. Inkubator bisnis memperluas proposisi nilai mereka dengan

menawarkan tidak hanya infrastruktur, namun juga layanan dukungan bisnis

yang diarahkan untuk mempercepat kurva pembelajaran wirausahawan (Hackett

& Dilts, 2004; Lalkaka, 2001). Kemajuan dalam teknologi informasi dan

komunikasi memungkinkan startup untuk memecahkan masalah operasional

dengan cepat (Abetti & Rancourt, 2006; CSES, 2002).

● Generasi ketiga (pertengahan 1990-an-sekarang) − periode jejaring dan rantai

nilai (Bruneel et al., 2012; Hansen et al., 2000). Karakteristik paling umum dari

inkubator bisnis pada generasi ini adalah value- added capability (VAC) yang

memungkinkan startup baru untuk tumbuh dan membangun keberlanjutan lebih

cepat sebagai hasil dari akses ke kapabilitas yang lebih tinggi melalui

pengembangan jejaring yang kuat (Bruneel et al., 2010).

Para ahli telah secara eksplisit telah menekankan peran inkubator bisnis secara umum

sebagai alat untuk pembangunan ekonomi.
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6.1. Observasi Praktik terbaik (Best-Practice) Inkubasi Bisnis

Inkubator bisnis di Cina mulai muncul pada tahun 1987 di Wuhan, Provinsi Hubei oleh

Menteri Sains dan Teknologi (Yan, 2003). Ketika China memulai jalur bertahap untuk

mengembangkan perekonomiannya, inkubator bisnis menjadi alat utama dalam strategi

pembangunan ekonomi Pemerintah China pada pertengahan dan akhir 1990-an. Pada

saat itu, strategi utama pemerintah Cina adalah untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan adalah dengan mempromosikan berbagai

industri teknologi tinggi (Xu, 2001).

Pada bulan Januari 1995, Badan Usaha Kecil dan Menengah (SMEA) Taiwan,

Kementerian Perekonomian ditugaskan untuk meluncurkan Kebijakan Inkubasi UKM

sebagai salah satu langkah di bawah kebijakan makro “Asia Pacific Operation Center”.

Setengah tahun kemudian, SMEA menugaskan Institut Manajemen Teknologi National

Chiao Tung University untuk mulai melakukan perencanaan Pusat Inkubator Usaha

Kecil Menengah.

Di Jerman, ledakan teknologi dan pusat inkubator yang dimulai pada 1980-an dan

menyebar ke Austria (Todtling and Todtling 1990, Sternberg et al 1996, Galley 1997)

dan Inggris (Monck et al., 1988; Massey et al., 1992 ; Westhead dan Storey 1994).

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar dalam mengembangkan

kewirausahaan teknologi di kalangan lulusan muda dari seluruh perguruan tinggi di

Indonesia. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi di Indonesia didorong untuk memiliki

inkubator bisnis sendiri yang dapat memberikan kegiatan kewirausahaan dan

memfasilitasi pengembangan penemuan dan inovasi di kalangan mahasiswa potensial

untuk menjadi entrepreneur di bidang teknologi secara nyata. Di Indonesia, perubahan

tersebut dapat dilihat dari dua sisi yang kontradiktif, sebagai peluang dan sebagai

ancaman. Melihat kemampuan yang dimiliki Indonesia, salah satu kemungkinan

perubahan positif dapat dilihat pada industri menengah dan kecil. Di Indonesia,

inkubator telah dikembangkan sejak tahun 1992 yang diprakarsai oleh pemerintah −

Dinas Koperasi dan Perguruan Tinggi. Upaya ini dilanjutkan pada tahun 1997 melalui

program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi dan kegiatannya
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adalah Inkubator Wirausaha Baru. Sebagian besar inkubator bisnis di Indonesia

didirikan oleh Perguruan Tinggi (72%), sisanya didirikan oleh swasta (21%) dan Instansi

Pemerintah (7%) (Bank Indonesia, 2006). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (1998/1999)

dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2002) menyatakan bahwa

konsep dasar inkubator adalah sebuah lembaga yang menyediakan 7S. Kriteria 7S

seringkali menjadi suatu dasar bagi inkubator bisnis untuk menentukan layanan dan

bentuk bantuan yang perlu diberikan.

1. Space. Penyediaan tempat kerja/ ruang perkantoran bagi incubatee

2. Shared. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang digunakan secara

bersama-sama dengan incubatee lain.

3. Service. Penyediaan layanan konsultasi: marketing, keuangan, produksi,

teknologi, dan lainnya.

4. Support. Membantu akses kepada lembaga riset, profesional, teknologi, dan

lain-lain.

5. Skill development. Penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan

keterampilan dan pengetahuan incubatee.

6. Seed capital. Penyediaan dana investasi awal baik dari sumber daya internal

maupun sumber pendanaan luar).

7. Synergy. Menjalin kerjasama antara tenan dengan pihak lain yang dapat

mendukung perkembangan usaha incubatee.

Sama seperti di negara lainnya, saat ini di Indonesia juga mulai mengembangkan

inkubator bisnis berbasis online. Beberapa penelitian dilakukan untuk meninjau faktor

keberhasilannya. Gozali et al (2015) melakukan penelitian terhadap hal tersebut

termasuk mengusulkan dan mengembangkan kerangka kerja inkubator bisnis online

yang sukses untuk universitas negeri di Indonesia. Kerangka tersebut mencakup

delapan faktor kesuksesan (variabel independen) serta sub-dimensinya. Hasil dari

penelitian tersebut mengungkapkan bahwa seluruh faktor kesuksesan (variabel

independen) berpengaruh positif terhadap kesuksesan inkubator online untuk

universitas negeri di Indonesia (variabel dependen).
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Variabel Independen Variabel Moderasi Variabel Dependen

Shared services and facilities
1. Logistical or physical services
2. Shared business services and equipment

(laboratory)
3. Financial and accounting consulting
4. Management and marketing assistance
5. Professional business service and business

Etiquette
6. Human resource training and presentation skill
7. E-commerce assistance and comprehensive

business training
8. Legal assistance
9. Educational training

Age of facility
Credibility of the
facility
Credit and rewards

Incubator success

Incubator governance
1. An experienced incubator manager
2. A key board of director
3. A noted advisory council
4. Concise program milestones with clear policy

and programs
5. Dynamic and efficient business operation

Mentoring and networking
1. Entrepreneurial network
2. Entrepreneurial education
3. Access to educational resources
4. Community support
5. Affiliation with key institution, both private and

public
6. Finding the strategic and expertise partner

Funding support
1. Financing arrangement (venture capital,

commercial loan noncommercial loan)
2. Organizational arrangement
3. Good supporting data
4. Intellectual property protection
5. Help with regulatory compliance

Government support and protection
1. Grant or funding for the innovation and

invention product research
2. Good regulation for the public university

business incubator
3. Protection or tax holiday for the tenant

companies

University policy and regulation
1. Credit and reward for the BI manager, mentor,

counselor.

System infrastructure
1. Integrate clients in the largest technology

development system
2. Good service provider
3. High speed broadband internet
4. Technology commercialization
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Tenant Entry and Exit Criteria
Entry:
1. Ability to create jobs
2. Present a written business plan
3. Have a unique opportunity
4. Locally own firms
5. Advanced technology related firm
6. Space requirement
7. Complimentary to existing firms
8. New Startup firms
9. Age of firms
10. Affiliated with university
11. Be able to pay operating expense
12. Business must have an innovative project
13. Business must demonstrate the high growth

potential
Exit:
1. Time limit of tenancy
2. Space requirements
3. Achieved business target and objectives
4. Fail to achieve business target and objectives
5. Need more support that incubator cannot offer

Melalui inkubator bisnis di AS dan inkubator bisnis teknologi di Austin, Wiggins &

Gibson (2003) menyimpulkan bahwa inkubator bisnis harus menyelesaikan lima tugas

dengan baik agar berhasil: (1) menetapkan metrik yang jelas untuk sukses; (2)

memberikan kepemimpinan kewirausahaan; (3) mengembangkan dan memberikan

layanan bernilai tambah kepada startup; (4) mengembangkan proses seleksi startup

baru yang rasional; dan (5) memastikan bahwa startup mendapatkan akses ke sumber

daya manusia dan keuangan yang diperlukan.

Gamabr 6.1. Ten Success factors for technology incubators
Sumber: Wiggins & Gibson (2003)
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Al-Baimani et al (2020) menggunakan pendekatan faktor value- added capability (VAC)

sebagai faktor eksternal inkubator untuk mengubah model bisnis inkubator tradisional

yang ada saat ini di Oman menjadi model yang lebih bernilai tambah. Berfokus pada

faktor eksternal tersebut, peran penting dimainkan oleh pelaku ekosistem strategis

dalam meningkatkan VAC bisnis inkubator yang diharapkan mampu meningkatkan

kelangsungan hidup serta prospek pertumbuhan startup yang diinkubasi.

Gambar 6.2. The VACs Factors Framework for the External BI Mechanism Analysis
Sumber:Al-Baimani et al (2020)

6.2. Skema program (Program Pipeline)

Startup tumbuh dari nol hingga menjadi perusahaan yang bernilai sangat tinggi dengan

mengikuti grafik stik hoki sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Grafik

pertumbuhan stik hoki terdiri atas dua bagian, yaitu bagian garis datar dan bagian kurva

peningkatan. Pada periode yang ditunjukkan oleh garis datar, startup fokus pada upaya

untuk menemukan model bisnis baru yang dapat diduplikasi di kemudian hari.

Sedangkan pada periode yang ditunjukkan oleh kurva peningkatan, startup

meningkatkan skala atau cakupan bisnisnya sehingga dapat menjangkau pasar yang

lebih besar dan melayani pengguna yang lebih banyak. Upaya untuk meningkatkan
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skala bisnis baru dilakukan setelah model bisnisnya teruji. Kondisi ini dinamakan

product-market fit (MIKTI, 2020).

Gambar 6.3. Grafik Stik Hoki
Sumber: MIKTI (2020)

Lebih lanjut, skema program dapat mengacu pada konsep customer development yang

dibangun oleh Steve Blank dengan fokus utama pada customer discovery dan customer

validation.

Gambar 6.4. Customer Development Steve Blank
Sumber: MIKTI (2020)

Customer Development terdiri atas empat tahapan yaitu customer discovery, customer

validation, customer creation dan company building. Proses customer discovery
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ditujukan untuk lebih mengenali pelanggan dan pasar dengan lebih baik, sehingga

startup mampu untuk merancang solusi dan bisnis yang sesuai. Hasil rancangan solusi

dan bisnis tersebut masih berupa hipotesis yang belum teruji peluang keberhasilannya

sehingga perlu divalidasi secara langsung dengan pelanggan melalui proses customer

validation. Apabila hasil validasi negatif (hipotesis tidak teruji benar), maka startup

harus kembali melakukan proses customer discovery untuk mengambil pelajaran dari

kegagalan tersebut dan kemudian kembali mengeluarkan rancangan solusi dan/atau

bisnis baru yang akan divalidasi lagi dengan pelanggan.

Tiap-tiap startup tentunya melalui tahapan yang berbeda sesuai dengan apa yang

sedang mereka kembangkan. Peran inkubator dalam hal ini, yaitu memberikan bantuan

dan dorongan bagi para startup untuk tidak menyerah dan berhasil melalui fase

pertumbuhan yang diharapkan. Maka dari itu, inkubator bisnis sebaiknya mampu

membuat skema program yang dapat membantu startup pada fase yang sedang

mereka hadapi.

Beberapa skema program inkubasi berikut ini fokus tidak hanya pada tahap inkubasinya

saja, namun juga pada tahap pra-inkubasi dan pasca-inkubasi untuk menjaga

kesinambungan programnya.

Skema 1

Sesuai dengan penamaannya, tahap pra-inkubasi dilaksanakan sebelum tahap

inkubasi inti. Tahap ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan startup

dengan pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk program inkubasi pada khususnya

dan keseluruhan perjalanan bisnis startup pada umumnya serta mempersiapkan tim

pendiri startup agar memiliki mentalitas dan sikap yang mendukung. Pengetahuan

dasar yang dimaksud adalah mengenai proses inovasi dan metode pengukuran

akuntabilitasnya (Innovation Process & Accounting) yang akan diterapkan sepanjang

proses pengembangan startup termasuk di tahap inkubasi.

Pada tahap Customer Discovery, startup melakukan seluruh aktivitas yang diperlukan

sebelum dapat mengembangkan produk dan pengembangan bisnis lebih lanjut dengan

risiko yang minimal. Selanjutnya, startup mulai mengembangkan versi awal dari solusi /

47



produk yang akan ditawarkan kepada segmen pengguna yang dituju (tahap customer
validation). Produk versi awal yang dikembangkan memiliki spesifikasi dan lingkup

yang minimal sebagaimana yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Setelah

pengembangan dilakukan, produk tersebut langsung diuji kepada sejumlah pengguna

untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah sepenuhnya sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan penggunanya melalui sejumlah parameter kunci yang bersifat

spesifik untuk masing- masing tipe produk.

Gambar 6.5.Tahapan Lengkap Program Inkubasi
Sumber: MIKTI (2020)

Tahap pasca inkubasi menjadi tahapan terakhir setelah tahap inkubasi inti. Tahap ini

dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa startup yang telah melalui

tahapan program inkubasi tetap dapat bertahan, tumbuh dan berkembang. Jika dalam

proses inkubasi banyak penawaran program yang diberikan sesuai dengan tahapan

yang dilalui startup untuk mencapai product market fit, maka pasca inkubasi berkaitan

dengan dua tahap terakhir dari customer development yaitu skalabilitas dan

pengembangan usaha.

Skema 2

Peluang untuk mendirikan startup terdapat di banyak sektor industri. Menyikapi peluang

tersebut, kemudian inkubator menetapkan bidang fokusnya pada sektor industri

tertentu. Misalnya ada inkubator yang fokus hanya pada bidang teknologi saja

(Technology Business Incubators/ TBIs), industri kreatif saja atau social enterprise saja.

Tingkat spesialisasinya pun beragam. Selain inkubator yang memilih seluruh bidang

teknologi, juga ada inkubator yang spesifik hanya di teknologi digital saja (digital
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agnostic) dan ada inkubator lain yang fokus pada bidang biotech, new material maupun

bidang teknologi lainnya.

Inkubator bisnis dengan bidang fokus teknologi pada umumnya memilih bidang

teknologi yang lebih spesifik, misalnya adalah teknologi digital, biotek, green

technology, teknologi material dan lain-lain. Seiring dengan perkembangannya, fokus

bidang teknologi digital mulai tumbuh dengan ragam fokus yang lebih spesifik yaitu

PropTech, InsurTech, WealthTech, LegalTech/ RegTech, FemTech, FoodTech,

HealthTech, RetailTech, dan MadTech. Melalui ragam fokus tersebut, nantinya dapat

dibangun suatu jejaring sehingga mampu menciptakan peluang mitra yaitu teknologi

finansial, teknologi edukasi, teknologi legal/ regulasi, teknologi kesehatan, teknologi

agrikultur, dan lain-lain.

Fase pra-inkubasi. Pada fase ini, TBI harus mengambil keputusan penting dalam hal

memilih di antara berbagai pelamar (calon startup) yang telah mengajukan aplikasi ke

TBI untuk mendapatkan izin inkubasi. Proses ini sering kali disebut dengan

matchmaking dimana terdapat dua dimensi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran.

Sisi permintaan diwakili oleh TBI yang mencari proposal berkualitas, yang akan

memenuhi tujuan mereka, sesuai dengan fungsi dan layanan mereka, sehingga mereka

dapat secara optimal melakukan proses inkubasi mereka melalui pemantauan dan

bimbingan yang tepat, untuk memberikan manfaat terbaik. Sisi penawaran diwakili oleh

berbagai calon startup yang mendekati TBI untuk memperoleh izin inkubasi. Calon

pendiri startup harus menilai kesesuaian mereka dengan TBI tertentu sebelum

mengajukan aplikasi mereka.

Matchmaking: Setelah aplikasi diajukan, TBI akan melihat teknologi dan potensi pasar

dalam proposal yang terkumpul serta promotornya − dalam hal pendidikan dan

pekerjaan industri/pengalaman mendirikan startup sebelumnya, keahlian domain, dan

sumber daya jaringan mereka saat ini. Tingkat saling melengkapi antara TBI dan calon

pendiri startup, dan penilaian kemampuan keduanya untuk berkontribusi pada

pembentukan startup melalui proses inkubasi akan memainkan peran yang

menentukan dalam pemilihan proposal startup selanjutnya.
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Gambar 6.6. Technology business incubation for start-up formation and graduation:
a conceptual framework

Sumber: Hillemane & Satyanarayana (2019)

Fase Inkubasi. Proses inkubasi akan dimulai dengan menyediakan ruang bersama,

akses ke infrastruktur umum, fasilitas layanan umum, dan layanan konsultasi umum

seperti dalam bidang hukum, administrasi, keuangan, dan lainnya. Proses ini akan

diikuti dengan promosi jejaring secara internal (diantara para inkubator), dengan

melakukan secara berkala pertemuan interaktif. Pemantauan dan interaksi

terus-menerus antara manajemen inkubasi dan startup yang diinkubasi memungkinkan

keduanya untuk mencari dan memanfaatkan jejaring eksternal yang sesuai untuk

melengkapi jejaring mereka sendiri, dalam mencapai hal berikut.

- Mengidentifikasi dan menghubungkan dengan mentor teknologi yang sesuai

untuk melangkah dari ide dan pembuktian konsep ke pengembangan prototipe

yang diikuti oleh Minimum Viable Product (MVP).

- Mengidentifikasi dan mengakses pasar dari produk awal yang dibentuk melalui

mentor bisnis.

- Mengidentifikasi dan mengakses angel investor atau pemodal ventura/ venture

capital tahap awal untuk membiayai operasi produksi tahap awal.

- Mengidentifikasi dan mengakses sumber daya manusia utama, dimana pun itu

diperlukan.
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Waktu yang dibutuhkan untuk konvergensi yang sukses akan tergantung pada kualitas

dan infrastruktur TBI, layanan dan jejaring internal, seperti halnya jejaring eksternal, dan

komplementaritas keduanya dengan jejaring inkubasi sendiri. Efisiensi manajemen

inkubasi serta pendiri startup akan memiliki peran yang menentukan secara

keseluruhan.

Fase Post-Inkubasi. Formasi startup dengan produk baru yang terdefinisi dengan baik,

produksi berulang dengan jelas, mengidentifikasi target pasar, sumber daya manusia

yang memadai dan keuangan tahap awal, dibutuhkan agar startup dapat dikatakan siap

dan lulus dari program inkubasi. Startup yang berhasil keluar akan menghasilkan

pendapatan serta memperoleh dan menunjukkan potensi untuk menghasilkan lebih

banyak pekerjaan dan pendapatan melalui penetrasi pasar lebih lanjut untuk

kelangsungan hidup dan pertumbuhan selanjutnya. Hal ini menandai akhir dari

keseluruhan proses pengembangan usaha baru atau pembentukan startup, dimana

pada fase ini tanggung jawab pembentukan usaha yang diberikan TBI telah selesai.

6.2.1. Program Pipeline

Untuk mencapai visi dukungan pendirian inkubasi bisnis startup berbasis teknologi

untuk menghasilkan produk halal bernilai tambah tinggi serta berdaya saing global,

terdapat tiga tema strategi, yaitu:

1. Peningkatan jejaring ekosistem inkubasi atas landasan sinergi antar pemangku

kepentingan peningkatan UMKM Industri Halal nasional;

2. Menyiapkan pola praktik pengelolaan jejaring Inkubasi Bisnis Syariah dalam

skala nasional; dan

3. Menyiapkan program inkubasi bisnis syariah yang ideal dan relevan di

Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut serta indikator makro yang perlu dicapai, tema

strategi kemudian diturunkan dalam tiga strategi utama dimana masing-masing strategi

memiliki program utama untuk dijalankan.
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Gambar 6.7. Program Pipeline
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BAB 7. Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Nasional di
Ekosistem Inkubasi dan Bisnis Syariah

Secara umum, Smilor (1987) mengemukakan bahwa terdapat empat kategori

stakeholders utama dalam ekosistem inkubasi bisnis, yaitu: incubator affiliation,

entrepreneur, support system, dan talent companies. Sementara Al-Baimani et al.

(2020) membaginya kedalam internal dan eksternal stakeholders. Masing-masing

stakeholders memiliki perannya masing-masing.

Gambar 7.1. Smilor’s Framework (Smilor, 1987)
Sumber: Wiggins & Gibson (2003)

Gambar 7.2. Stakeholders within the Omani business incubation ecosystem
Sumber:Al-Baimani et al (2020)
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Berikut ini merupakan stakeholders yang terdapat pada masing-masing industri.

7.1. Industri Fesyen

54



7.2. Industri Makanan dan Minuman
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7.3. Industri Media
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7.4. Industri Farmasi dan Kosmetik
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BAB 8. Ekosistem Inkubasi Bisnis Syariah untuk Industri Halal:
Regulasi, Institusi, Infrastruktur Pasar, Model Bisnis, Insentif, dan Hal

– Hal terkait Pengembangannya

8.1. Ekosistem Inkubator Bisnis

Terdapat elemen-elemen penting pada suatu ekosistem untuk dapat memberikan

dukungan tersebut. Syracuse University menjabarkan, kriteria lingkungan dalam bentuk

entrepreneurship ecosystem canvas yang menggambarkan beberapa aspek dalam

ekosistem entrepreneur. Aspek tersebut dikelompokkan menjadi tiga fokus, yaitu:

ecosystem foundation, ecosystem support structures , dan ecosystem function.

Ecosystem foundation mencakup beberapa peran yang mendasar yang diperlukan

untuk berjalannya program inkubasi. Peran yang dimaksud antara lain: (1) adanya

struktur organisasi pengelola inkubator bisnis dan proses inkubasi (champion); (2)

adanya pihak yang membantu dan mendukung performa dan target pencapaian yang

dimiliki incubatee (mentors/coaches); dan (3) incubatee yang membutuhkan program

inkubasi tersebut (talent).

Ecosystem support structures ditujukan untuk membangun hubungan dan jejaring

yang baik antara startup dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada sehingga

memberikan kebebasan individu untuk berpendapat, lebih terbuka terhadap ide dan

opini dari sudut pandang yang berbeda, berpotensi menciptakan suatu partnership, dan

menciptakan suatu efisiensi (relationships).

Relationship dan partnership yang timbul dari membangun jejaring menciptakan dan

menumbuhkan budaya (culture) toleransi terhadap pihak/orang baru. Hal ini menjadi

suatu ciri bahwa startup mulai berkembang. Namun, yang perlu diperhatikan adalah

bahwa budaya (culture) yang tercipta dari membangun jejaring dapat menjadi: (i)

dukungan antar pihak (seperti pelatihan bersama dan berbagi fasilitas); (ii) netral;

maupun (iii) merugikan (seperti birokrasi yang panjang dan munculnya rasa takut).

Ecosystem function mencakup bantuan dan layanan yang diberikan inkubator bisnis

terhadap incubatee dalam bentuk: (1) kegiatan di luar program utama yang turut
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mendukung pengembangan usaha dan bisnis (event); (2) program utama (training and

curriculum); (3) penyediaan fasilitas dan tempat kerja (space); dan (4) akses sumber

pendanaan yang dapat digunakan incubatee dengan tingkat risikonya masing-masing

(funding).

Ketiga fokus ekosistem tersebut kemudian dapat dideskripsikan lebih dalam

menggunakan entrepreneurship ecosystem canvas.

8.1. Entrepreneurship Ecosystem Canvas
Sumber: Student Sandbox Organization, Syracuse University
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8.2. Persiapan Pengelolaan Inkubasi Bisnis Syariah dalam Berbagai Skala
Sama halnya dengan inkubator pada umumnya, inkubator bisnis syariah memiliki

pengelolaan pada skala tahapan pra-persiapan, persiapan, inkubasi, dan evaluasi.

Pada tahapan pra-persiapan kebutuhan dan pembentukan inkubator bisnis dibutuhkan

sosialisasi dan dukungan inkubator universitas/ lembaga. Setelah kebutuhan persiapan

inkubator baru terpenuhi, kemudian masuk pada tahap persiapan. Pada tahapan ini,

dilakukan penilaian dan pelaksanaan inkubator bisnis mulai dari kebijakan pendanaan,

sertifikasi program unggulan, dan seleksi calon inkubator bisnis. Inkubator yang telah

lulus dari penilaian seleksi pada tahapan sebelumnya kemudian masuk pada tahapan

inkubasi, dimana terdapat pembuatan kesepakatan kinerja yang mencakup: ruang

lingkup, program, orientasi, dan produk unggulan. Kegiatan inkubasi kemudian

dievaluasi melalui laporan kinerja rutin dan berkala.

Gambar 8.2. Persiapan Pengelolaan Inkubator

Untuk melakukan pengelolaan tersebut, inkubator bisnis tidak melakukannya secara

dependen, namun terdapat beberapa mitra yang membantu inkubator bisnis dalam

pengelolaannya. Berikut ini merupakan klasifikasi calon mitra inkubator di Indonesia.

1. Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK)

2. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian(LPNK)
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3. Perguruan Tinggi (PT)

4. Badan Usaha (BU)

Gambar. 8.3. Opsi Klasifikasi Calon Partner Inkubator Indonesia

Gambar. 8.4. Proses Pengembangan Inkubator Bisnis Tematik
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BAB 9. Jejaring Inkubator
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9.1. Persiapan dan Seleksi

Sebelum melakukan seleksi inkubator, persiapan jejaring inkubator perlu diawali

dengan pemetaan inkubator lama/ lembaga/ asosiasi/ pengembang syariah. Dengan

persiapan pemetaan tersebut, tahapan seleksi inkubator kemudian dimulai. Pada

tahapan seleksi ini, inkubator yang dapat mengikuti seleksi antara lain: (i) inkubator

lama dan (ii) inkubator baru dengan persyaratan yang secara umum (BRIN, 2019)

mencakup hal sebagai berikut.

1. Lembaga inkubator berkedudukan di (i) perguruan tinggi (negeri atau swasta),

perusahaan; (ii) perusahaan; (iii) investor, komunitas, dan masyarakat; (iv) serta

bagian dari pusat penelitian dan penerapan teknologi.

2. Mempunyai legalitas yang menunjukkan dan menyatakan sebagai Lembaga

Inkubator sesuai NSPK Inkubator wirausaha Permen Koperasi dan UKM No 24

Tahun 2015, dan disahkan oleh pimpinan tertinggi. Sebagai contoh, untuk

inkubator bisnis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (negeri atau

swasta) perlu disahkan melalui SK Rektor Perguruan Tinggi Negeri atau

Perguruan Tinggi Swasta.

3. Setiap perguruan tinggi hanya bisa menunjuk maksimal 1 satu inkubator, yang

dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penunjukan dari Rektor Perguruan Tinggi

pengusul.

4. Mempunyai tenaga pendamping yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan

proses inkubasi.

5. Menugaskan tenaga pendamping mentor dan coaching untuk mendampingi

tenant secara intensif.

6. Memiliki jejaring dengan pemangku kepentingan seperti pemda, lembaga

keuangan, dan institusi pendukung lainnya.

7. Diutamakan yang berpengalaman minimal enam bulan dalam kegiatan inkubasi

tenant.

8. Mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) dalam menjalankan proses

inkubasi. Sebagai contoh meliputi: (i) SOP Penerimaan Penyeleksian Calon
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Tenant; (ii) SOP Kelulusan Tenant; (iii) SOP Pemantauan Tenant Pasca Inkubasi;

(iv) dan sebagainya yang dilampirkan dalam BAB LAMPIRAN di proposal

pengusul.

9. Mempunyai program yang jelas dalam menjalankan organisasi Inkubator.

Melalui sudut pandang Pusat Unggulan Iptek (PUI), seleksi pengembangannya

digambarkan melalui diagram berikut.

Gambar 9.1. Diagram Alir Seleksi Pengembangan Pusat Unggulan Iptek

Proses pengajuan pengembangan Pusat Unggulan Iptek diawali dengan pengumuman

pelaksanaan kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek kepada seluruh
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masyarakat. Pengumuman ini sekaligus merupakan undangan bagi lembaga-lembaga

litbang untuk mengikuti program pengembangan Pusat Unggulan Iptek.

Undangan Pengajuan
Undangan pengajuan proposal pengembangan Pusat Unggulan Iptek dilakukan dengan

cara sosialisasi melalui pengumuman pada situs Kementerian Riset dan Teknologi

(www. ristek.go.id) dan sosialisasi langsung ke lembaga-lembaga penelitian. Buku

pedoman pengembangan Pusat Unggulan Iptek dapat diunduh dari situs Kementerian

Riset dan Teknologi.

Lembaga Litbang yang Dapat Mengajukan
Lembaga litbang yang dapat mengajukan proposal pengembangan Pusat Unggulan

Iptek antara lain:

1. Lembaga litbang yang berdiri sendiri maupun

bekerjasama dengan lembaga litbang lainnya (lembaga litbang yang melakukan

konsorsium akan lebih diprioritaskan.

2. Lembaga litbang tersebut dapat merupakan lembaga litbang di lingkungan

Lembaga Pemerintahan Kementerian (LPK), Lembaga Pemerintahan Non

Kementerian (LPNK), Lembaga Litbang Perguruan Tinggi, atau Lembaga Litbang

lainnya yang berbadan hukum.

3. Lembaga litbang tersebut diharapkan melakukan kegiatan riset bidang spesifik

dengan multi dan interdisiplin sesuai dengan tema pusat unggulan yang akan

dikembangkan.

Persyaratan Proposal Pengembangan Pusat Unggulan Iptek
Proposal yang dimaksud adalah proposal mengenai pengembangan lembaga untuk

dapat dikembangkan sebagai Pusat Unggulan Iptek. Persyaratan proposal yang

diajukan meliputi:

1. Persyaratan Substansial

Proposal yang diajukan harus mencakup komponen-komponen:

65



a. Perencanaan pengembangan lembaga agar dapat menjadi Pusat Unggulan

Iptek.

b. Program dan kegiatan yang akan dikembangkan dalam rangka mendukung

pengembangan Pusat Unggulan Iptek sesuai dengan bidang fokus dan tema

Pusat Unggulan Iptek yang telah ditetapkan penyelenggara.

c. Program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan permasalahan utama yang

dihadapi saat ini.

d. Program dan kegiatan yang disusun dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan

indikator yang telah ditetapkan. Manfaat dan keunggulan program dan kegiatan

yang diusulkan.

e. Potensi program dan kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi

kesejahteraan masyarakat.

f. Adanya kreativitas dan inovasi dari penelitian yang diajukan.

g. Hasil yang akan dicapai pada periode tertentu, meliputi output, outcome, dan

impact.

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis dari proposal yang diajukan antara lain:

a. Proposal yang disusun berisi uraian sesuai dengan ketentuan substantif.

b. Terdapat Lembar Pengesahan yang sudah ditandatangani oleh pimpinan

lembaga.

c. Mencantumkan riwayat hidup/biodata dari pimpinan organisasi dan SDM yang

terlibat.

- Proposal disajikan pada kertas ukuran A4, menggunakan font arial dengan

ukuran 12, dan 11⁄2 spasi.

- Outline penulisan proposal terdiri dari:
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Cover

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Abstrak

Bab 1. Pendahuluan Dalam bab pendahuluan berisi antara lain:
- Perumusan masalah yang melatarbelakangi pengembangan

Pusat Unggulan Iptek sesuai dengan bidang fokus organisasi.
Masalah yang disampaikan tersebut mencakup permasalahan
nasional/regional.

- Tujuan pengembangan Pusat Unggulan
Iptek.

Bab 2. Analisis
Kesenjangan (Gap
Analysis)

Jelaskan kapasitas/sumberdaya lembaga yang ada saat ini, antara
lain SDM (kuantitas dan kualitas), sarana dan prasarana(kuantitas
dan kualitas), sumber dana, kegiatan riset dan diseminasinya, dan
lain-lain.

- Kondisi yang diharapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek.
- Kondisi yang diinginkan dengan adanya Pusat Unggulan

Iptek.
- Gap Analysis.

Bab 3. Program dan
Kegiatan

Jelaskan program yang akan diterapkan dan kegiatan- kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka pengembangan
Pusat Unggulan Iptek, di antaranya:

- Program pengembangan institusi, antara lain: pengembangan
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pola
manajemen, jaringan institusi, dan lain- lain.

- Program penelitian dan pengembangan.
- Program diseminasi hasil-hasil kegiatan
 penelitian dan pengembangan.
 Cantumkan waktu pelaksanaan program
 dan kegiatan tersebut dalam tabel
 rencana pelaksanaan kegiatan.
 Jelaskan rincian anggaran yang dibutuhkan untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang dimaksud.
Program dan kegiatan disusun dalam roadmap yang jelas
dengan target capaian yang dapat terukur.

Bab 4. Hasil yang
Diharapkan

Cantumkan sasaran/hasil akhir (output) yang akan dicapai tiap
tahunnya sampai 3 tahun yang akan datang.

- Cantumkan outcome dan impact dari program dan kegiatan
yang dilaksanakan.

- Cantumkan sasaran kegiatan yang akan dicapai pada bulan
ke-3 (B03), bulan ke-6 (B06), bulan ke-9 (B09), dan bulan ke-
12 (B12). Sasaran hasil kegiatan ini akan dipakai sebagai
salah satu indikator yang akan diukur pada saat monitoring
dan evaluasi.

Lampiran-lampiran - Profil organisasi
- Daftar SDM
- Daftar peralatan
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- dll.

Penilaian Proposal

Penilaian proposal dilakukan dengan pembobotan dari masing-masing kriteria penilaian

proposal yang telah disusun.

No Kriteria Penilaian Uraian dan Elemen Penilaian Bobot

1 Pernyataan Masalah
(Statement of the Problem)

1. Pemahaman tentang masalah.
2. Tingkat kepentingan masalah.

15 %

2 Analisis Gap (Gap Analysis) 1. Ketepatan dan kelengkapan indikator yang
dipakai dalam melakukan analisis.

2. Ketepatan pendekatan analitik serta teknis
yang digunakan.

15 %

3 Program dan Kegiatan 1. Logika program (program dan kegiatan bisa
dilakukan dan dapat mencapai sasaran).

2. Program dan kegiatan yang dilakukan
relevan dengan penguatan SINas.

3. Kelayakan program dan kegiatan dalam
mengatasi masalah.

4. Kelayakan anggaran terhadap program dan
kegiatan yang akan diusulkan.

5. Kreativitas dan inovasi.
6. Pemanfaatan sumberdaya yang ada.

40 %

4 Hasil dan manfaat (outcomes
and impacts)

1. Hasil dan manfaat yang relevan dengan
penguatan SINas.

2. Kesesuaian hasil dan manfaat dengan
kegiatan yang akan diusulkan.

30 %

TOTAL 100 %

Indikator Penilaian Lembaga untuk Pengembangan PUI

Iptek, di samping proposal diperlukan juga adanya kriteria dan indikator kinerja yang

akan dinilai dari borang yang diisi oleh lembaga pengusul. Kedua parameter penting ini

akan dipakai sebagai dasar penilaian lembaga litbang yang akan menjadi Pusat

Unggulan Iptek. Adapun indikator penilaian yang digunakan adalah:

Kemampuan menyerap informasi dan
teknologi dari luar
(Sourcing/AbsorptiveCapacity).

Komponen penilaian:

- Adanya unit kerja (atau staf) yang bertugas mengakses
informasi dari luar (informasi teknologi dan informasi
permasalahan pengguna teknologi).
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Kriteria ini sangat terkait dengan
kemampuan organisasi dalam mengakses
informasi teknologi, mengefisienkan
penggunaan sumberdaya yang ada, dan
mencegah terjadinya tumpang tindih riset.

- Kemampuan organisasi dalam melakukan akses secara
online (jurnal online dan akses informasi lainnya).

- Kemampuan organisasi untuk mendatangkan pakar dari
luar, terkait dengan pelaksanaan kegiatan riset.

- Kemampuan organisasi untuk mengakses peralatan yang
diperlukan dalam pelaksanaan/ pengembangan kegiatan
riset.

- Adanya forum atau wadah untuk komunikasi dalam rangka
pengembangan kegiatan riset.

Kemampuan mengembangkan kegiatan
riset bertaraf internasional (R&D
Capacity).

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk
mengembangkan kegiatan riset dalam
pedoman ini adalah kemampuan
organisasi untuk meningkatkan kapasitas
iptek melalui potensi adopsi, adaptasi, dan
pengembangan teknologi untuk
peningkatan daya saing barang dan/atau
jasa melalui optimalisasi input, proses, dan
pengelolaan industri.

Komponen penilaian:

- Ketersediaan SDM dari segi kuantitas sesuai dengan
beban kerja organisasi.

- Adanya SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang
memadai sesuai dengan bidang riset prioritas.

- Jumlah publikasi dalam jurnal internasional yang dihasilkan
oleh peneliti dalam 3 tahun terakhir.

- Nisbah (ratio) jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah
internasional terhadap jumlah peneliti 3 tahun terakhir.

- Jumlah publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi yang
dihasilkan oleh peneliti dalam 3 tahun terakhir.

- Nisbah jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah nasional
terakreditasi terhadap jumlah peneliti 3 tahun terakhir.

- Jumlah paten yang dihasilkan oleh peneliti dalam 3 tahun
terakhir.

- Nisbah jumlah peneliti yang mengikuti kegiatan ilmiah
nasional per jumlah total peneliti di organisasi dalam 1
tahun.

- Jumlah peneliti yang menjadi mitra bestari (peer reviewer)
di jurnal internasional.

- Jumlah peneliti yang menjadi anggota himpunan
masyarakat ilmiah (scientific society) internasional.

- Ketersediaan ruang laboratorium yang memenuhi syarat
(sertifikasi bila ada).

- Ketersediaan sistem informasi manajemen dalam
menunjang pelaksanaan kegiatan di litbang.

- Ketersediaan peralatan (yang terkait dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan) yang memadai.

- Mempunyai jaringan kerjasama dengan

Kemampuan mendiseminasikan
hasil-hasil riset berkualitas bertaraf
internasional (Disseminating Capacity).

Suatu organisasi harus memiliki
kemampuan untuk mendiseminasikan
hasil-hasil riset yang manfaatnya
dirasakan oleh pengguna teknologi
(masyarakat, industri, dan/atau
pemerintah).

Komponen penilaian:

- Adanya sistem diseminasi informasi hasil- hasil riset,
seperti information center, termasuk sejauh mana
fungsinya berjalan.

- Jumlah kerjasama riset dan volume (rupiah) kerjasama
dengan pengguna teknologi dalam 3 tahun terakhir.

- Jumlah kerjasama (jasa konsultasi) dan nilai rupiahnya
dengan pengguna teknologi dalam 3 tahun terakhir.

- Produk lisensi dan nilai rupiahnya.
- Nisbah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap

total anggaran dalam rata- rata 3 tahun terakhir (Nisbah
total pendapatan terhadap total anggaran dalam rata-rata 3
tahun terakhir à bagi lembaga non pemerintahan).

- Jumlah pengguna teknologi dan persentase peningkatan
pengguna teknologi organisasi dalam tiga tahun terakhir.

- Adanya data kekayaan intelektual, dan hasil penelitian dan
pengembangan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir.
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Kemampuan memberdayakan potensi
sumberdaya lokal (Local resource
based).

Indonesia merupakan negara yang kaya
akan sumberdaya alamnya.
Masing-masing daerah mempunyai potensi
yang berbeda- beda. Potensi ini
merupakan keunggulan komparatif yang
dimiliki masing-masing daerah. Untuk
pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki,
masing-masing daerah tersebut
membutuhkan lembaga dan sumberdaya
yang mampu memberikan nilai tambah.

Komponen Penilaian:

- Kemampuan organisasi memanfaatkan sumberdaya lokal
(Sumberdaya Hayati/ Sumberdaya Genetik/Sumberdaya
Mineral) dalam aktivitas risetnya.

- Produk akhir dari pemanfaatan sumberdaya lokal.

Penilaian Lembaga

Penilaian dilakukan terhadap lembaga yang mengusulkan untuk mengembangkan

Pusat Unggulan Iptek sesuai dengan indikator penilaian yang telah disusun dalam

borang (form isian lembaga). Penilaian dilakukan dengan pembobotan dari

masing-masing indikator penilaian yang telah disusun seperti terlihat pada Tabel xx.

No Kriteria Penilaian Uraian dan Unsur Penilaian Bobot

1 Kemampuan
menyerap informasi
teknologi dan
kebutuhan pengguna

1. Adanya unit kerja (atau staf) yang bertugas
mengakses informasi teknologi dari luar
(informasi teknologi dan informasi permasalahan
pengguna teknologi).

2. Kemampuan organisasi dalam melakukan akses
secara online (jurnal online dan akses informasi
lainnya).

3. Kemampuan organisasi untuk mendatangkan
pakar dari luar.

4. Kemampuan organisasi untuk mengakses
peralatan yang diperlukan organisasi dalam
pelaksanaan/ pengembangan kegiatan riset.

5. Adanya forum atau wadah untuk komunikasi
dalam rangka pengembangan kegiatan riset.

20 %

2 Kemampuan
mengembangkan
kegiatan litbang

1. Ketersediaan SDM dari segi kuantitas sesuai
dengan beban kerja organisasi.

2. Adanya SDM dengan kualifikasi dan kompetensi
yang memadai sesuai dengan bidang riset
prioritas.

3. Jumlah publikasi dalam jurnal internasional yang
dihasilkan oleh peneliti dalam 3 tahun terakhir.

4. Nisbah jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah
internasional terhadap jumlah peneliti 3 tahun
terakhir.

30 %
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5. Jumlah publikasi dalam jurnal nasional
terakreditasi yang dihasilkan oleh peneliti dalam
3 tahun terakhir.

6. Nisbah jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah
nasional terakreditasi terhadap jumlah peneliti 3
tahun terakhir.

7. Jumlah paten yang dihasilkan oleh peneliti dalam
3 tahun terakhir.

8. Nisbah jumlah peneliti yang mengikuti kegiatan
ilmiah nasional per jumlah total peneliti di
organisasi dalam 1 tahun.

9. Jumlah peneliti yang menjadi mitra bestari (peer
reviewer) di jurnal internasional.

10. Jumlah peneliti yang menjadi anggota himpunan
masyarakat ilmiah (scientific society)
internasional).

11. Ketersediaan ruang laboratorium yang
memenuhi syarat (sertifikasi bilaada).

12. Ketersediaan sistem informasi menajemen
dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di
litbang.

13. Ketersediaan peralatan (yang terkait dengan
kegiatan penelitian dan pengembangan) yang
memadai.

14. Mempunyai jaringan kerjasama dengan
institusiterkait pada tingkat nasional.

15. Mempunyai jaringan kerjasama dengan institusi
terkait pada tingkat regional.

16. Mempunyai jaringan kerjasama dengan institusi
terkait pada tingkat internasional.

17. Jumlah peneliti asing yang melakukan kerjasama
riset dalam 3 tahun terakhir.

3 Kemampuan
diseminasi hasil- hasil
riset

1. Adanya sistem diseminasi informasi hasil-hasil
riset, seperti information center, termasuk sejauh
mana fungsinya berjalan).

2. Jumlah kerjasama riset dan volume (rupiah)
kerjasama dengan pengguna teknologi dalam 3
tahun terakhir.

3. Jumlah kerjasama (jasa konsultasi) dan nilainya
(rupiah) dengan pengguna teknologi dalam 3
tahun terakhir.

4. Produk lisensi dan nilai rupiahnya.
5. Nisbah Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)
terhadap total anggaran dalam rata-rata 3 tahun
terakhir (Nisbah total pendapatan terhadap total
anggaran dalam rata-rata 3 tahun terakhir à bagi
lembaga non pemerintahan).

30 %

4 Kemampuan
memberdayakan
potensi sumber daya
lokal

1. Kemampuan organisasi memanfaatkan sumber
daya local (Sumber Daya Hayati/Sumber Daya
Genetik/ Sumber Daya Mineral) dalam aktivitas
risetnya.

20%
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2. Produk akhir dari pemanfaatan sumber daya
lokal.

TOTAL 100 %

Penilaian Pemenang

Lembaga litbang pengusul akan dinilai berdasarkan proposal pengembangan Pusat

Unggulan Iptek yang diajukan dan isian borang. Lembaga litbang tersebut akan

direkomendasikan untuk dikembangkan menjadi Pusat Unggulan Iptek oleh Tim Penilai

berdasarkan nilai rata-rata dari nilai proposal dan nilai borang. Kemudian akan dibawa

ke dalam rapat pimpinan dan selanjutnya pimpinan menetapkan lembaga yang akan

menjadi pusat unggulan iptek berdasarkan rekomendasi hasil penelitian dan

pertimbangan strategis.

Melalui persyaratan diatas, kemudian inkubator diseleksi dan dilakukan pemeringkatan

berdasarkan kesiapan inkubator tersebut. Pemeringkatan yang dilakukan dikategorikan

dalam tiga kategori sebagai berikut.

● Tipe A. Melalui hasil seleksi ditemukan bahwa inkubator tersebut sudah mapan

dan sudah beroperasi minimal selama lima tahun serta memiliki lulusan yang

mapan (mature industry).

● Tipe B. Melalui hasil seleksi ditemukan bahwa inkubator tersebut cukup mapan

dan sudah beroperasi minimal selama tiga tahun. Inkubator pada tipe ini memiliki

fokus dalam peningkatan kapasitas dan berperan sebagai pendamping bagi

inkubator baru.

● Tipe C. Melalui hasil seleksi ditemukan bahwa inkubator tersebut masih

tergolong baru sehingga memerlukan pendampingan oleh inkubator yang lebih

berpengalaman, Namun, inkubator pada tipe ini telah memiliki pengalaman

pengembangan. Pendampingan bisnis syariah. Inkubator tipe c biasanya

merupakan inkubator yang masih dalam tahap pembangunan percontohan.
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Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pada tahapan ini, inkubator yang

dapat mengikuti seleksi antara lain: (i) inkubator lama dan (ii) inkubator baru.

Masing-masing inkubator tersebut memiliki karakteristiknya. Inkubator lama memiliki

kewajiban untuk fokus pada peningkatan kapasitas dan berperan sebagai pendamping

bagi inkubator baru. Sedangkan inkubator baru memiliki hak untuk pembentukan dan

memperoleh pendampingan oleh inkubator lama.

9.2. Pelaksanaan Kegiatan di Jejaring Inkubator

Kolaborasi merupakan faktor eksternal yang menjadi ukuran keberhasilan inkubator

bisnis. Inkubator bisnis di dalamnya, baik pengelola, tenan dan pihak terkait lainnya

memberikan dukungan dan keterlibatannya dalam mengembangkan program inkubasi

dan fasilitasi. Sinergi pentahelix yang dibangun antara Akademisi, Badan Usaha,

Komunitas, Pemerintahan, dan Media (ABCGM) menjadi penting dalam

mengembangkan kolaborasi dan memperluas networking. Disamping itu, dukungan

yang diberikan pemerintah terkait keuangan, promosi produk, administrasi, serta

program pelatihan pun menjadi faktor ukuran keberhasilan dalam menjalin kolaborasi.

Kolaborasi yang dibentuk cukup beragam bentuknya mulai dari kolaborasi pada saat

produksi hingga promosi.

Gambar 9.2. Kolaborasi antar  pihak terkait
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Kolaborasi terjadi ketika sekelompok orang berkumpul dan menyumbangkan keahlian

mereka untuk kepentingan tujuan, proyek, atau misi bersama. Dalam inkubator bisnis,

terdapat beberapa model kolaborasi yang ditemukan antar inkubator, antara forum, dan

antara pelanggan/ stakeholders terkait. Alasan mengapa kolaborasi terjadi adalah untuk

membantu memecahkan masalah, mendekatkan antar pihak yang terkait baik internal

maupun eksternal, membantu pihak-pihak belajar dari satu sama lain,

mengintegrasikan sumber daya, mengurangi biaya dan risiko aktivitas inovasi,

menciptakan nilai optimal bagi kolaborator dan pelanggan, memperkuat daya saing,

keuntungan, meningkatkan efisiensi dan memanfaatkan audiens. Menurut penelitian,

kegiatan kolaborasi dapat terjalin di setiap kegiatan rantai kreatif.

Kolaborasi yang dijalin dalam inkubator bisnis akan berbeda-beda tujuannya tergantung

pada tipe apa inkubator itu berada. Untuk inkubator pada tipe c, kolaborasi yang dijalin

cenderung dalam hal pembentukan, pembangunan, dan percontohan. Dalam hal ini,

inkubator tipe b biasanya diusulkan oleh sentra produksi, asosiasi, maupun universitas.

Pada inkubator tipe b, kolaborasi yang dijalin cenderung untuk peningkatan kapasitas

dan kualitas, serta pendampingan inkubator baru. Dalam hal ini, inkubator tipe b

biasanya diusulkan oleh instansi yang sudah memiliki lembaga. Untuk inkubator pada

tipe a, kolaborasi cenderung ke arah maintenance yang melibatkan mature industry.

74



Gambar 9.3. Hub jejaring inkubator halal
Berikut ini merupakan mitra potensial bagi inkubator bisnis syariah di Indonesia.

ARQAM - Alami Sharia

Alami Group merupakan pemain aktif untuk memperluas dan memperkuat ekosistem

Islam di Indonesia dan global. Mengedepankan kebaikan dan integritas prinsip syariah,

kemudian Alami Group memadukannya dengan teknologi untuk menciptakan dampak

positif yang bertahan lama.

Perjalanan ALAMI Group dimulai pada April 2019, ketika didaftarkan oleh Otoritas

Keuangan Indonesia (OJK) sebagai platform pendanaan peer-to-peer syariah, dan

kemudian telah berkembang secara signifikan sejak saat itu. Secara resmi, Alami

Group memperoleh izin dari OJK pada Mei 2020, Alami Group telah diakreditasi
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dengan berbagai penghargaan nasional dan global dan mencapai pencairan lebih dari 2

triliun rupiah sambil mempertahankan Non-Performing Financing rate 0%.

Alami Group memiliki tujuan untuk memberdayakan gaya hidup syariah dan

penyebaran nilai-nilai syariah, dengan rangkaian solusi teknologi keuangan untuk

membuat hidup pengguna kami lebih bermakna dan berdampak.

- Visi. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dengan

menggunakan teknologi berdasarkan prinsip syariah.

- Misi. Membangun ekosistem syariah yang memberdayakan masyarakat muslim

untuk membangun kehidupan yang berkelanjutan.

Innovation Digitale Du Halal
Malaysia mempelopori Ekonomi Halal di dunia, dengan berbagi keahlian dan modal

sehingga para inovator dan pendiri halal dapat tumbuh secara global. Innovation

Digitale Du Halal berusaha untuk mendukung dan memelihara bisnis dalam ekonomi

halal untuk berkembang. Program ini memberikan:

- Pendanaan SEED hingga MYR 1.500.000;

- Akses jalur cepat untuk Sertifikasi Halal oleh Jakim (sertifikat paling dicari di

dunia oleh lebih dari 40 negara);

- Silabus Silicon Valley eksklusif;

- Akses pasar dan uji coba produk ke pasar baru di Asia dan pasar baru;

- Pengetahuan pasar tentang kesesuaian pasar produk, tren dan alat teknologi;

dan

- Kunjungan lapangan ke pameran & jaringan di ekosistem regional

Komitmen selama 22 minggu di Malaysia, dimana akomodasi dan penerbangan

disediakan untuk:

- Pendiri dan penggerak start up mandiri;

- Tahap awal: Pasca-SEED, Peningkatan skala, Pertumbuhan & pra-IPO; dan

- Bisnis Sesuai Syariah.
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9.3. Monitoring dan Evaluasi

9.3.1. Terhadap Inkubator

Key Performance Index (KPI)

Monitoring merupakan pemantauan keberlangsungan proses, dan review hasil

pelaksanaan kegiatan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan

telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap implementasi kinerja dari penerima

bantuan. Tolak ukur yang digunakan dalam evaluasi adalah penyerapan anggaran,

konsistensi antara perencanaan dan implementasi, dan pencapaian target keluaran.

Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu ketika pelaksanaan kegiatan sudah

mencapai minimum 60% (enam puluh persen) dan ketika pelaksanaan kegiatan sudah

mencapai 100% (seratus persen). Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi oleh

tim pendamping.

Pelaporan/ Syarat

Jumlah Akumulatif Tenant In-wall, Jumlah Omzet dan Jumlah Karyawan Tenant dalam 3

tahun terakhir.

Tahun Jumlah
tenant inwall
yang masuk

Jumlah
tenant inwall
yang lulus

Jumlah total
omzet

tenant (Juta
Rp)

Jumlah
karyawan

tetap tenant,
(Orang)

Jumlah
karyawan
tidak tetap

tenant,
(Orang)

2020

2021

2022

Jumlah
akumulatif
tenant inwall

77



3 tahun
terakhir

Jumlah
tenant
lulus/Jumlah
tenant masuk

Peningkatan dalam % selama
3 tahun terakhir

Jumlah income yang diciptakan sendiri dan jumlah income total Inkubator.

Tahun terakhir Jumlah income yang
diciptakan inkubator

(Juta Rp)

Jumlah income total (dari
lembaga induk termasuk
gaji karyawan) (Juta Rp)

2022

Tahapan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja organisasi akan dilakukan pada periode bulan

ke-6 dan bulan ke-12 terhadap lembaga yang telah dipilih. Hasil evaluasi dapat

dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kelanjutan dari sistem pendampingan

(pendanaan dan insentif lainnya). Jika ditemukan kelemahan/ kekurangan/kinerja yang

rendah dari organisasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan, maka

dimungkinkan diberikan pendanaan lebih pendek dan evaluasi yang lebih intensif.

Evaluasi tahunan dilakukan melalui panel reviewer yang terdiri dari pakar-pakar di

bidangnya sesuai dengan bidang yang menjadi fokus organisasi. Lembaga memberikan

laporan kemajuan tertulis dan proposal untuk pendanaan periode tahun berikutnya.

Evaluasi dilakukan dengan cara penilaian kelayakan proposal, kunjungan lapangan,

dan diskusi antara tim penilai dan lembaga yang dimaksud. Setelah itu dirumuskan

hasil penilaian berupa rekomendasi (baik persetujuan ataupun penolakan) untuk

pendanaan dan program pengembangan pusat unggulan lainnya. Berdasarkan

rekomendasi tersebut kemudian penyelenggara membuat keputusan apakah lembaga

ini akan dilanjutkan pendanaannya atau tidak.
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Gambar 9.4. Diagram alur proses evaluasi pusat unggulan

Memiliki proyek percontohan hasil bentukan sendiri dapat menjadi dua sisi mata uang

dalam hal evaluasi. Tentu saja, karena lembaga bentukan ini masih berada dalam

lingkungan penyelenggara, seharusnya terkait ketertiban pelaporan kemajuan

organisasi secara rutin tidak menghadapi kendala yang berarti. Namun, tanpa

komitmen yang kuat, justru dengan adanya lembaga percontohan ini berada dalam

lingkungan sendiri dapat menjadi celah inkonsistensi penyelenggara yang dapat

berujung wanprestasi.

Penyelenggara juga tak boleh lupa bahwa dalam ranah evaluasi, peran yang

diharapkan tidak sebatas penilaian saja namun juga penguatan kelembagaan,

kapabilitas, dan keberlanjutan. Sekali lagi, lembaga bentukan penyelenggara yang

dimaksudkan sebagai proyek percontohan dapat menjadi ujian komitmen yang

memperlihatkan apakah keberadaannya dapat menjadi batu loncatan atau justru

menjadi batu sandungan bagi cita-cita besar pembentukan pusat unggulan pariwisata

dan ekonomi kreatif.
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9.3.2. Terhadap Tenant

Key Performance Index (KPI)

Inkubator sudah memiliki strategi eksit untuk tenant, hal ini tentunya mencakup kriteria

baku yang telah ditentukan untuk menentukan kelulusan dari tenant, atau untuk

menentukan pemutusan inkubasi kepada tenant.

No Kriteria Keterangan

1 Ketersediaan SOP Eksit
Tenant

Sudah Ada Belum ada

2
Lama implementasi
Pilih salah satu

>1 tahun 1 tahun Belum

Pelaporan/ Syarat

Menurut LIPI (2018), seleksi inkubator kemudian dibagi menjadi dua, yaitu: (A) seleksi

pra-inkubasi; dan (B) seleksi inkubasi sebagai berikut.

A. Seleksi Pra-Inkubasi (Syarat Usulan Internal LIPI)
1. Merupakan tahap lanjutan dari penelitian yang sudah dilakukan di satuan

kerja LIPI.

2. Hasil penelitian sejalan dengan tugas dan fungsi dari satuan kerja masing –

masing.

3. Hasil penelitian memiliki nilai Innovation Readiness Level (IRL) minimal 6

4. Mendapat persetujuan dari Kepala satker

5. Jenis kegiatan belum terdaftar pada kegiatan / program lain, baik internal

maupun eksternal.

B. Seleksi Inkubasi (Syarat Usulan Non-LIPI)
1. Merupakan badan usaha baru (kurang dari 3 tahun)

2. Anggota tim berusia maksimal 45 tahun

3. Produk/teknologi yang memiliki potensi komersial

4. Mendapat persetujuan direktur perusahaan
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5. Beroperasi di wilayah yang ditentukan

6. Mampu menjelaskan peran penting LIPI dalam kegiatan yang diusulkan

7. Belum terdaftar pada inkubator lain

8. Bersedia menjadi tenant in-wall di wilayah yang ditentukan
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BAB 10. Detail Rekomendasi Kebijakan dan Timeline

10.1. Detail Rencana Aksi, Sasaran, Milestone, dan Key Stakeholder

Berikut ini merupakan rencana aksi detail yang memuat ketiga strategi utama yang telah dirumuskan dalam program

pipeline.

NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

S1 S1.
Peningkatan
peran
stakeholder
dan potensial
sinergi

S1.
P1

Penggunaan hasil
riset/produk dari
universitas/lembag
a riset

Pemetaan
kebutuhan dan
Matchmaking
dengan startup
terkait 6 industri

Implementasi
kerjasama
antara
incubatee dan
startup di 2
industri

Implementasi
kerjasama
antara
incubatee dan
startup di 4
industri

Implementasi
kerjasama
antara
incubatee dan
startup di 6
industri

Peningkatan
jumlah
kerjasama
antara
incubatee dan
startup di 6
industri

BRIN
Universitas
negeri dan
swasta
Kemdikbudristek

S1.
P2

Kerjasama dengan
industri mapan
untuk
pendampingan,
transfer
knowledge, dan
produksi

Pemetaan
kebutuhan,
partner dan
persiapan
skema
kerjasama

Matchmaking
antara
incubatee dan
industri serta
penjajakan
kerjasama

Pelaksanaan
kerjasama
dalam bentuk
adopsi iptek
dan kepakaran
serta akses
sarana dan
prasarana
produksi untuk

Pelaksanaan
kerjasama
dalam bentuk
adopsi iptek
dan kepakaran
serta akses
sarana dan
prasarana
produksi untuk

Pelaksanaan
kerjasama
dalam bentuk
adopsi iptek
dan kepakaran
serta akses
sarana dan
prasarana
produksi untuk

Kementrian
Perindustrian
Kementerian
Perdagangan
Perhimpunan
Perusahaan dan
Asosiasi
Kosmetika (PPA
Kosmetika),
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

2 industri 4 industri 6 industri Asosiasi
Pertekstilan
Indonesia (API),
Gabungan
Produsen
Makanan dan
Minuman
Indonesia
(GAPMMI),
Asosiasi
Pengusaha Jasa
Boga Indonesia,
dan asosiasi
lainnya

S1.
P3

Kerjasama untuk
pembukaan akses
pasar luar negeri

Pemetaan
kebutuhan
pasar luar
negeri,
pemetaan
partner dan
persiapan
skema
pembukaan
akses pasar luar
negeri

Implementasi
kegiatan
pembukaan
pasar dengan
cara
matchmaking
melalui atase
perdagangan,
kamar dagang,
diaspora dan
partner terkait
untuk

Implementasi
kegiatan terkait
placement
produk halal
Indonesia di
negara dan
partner
potensial
Eropa

Implementasi
kegiatan terkait
placement
produk halal
Indonesia di
negara dan
partner
potensial
Asia-Fasifik

Implementasi
kegiatan terkait
placement
produk halal
Indonesia di
negara dan
partner
potensial
Amerika

Kementerian
Perdagangan
Kementerian
Luar Negeri
APINDO
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

membuka
akses ekspor

S1.
P4

Kerjasama
pembukaan akses
pendanaan
produktif

Pemetaan
partner akses
pendanaan
produktif

Pembentukan
sistem support
akses
pendanaan
produktif

Peningkatan
jumlah akses
pendanaan
produktif

Perluasan
penggunaan
akses
pendanaan
produktif

Perluasan
penggunaan
akses
pendanaan
produktif

Asosiasi Fintech
Syariah
Indonesia
Bank Syariah
Indonesia (BSI)
Angel Investor
Akselerator
Venture Capital
(VC)

S1.
P5

Peningkatan
kegiatan jejaring
inkubator dan atau
asosiasi/lembaga
yang memiliki
kemampuan
inkubasi bisnis
syariah

Pemetaan
jejaring
inkubator dan
atau
asosiasi/lembag
a yang memiliki
kemampuan
inkubasi bisnis
syariah

Pembentukan
jejaring
inkubator dan
atau
asosiasi/lemba
ga yang
memiliki
kemampuan
inkubasi bisnis
syariah

Peningkatan
kapasitas
jejaring
inkubator dan
atau
asosiasi/lemba
ga yang
memiliki
kemampuan
inkubasi bisnis
syariah

Perluasan
jejaring
inkubator dan
atau
asosiasi/lemba
ga yang
memiliki
kemampuan
inkubasi bisnis
syariah

Penguatan
jejaring
inkubator dan
atau
asosiasi/lemba
ga yang
memiliki
kemampuan
inkubasi bisnis
syariah

AIBI
Universitas
Indonesia
Fashion
Chamber,
Perhimpunan
Perusahaan dan
Asosiasi
Kosmetika (PPA
Kosmetika),
Asosiasi
Pertekstilan
Indonesia (API),
Gabungan
Produsen
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

Makanan dan
Minuman
Indonesia
(GAPMMI)

S1.
P6

Kerjasama dengan
stakeholder terkait
perijinan, sertifikasi
dan penyiapan
produk halal di
pasar dalam dan
luar negeri

Pemetaan
stakeholder
terkait perijinan,
sertifikasi dan
penyiapan
produk halal di
pasar dalam
dan luar negeri

Pembentukan
sistem support
sertifikasi dan
penyiapan
produk halal di
pasar dalam
dan luar negeri

Pelaksanaan
kegiatan
sertifikasi
penyiapan
produk halal di
pasar dalam
dan luar negeri
pada startup
terpilih

Pelaksanaan
kegiatan
sertifikasi
penyiapan
produk halal di
pasar dalam
dan luar negeri
pada startup
terpilih

Pelaksanaan
kegiatan
sertifikasi
penyiapan
produk halal di
pasar dalam
dan luar negeri
pada startup
terpilih

LPPOM MUI
Badan
Penyelenggara
Jaminan Produk
Halal (BPJPH)
Kementerian
Luar Negeri

S1.
P7

Kerjasama dengan
universitas,
asosiasi, dan
komunitas untuk
mentor, coach dan
trainer

Pemetaan
partner
universitas,
asosiasi, dan
komunitas untuk
mentor, coach
dan trainer

Pemilihan dan
training of
trainer mentor,
coach dan
trainer dari
partner

Peningkatan
jumlah dan
kualitas
mentor, coach
dan trainer dari
partner

Peningkatan
jumlah dan
kualitas
mentor, coach
dan trainer dari
partner

Peningkatan
jumlah dan
kualitas
mentor, coach
dan trainer dari
partner

Universitas
Asosiasi
Komunitas

S2 S2.
Persiapan
pengelolaan
inkubasi
bisnis

S2.
P1

Persiapan sumber
daya pengelola
inkubasi bisnis
syariah

Melakukan
Training of
trainer pada
pengelola
program

Melakukan
Training of
trainer pada
pengelola
program

Melakukan
Training of
trainer pada
pengelola
program

Melakukan
Training of
trainer pada
pengelola
program

Melakukan
Training of
trainer pada
pengelola
program

Bank Indonesia
Universitas
Swasta (MIKTI)
Startup
berpengalaman
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

syariah
dalam
berbagai
skala

inkubasi sesuai
industri dan
level

inkubasi sesuai
industri dan
level

inkubasi sesuai
industri dan
level

inkubasi sesuai
industri dan
level

inkubasi sesuai
industri dan
level

S2.
P2

Persiapan sarana
dan prasarana
inkubasi tematik

Mempersiapkan
sarana dan
prasarana
infrastruktur dan
pemangku
kepentingan
terkait untuk
pengembangan
2 industri halal

Mempersiapka
n sarana dan
prasarana
infrastruktur
dan pemangku
kepentingan
terkait untuk
pengembangan
4 industri halal

Mempersiapka
n sarana dan
prasarana
infrastruktur
dan pemangku
kepentingan
terkait untuk
pengembanga
n 6 industri
halal

Meningkatkan
konektivitas
kegiatan pada
sarana dan
prasarana
infrastruktur
dan kolaborasi
pemangku
kepentingan
berbagai
daerah terkait
untuk
pengembangan
industri halal

Meningkatkan
impact hasil
konektifitas
kegiatan pada
sarana dan
prasarana
infrastruktur
dan kolaborasi
pemangku
kepentingan
berbagai
daerah terkait
untuk
pengembangan
industri halal

Bank Indonesia
Universitas
Swasta (MIKTI)
Asosiasi terkait

S2.
P3

Persiapan
kelembagaan
manajemen
jejaring inkubator
bisnis syariah

Persiapan
skema
pendampingan
dan
pengembangan
jejaring
inkubator dan
integrasi partner

Pendampingan
inkubator bisnis
di 2 industri
dan wilayah inti

Pendampingan
inkubator
bisnis di 4
industri dan
wilayah inti

Pendampingan
inkubator bisnis
di 6 industri
dan wilayah inti

Pengembanga
n inkubator
bisnis di level 2
untuk 2 industri

Universitas
Inkubator Bisnis
Asosiasi
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

di 6 industri

S2.
P4

Persiapan skema
pendanaan
penyelenggaraan
program inkubasi
dan model bisnis
inkubator yang
berkepanjangan

Mempersiapkan
sumber dan
skema
pendanaan
untuk
pengembangan
inkubator bisnis

Mempersiapka
n sumber dan
skema
pendanaan
untuk
pengembangan
inkubator bisnis

Mempersiapka
n sumber dan
skema
pendanaan
untuk
pengembanga
n inkubator
bisnis

Mempersiapka
n sumber dan
skema
pendanaan
untuk
pengembangan
inkubator bisnis

Mempersiapka
n sumber dan
skema
pendanaan
untuk
pengembangan
inkubator bisnis

Bank Indonesia
KNEKS
Kementerian
Keuangan
Asosiasi Industri

S2.
P5

Penggunaan
sistem informasi
terintegrasi
monitoring proses
inkubasi di jejaring

Perancangan
dan
pengembangan
sistem
informasi
terintegrasi
monitoring
proses inkubasi
di jejaring

Implementasi
sistem
informasi
terintegrasi
monitoring
proses inkubasi
di jejaring

Evaluasi dan
improvement
sistem
informasi
terintegrasi
monitoring
proses
inkubasi di
jejaring

Peningkatan
kualitas dan
skala
penggunaan
sistem
informasi
terintegrasi
monitoring
proses inkubasi
di jejaring

Peningkatan
kualitas dan
skala
penggunaan
sistem
informasi
terintegrasi
monitoring
proses inkubasi
di jejaring

KNEKS
Kemenkominfo

S2.
P6

Pemastian skema
undangan, seleksi,
pembekalan,
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dan

Penyiapan
skema
undangan,
seleksi,
pembekalan,
implementasi,

Implementasi
skema
undangan,
seleksi,
pembekalan,
implementasi,

Evaluasi dan
improvement
skema
undangan,
seleksi,
pembekalan,

Replikasi dan
perluasan
skema
undangan,
seleksi,
pembekalan,

Replikasi dan
perluasan
skema
undangan,
seleksi,
pembekalan,

KNEKS
Bank Indonesia
AIBI
Universitas
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

pelaporan
inkubator anggota
jejaring inkubator
syariah

monitoring dan
evaluasi dan
pelaporan
inkubator
anggota jejaring
inkubator
syariah

monitoring dan
evaluasi dan
pelaporan
inkubator
anggota
jejaring
inkubator
syariah

implementasi,
monitoring dan
evaluasi dan
pelaporan
inkubator
anggota
jejaring
inkubator
syariah

implementasi,
monitoring dan
evaluasi dan
pelaporan
inkubator
anggota
jejaring
inkubator
syariah di
Indonesia

implementasi,
monitoring dan
evaluasi dan
pelaporan
inkubator
anggota
jejaring
inkubator
syariah di
Indonesia

S2.
P7

Pemastian skema
hilirisasi produk
lulusan jejaring
inkubator syariah

Penyiapan
skema
hilirisasi
produk lulusan
jejaring
inkubator
syariah dengan
memastikan
keterlibatan.
multi
stakeholder

Implementasi
skema
hilirisasi
produk lulusan
jejaring
inkubator
syariah dengan
bantuan
teknologi

Improvement
dan perluasan
skema
hilirisasi
produk lulusan
jejaring
inkubator
syariah dengan
bantuan
teknologi

Peningkatan
dan perluasan
skema
hilirisasi
produk lulusan
jejaring
inkubator
syariah dengan
bantuan
teknologi

Peningkatan
dan perluasan
skema
hilirisasi
produk lulusan
jejaring
inkubator
syariah dengan
bantuan
teknologi

KNEKS
Bank Indonesia
Kementrian
Perindustrian
Kementerian
Perdagangan
Asosiasi industri

S2.
P8

Pemastian "halal
belt" yang efisien
dari segi jarak dan
biaya

Penyiapan
desain "halal
belt" lokal,
regional dan
nasional yang

Implementasi
"halal belt" lokal
dengan
bantuan multi
stakeholder

Perluasan
wilayah "halal
belt" di regional
dan nasional
dengan

Perluasan
stakeholder
terkait pada
"halal belt"

Perluasan
stakeholder
dan pelaku
terkait pada
"halal belt"

KNEKS
Bank Indonesia
Kementrian
Perindustrian
Kementerian

88



NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

efisien dari segi
jarak dan biaya

dan teknologi bantuan multi
stakeholder
dan teknologi

Perdagangan

S3 S3.
Persiapan
Program
inkubasi
berbasis
kekuatan dan
kelemahan
pada
teknologi
dan bisnis
model yang
ada

S3.
P1

Penyiapan
kurikukum
inkubasi
bekerjasama
dengan inkubator
dalam dan luar
negeri yang fokus
pada teknologi: big
data & analysis,
biomanufacturing,
e-commerce,
mobile health, dan
internet of things

Mempersiapkan
kurikulum dan
program yang
terstandarisasi
dan dapat
menjawab
kebutuhan
industri halal

Melakukan
implementasi
kurikulum dan
program yang
terstandarisasi
dan dapat
menjawab
kebutuhan
industri halal

Melakukan
implementasi
kurikulum dan
program yang
terstandarisasi
dan dapat
menjawab
kebutuhan
industri halal

Meningkatkan
program-progra
m
creativepreneur
ship yang
dapat
menjawab
kebutuhan
industri halal

Meningkatkan
jangkauan
program-
program
creativepreneur
ship yang
dapat
menjawab
kebutuhan
industri halal

BRIN
Universitas
Inkubator Bisnis
Kementerian
Luar Negeri

S3.
P2

Dukungan sumber
daya expert,
mentor dan coach
teknikal dan bisnis
untuk inkubasi
tematik

Penyiapan,
pengalokasian,
bimbingan
teknis bagi
pemangku
kepentingan
inkubator bisnis
tematik

TOT expert,
mentor dan
coach teknikal
dan bisnis
untuk inkubasi
tematik

TOT expert,
mentor dan
coach teknikal
dan bisnis
untuk inkubasi
tematik

TOT expert,
mentor dan
coach teknikal
dan bisnis
untuk inkubasi
tematik

TOT expert,
mentor dan
coach teknikal
dan bisnis
untuk inkubasi
tematik

Universitas
Swasta (MIKTI)
Startup
berpengalaman
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

S3.
P3

Dukungan
kemudahan dan
bantuan
pendanaan
perijinan,
sertifikasi, dan
legalitas untuk
inkubasi tematik

Penyiapan
sistem dan
skema bantuan
pendanaan
perijinan,
sertifikasi, dan
legalitas untuk
inkubasi tematik

Pengembanga
n sistem 1 pintu
yang
terintegrasi
untuk bantuan
pendanaan
perijinan,
sertifikasi, dan
legalitas untuk
inkubasi
tematik melalui
sistem 1 pintu
yang
terintegrasi

Penyelenggara
an bantuan
pendanaan
perijinan,
sertifikasi, dan
legalitas untuk
inkubasi
tematik melalui
sistem 1 pintu
yang
terintegrasi

Penyelenggara
an bantuan
pendanaan
perijinan,
sertifikasi, dan
legalitas untuk
inkubasi
tematik melalui
sistem 1 pintu
yang
terintegrasi

Penyelenggara
an bantuan
pendanaan
perijinan,
sertifikasi, dan
legalitas untuk
inkubasi
tematik melalui
sistem 1 pintu
yang
terintegrasi

Kominfo
Penyelenggara
Inkubator Bisnis
(universitas,
pemerintah,
swasta)

S3.
P4

Dukungan akses
pendanaan
produktif untuk
inkubasi tematik
berbasis outcome

Mempersiapkan
skema literasi,
skema
pembiayaan,
sistem interaksi,
regulasi, dan
sistem informasi
yang sesuai
dengan
karakteristik
usaha industri
halal

Melakukan
implementasi
skema literasi,
skema
pembiayaan
dan sistem
informasi yang
sesuai dengan
karakteristik
industri halal

Meningkatkan
jangkauan
implementasi
skema literasi,
skema
pembiayaan
dan sistem
informasi yang
sesuai dengan
karakteristik
industri halal

Meningkatkan
jangkauan dan
kualitas
implementasi
skema literasi,
skema
pembiayaan
dan sistem
informasi yang
sesuai dengan
karakteristik
industri halal

Memiliki sistem
yang sudah
terintegrasi
skema literasi,
skema
pembiayaan
dan sistem
informasi yang
sesuai dengan
karakteristik
industri halal

Asosiasi Fintech
Syariah
Indonesia
Bank Syariah
Indonesia (BSI)
Angel Investor
Akselerator
Venture Capital
(VC)
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

S3.
P5

Pendampingan
persiapan ekspor
untuk inkubasi
syariah

Pemetaan dan
pengumpulan
data negara
tujuan ekspor
dan persiapan
sistem
pendampingan

Penjajakan dan
pelaksanaan
kerjasama
multilateral
dengan
stakeholder
ekspor negara
tujuan

Implementasi
pendampingan
bersama
partner
mengenai
persiapan
ekspor untuk
inkubasi
syariah di 1
industri

Implementasi
pendampingan
bersama
partner
mengenai
persiapan
ekspor untuk
inkubasi
syariah di 2
industri

Implementasi
pendampingan
bersama
partner
mengenai
persiapan
ekspor untuk
inkubasi
syariah di 3
industri

Kementerian
Perdagangan
Kementerian
Luar Negeri

S3.
P6

Dukungan akses
pada bahan baku
halal dan produksi
masal

Pemetaan dan
penyusunan
skema bantuan
akses pada
bahan baku
halal dan
produksi masal

Penjajakan dan
pelaksanaan
kerjasama
dengan
stakeholder
produsen
bahan baku
halal dan
pelaku produksi
masal

Implementasi
kerjasama
dengan
stakeholder
produsen
bahan baku
halal dan
pelaku
produksi masal
untuk
penyediaan
akses

Implementasi
kerjasama
dengan
stakeholder
produsen
bahan baku
halal dan
pelaku
produksi masal
untuk
penyediaan
akses

Implementasi
kerjasama
dengan
stakeholder
produsen
bahan baku
halal dan
pelaku
produksi masal
untuk
penyediaan
akses

Kementerian
Perindustrian
Kementerian
Perdagangan
Asosiasi Industri
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

S3.
P7

Dukungan akses
kepada investor
dalam dan luar
negeri

Pemetaan dan
penyusunan
skema
kerjasama
dengan investor
dalam dan luar
negeri khusus
untuk produk
industri halal

Penjajakan dan
pelaksanaan
kerjasama
dengan
investor dalam
dan luar negeri
khusus untuk
produk industri
halal dalam
closed sistem
jejaring
inkubator
syariah

Implementasi
kerjasama
dengan
investor dalam
dan luar negeri
khusus untuk
produk industri
halal dalam
closed system
di jejaring
inkubator
syariah

Implementasi
kerjasama
dengan
investor dalam
dan luar negeri
khusus untuk
produk industri
halal dalam
closed system
di jejaring
inkubator
syariah

Implementasi
kerjasama
dengan
investor dalam
dan luar negeri
khusus untuk
produk industri
halal dalam
closed system
di jejaring
inkubator
syariah

Inkubator Bisnis
AMVESINDO
Venture Capital
(VC)

S3.
P8

Dukungan akses
hilirisasi
pemasaran produk
hasil inkubasi
untuk pasar lokal
dan global

Pemetaan dan
penyusunan
skema hilirisasi
pemasaran
produk hasil
inkubasi untuk
pasar lokal dan
global

Mensinkronkan
sistem
pemasaran
yang
meningkatkan
nilai tambah
dan daya saing
di dalam dan
luar negeri

Melaksanakan
sistem
pemasaran
industri halal
yang
meningkatkan
nilai tambah
dan daya saing
di dalam dan
luar negeri

Meningkatkan
cakupan dan
konektivitas
sistem
pemasaran
industri halal
yang
meningkatkan
nilai tambah
dan daya saing
di dalam dan
luar negeri

Meningkatkan
impact hasil
konektivitas
sistem
pemasaran
industri halal
yang
meningkatkan
nilai tambah
dan daya saing
di dalam dan
luar negeri

Kementerian
Perdagangan
Kementerian
Luar Negeri
Asosiasi ekspor
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NO STRATEGI
UTAMA NO PROGRAM

UTAMA

PROGRAM TURUNAN

STAKEHOLDER

JANGKA
PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG

Tahap 1
Pembentukan Tahap 2 : Pertumbuhan Tahap 3 : Akselerasi

2023 2024 2025 2026 2027

S3.
P9

Dukungan
keikutsertaan
inkubasi lintas
daerah dan
subsektor

Pemetaan dan
penyusunan
skema inkubasi
lintas daerah
dan subsektor

Penjajakan dan
pelaksanaan
percontohan
inkubasi lintas
daerah dan
subsektor

Pelaksanaan
inkubasi lintas
daerah dan
subsektor
untuk 1 industri
halal

Pelaksanaan
inkubasi lintas
daerah dan
subsektor
untuk 2 industri
halal

Pelaksanaan
inkubasi lintas
daerah dan
subsektor
untuk 3 industri
halal

Komunitas
Asosiasi
Inkubator bisnis
Universitas

S3.
P10

Penyiapan sistem
informasi
terintegrasi untuk
traceability produk
halal pada proses
inkubasi

Pemetaan
startup dan
persiapan
pendetailan
kerjasama

Pengembanga
n dan
implementasi
teknologi pada
incubatee
terpilih

Pengembanga
n dan
implementasi
teknologi pada
incubatee
terpilih

Peningkatan
adopsi
teknologi pada
incubatee
terpilih

Peningkatan
adopsi
teknologi pada
incubatee
terpilih

Kemenkominfo
BRIN
Swasta di Bidang
IT
Bank Indonesia

S3.
P11

Training of trainer
pengurus
inkubator, mentor
dan coach di
inkubator

Penyusunan
kurikulum dan
skema Training
of trainer
pengurus
inkubator,
mentor dan
coach di
inkubator

Pelaksanaan
Training of
trainer
pengurus
inkubator,
mentor dan
coach di 3
inkubator

Pelaksanaan
Training of
trainer
pengurus
inkubator,
mentor dan
coach di 6
inkubator

Pelaksanaan
Training of
trainer
pengurus
inkubator,
mentor dan
coach di 9
inkubator

Pelaksanaan
Training of
trainer
pengurus
inkubator,
mentor dan
coach di 12
inkubator

Universitas
Swasta (MIKTI)
Inkubator
AIBI
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BAB 11. Pedoman Inkubator Bisnis Syariah

DEFINISI INKUBATOR SYARIAH

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

pada BAB VII terkait penyelenggaraan inkubasi oleh inkubator bisnis.

Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang

diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant).

Tujuan Inkubasi Pasal 132 ayat (1)
Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:

● menciptakan usaha baru;
● menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
dan

● mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam
menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Jenis Kegiatan Pasal 132 ayat (4)
Lembaga inkubator melakukan:

a. pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha;
dan/atau

b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.

Pasal 133 ayat (1)
Lembaga inkubator menyelenggarakan kegiatan meliputi:

a. pra Inkubasi;
b. Inkubasi; dan
c. pasca Inkubasi.

Jenis Layanan
oleh Lembaga
Inkubator

Pasal 132 ayat (5)
Lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:

a. Produksi
b. Pemasaran;
c. sumber daya manusia dan manajemen;
d. pembiayaan;dan,/atau
e. teknologi dan desain.

Terkait dengan tujuan, jenis kegiatan, maupun jenis layanan yang diberikan sesuai

dengan PP diatas, maka yang perlu digarisbawahi adalah aktivitas tersebut dijalankan

sesuai dengan indikator aktivitas usaha syariah. Berdasarkan kajian PDB syariah yang
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dilakukan oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS), Bank Indonesia,

indikator aktivitas usaha syariah dengan memperhatikan tiga (3) dimensi sebagai

berikut.

1. Dimensi produk: barang dan jasa
Pada dimensi ini, barang maupun jasa yang diciptakan ataupun dikembangkan

oleh tenant baiknya bersertifikat halal. Jika belum bersertifikat halal, maka perlu

dipastikan bahwa barang maupun jasa tersebut tidak mengandung zat haram.

2. Dimensi pembiayaan
Pada dimensi ini, jenis pembiayaan yang digunakan pada lembaga inkubator

maupun yang diberikan (jika ada) untuk tenant, menurut prinsip syariah tidak

mengandung unsur riba. Pada dimensi ini dapat disimpulkan bahwa dimensi

produk sudah tercakup.

3. Dimensi business conducts
Pada dimensi ini, bisnis perlu dilaksanakan sesuai dengan etika dalam berbisnis,

sebagai bentuk dari kepedulian sosial, dan turut menjaga kelestarian lingkungan.

Pada dimensi ini dapat disimpulkan bahwa kedua dimensi diatas sudah tercakup.

11.1. PERSIAPAN

11.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM dibagi menjadi dua (2), yaitu: (i) SDM dalam program inkubasi dan (ii) SDM dalam

pengelolaan inkubator.
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SDM dalam Program Inkubasi

Manajer Program Inkubasi

Personil yang bertanggung jawab
terhadap seluruh aktivitas program
inkubasi, mulai dari sesaat setelah
incubatee diterima hingga incubatee
siap dievaluasi untuk ditentukan status
kelulusannya.

- Menetapkan metodologi yang akan diterapkan pada
program inkubasi, termasuk hasil dari program inkubasi
berupa laporan dan metric kinerja dari masing-masing
tenant.

- Mengelola aktivitas pendampingan rutin bagi para
incubatee dengan Pendamping yang tersedia di
inkubator.

- Mengelola aktivitas mentoring rutin bagi para tenant
dengan Mentor yang direkrut oleh inkubator.

- Mengelola aktivitas training dan bootcamp.
- Aktivitas Monitoring perkembangan dan kendala

masing-masing tenant dalam periode inkubasi.
- Mengkoordinasikan Pendamping dan Mentor untuk

mengatasi kendala masing-masing tenant.

Pendamping

Personil yang direkrut oleh inkubator
untuk mendampingi incubatee secara
intensif dan reguler.

- Melatih dan mendidik tenant seputar topik yang
berkaitan dengan metode dasar yang diterapkan di
program inkubasi.

- Memberikan arahan dan layanan konsultasi kepada
tenant dalam mengimplementasikan metodologi
inkubasi.

- Memonitor perkembangan serta kendala yang dihadapi
oleh setiap tenant dan mengkonsultasikannya dengan
Manager Inkubasi atau Mentor terkait.

- Memastikan tenant untuk dapat berinovasi atau
berproses secara cepat.

Mentor

Umumnya, seseorang yang telah
sukses membangun bisnis yang serupa
dengan startup yang didampinginya

- Mentor tidak memiliki waktu kerja yang baku di inkubator
dan hanya memberikan mentoring berdasarkan
kebutuhan dari tenant.

- Maka dari itu, umumnya mentor tidak menerima honor
tetap dari inkubator maupun startup yang dibina dan
dapat diberikan honor sesuai dengan waktu yang
dialokasikannya.

- Sebagai kompensasi atas kontribusi yang diberikan,
sudah menjadi praktik yang umum bila mentor menerima
hak atas sebagian kecil saham startup yang dibina
khususnya apabila mentor tersebut terus mendampingi
startup secara berkesinambungan dan terdapat
kesesuaian dari dua belah pihak.

- Inkubator cenderung merekrut mentor sebanyak -
banyaknya untuk memfasilitasi startup.

SDM dalam Pengelolaan Inkubator

Dewan Inkubasi

Terdiri atas sejumlah orang yang
mewakili kepentingan lembaga pemilik
inkubator dan pemangku kepentingan
lain (jika ada). Mereka menetapkan
arahan dan mengevaluasi pelaksanaan

Menetapkan arahan dalam hal:
1. Sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan

untuk melaksanakan program inkubasi
2. Pemilihan bidang industri dari tenant
3. Penetapan standar kualitas

- Kualifikasi Pengelola inkubator, Mentor,
Pendamping, dan Konsultan Mitra
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sebuah inkubator bisnis. - Kriteria tenant yang diterima
- Lingkup program inkubasi

- Lingkup fasilitas
- Kriteria kelulusan tenant

4. Penetapan indikator kinerja inti dari inkubator
5. Evaluasi pencapaian indikator kinerja inti inkubator

secara berkala

Direktur Inkubator

Bertanggung jawab atas seluruh aspek
operasional dan pengambilan
keputusan strategis terkait Inkubator
yang dikelolanya. Pimpinan Inkubator
bekerja berdasarkan sumber daya yang
diberikan oleh Lembaga Pemilik
Inkubator untuk mencapai indikator
kinerja inti serta sesuai dengan
kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh
Dewan Inkubasi.

- Merencanakan serta mengelola seluruh alur proses
inkubasi, mulai dari pendaftaran, seleksi, pra-inkubasi,
program � inkubasi inti, program akses pasar, program
akses pendanaan dan program akselerasi sesuai
dengan lingkup layanan � yang ditetapkan oleh Dewan
Inkubasi.

- Merekrut personil yang tepat untuk mendukung
pengelolaan inkubator sesuai dengan alokasi
sumberdaya yang � ditetapkan oleh Lembaga Pemilik
Inkubator.

- Memberdayakan seluruh sumberdaya yang dimiliki
untuk mencapai kriteria kinerja inti yang telah ditetapkan.

- Menetapkan incubatee yang diterima pada program
inkubasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

- Menetapkan status kelulusan tenant pada program
inkubasi berdasarkan rekomendasi dari Manajer
Inkubasi.

- Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung
kesuksesan program inkubasi baik perorangan maupun
� institusi termasuk profesional/ ahli di bidang yang
sesuai, lembaga pendanaan, investor, korporasi,
pemerintah, dan � pihak lainnya.

Manajer Program Inkubasi

Personil yang bertanggung jawab
terhadap seluruh aktivitas program
inkubasi, mulai dari sesaat setelah
incubatee diterima hingga incubatee
siap dievaluasi untuk ditentukan status
kelulusannya.

- Menetapkan metodologi yang akan diterapkan pada
program inkubasi, termasuk hasil dari program inkubasi
berupa laporan dan metric kinerja dari masing-masing
tenant.

- Mengelola aktivitas coaching rutin para tenant dengan
Pendamping yang tersedia di Inkubator.

- Mengelola aktivitas Mentoring rutin para tenant dengan
Mentor yang direkrut oleh Inkubator.

- Aktivitas Training dan Bootcamp.
- Aktivitas Monitoring perkembangan dan kendala

masing-masing tenant dalam periode inkubasi.
- Mengkoordinasikan Pendamping dan Mentor untuk

mengatasi kendala masing-masing tenant.

Manajer Umum

Personil yang bertanggung jawab untuk
mengelola seluruh sumber daya yang
diperlukan untuk mendukung program
inkubasi. Dalam pelaksanaannya,
dibantu oleh staf technical support dan
staf administrasi.

- Pengelolaan SDM lembaga inkubator.
- Pengelolaan sumber daya non-SDM yang diperlukan

untuk mendukung program inkubasi, seperti fasilitas
produksi, alat uji, infrastruktur, ruang kerja, dan lainnya.

- Pengelolaan aktivitas publikasi dan seleksi untuk
mendapatkan tenant yang memenuhi kualifikasi dan
berkualitas.

- Pengelolaan aktivitas kehumasan lainnya.

Manajer Kemitraan Kemitraan penting yang perlu dijalin antara lain:
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Personil yang bertanggung jawab
menjalin kerjasama dengan pihak lain
untuk mendukung keberhasilan
program inkubasi. Dalam
melaksanakan tugasnya, Manager
Kemitraan dibantu oleh Staf Humas
dan Staf Event.

- Lembaga Pendanaan dan Investor.
- Korporasi yang memiliki keterkaitan dengan segmen

industri yang dipilih inkubator.
- Institusi Pendidikan sebagai penyedia talenta.
- Komunitas pelaku industri.
- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- Pelaku pasar seperti Distributor dan Reseller.
- Vendor dan Supplier terkait proses produksi di segmen

Industri yang dipilih Inkubator.
- Media massa.

11.1.2. Sarana dan Prasarana

Inkubator bisnis muncul dengan tujuan untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan

bagi para startup yang ingin mengembangkan bisnisnya. Dukungan yang dimaksud

adalah dalam bentuk fasilitas sarana dan prasarana. Beberapa fasilitas sarana dan

prasarana tersebut ada yang wajib dimiliki tiap-tiap lembaga inkubator bisnis (must

have) dan ada juga yang opsional namun akan lebih baik jika difasilitasi lembaga

inkubator (nice to have).

No Jenis Ruangan/ fasilitas/
infrastruktur

Ukuran/
Kriteria
Minimal

Keterangan

1 Ruang kerja tenant 16m² Per tenant yang membutuhkan.

2 Ruang kerja bersama/ ruang
event

100m² Saru untuk seluruh tenant.

3 Ruang rapat/ ruang diskusi 16m² Minimal terdapat dua ruang, sebaiknya
dapat menjadi saru ruang yang besar.

4 Ruang kelas 30m² Dapat menampung jumlah orang
sebanyak tiga kali jumlah tenant per
batch dengan layout classroom
termasuk meja.

5 Ruang kerja pengelola dan
pendamping

30m² Dapat tergabung pada ruang kerja
bersama.

6 LCD Projector atau LCD TV 50 inch Cukup untuk mendukung aktivitas
pelatihan di kelas.

7 Komputer/laptop 3 buah Disesuaikan dengan jumlah pengelola
inkubator penuh waktu.

8 Printer dan scanner 1 buah N/A
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9 Meja dan kursi kerja 20 set Sesuai dengan kapasitas tenant,
personil pengelola inkubator, dan
pendamping.

10 Local area network dan line
telepon

1 set N/A

11 Website 1 unit N/A

12 Area umum N/A Toilet, pantry, mushola, tempat parkir,
dan lainnya.

11.1.3. Finansial

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal 138, sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator
berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
d. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pendirian

No Pos Biaya Jumlah Keterangan

BIAYA PEMETAAN POTENSI

1 Jasa Konsultan 1 Paket Bersifat opsional, untuk tujuan mengetahui
potensi dan persain- gan yang akan dihadapi oleh
inkubator

BIAYA PEMBANGUNAN FASILITAS

1 Ruangan 1 Lokasi Sebaiknya lebih besar dari 500 m2 dan
disesuaikan dengan kapasitas incubatee yang
akan difasilitasi

2 Furniture Set Meja dan kursi kerja, sesuai dengan jumlah
incubatee yang akan difasilitasi, SDM pengelola
dan pendamping

3 Peralatan Kerja Set Terdiri atas komputer, proyektor multimedia/ LCD
monitor, sound system, access point (wifi)
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BIAYA PERSIAPAN OPERASIONAL INKUBATOR

1 Workshop untuk
Calon Pendamping

3-5 Hari Bersifat opsional, jika pendamping yang direkrut
masih perlu ditingkatkan pengetahuan dan
keterampilannya, lebih baik apabila
diselenggarakan terpisah untuk setiap bidang
keahlian (bisnis, teknis dan desain)

2 Workshop untuk
Calon Pengelola

2 Hari Bersifat opsional, jika calon pengelola yang
direkrut masih perlu ditingkatkan pengetahuannya

3 Biaya Legalitas Set Bersifat opsional, jika badan hukum inkubator
terpisah dari pemilik. Antara lain biaya pembuatan
akte dan perijinan.

Operasional

No Pos Biaya Jumlah Keterangan

BIAYA SDM

1 Gaji Pengelola 3-7 orang Bersifat opsional, untuk tujuan mengetahui potensi dan
persaingan yang akan dihadapi oleh inkubator

2 Gaji Pendamping Min 1
orang

Tergantung jumlah pendamping yang direkrut oleh
inkubator. Disarankan 1 tim pendamping dapat
menguasai seluruh aspek bisnis, teknis dan desain,
dengan rasio jumlah pendamping terhadap jumlah
startup 1:4 hingga 1:5.

3 Gaji Staf Operasional Min 2
orang

Antara lain personil kebersihan dan keamanan

BIAYA PROGRAM

1 Workshop Min 5 sesi Jumlah tergantung kebutuhan cakupan program
inkubasi, dengan durasi yang beragam antara setengah
hari hingga 2 hari. Pada setiap workshop perlu dicakup
biaya honor narasumber / fasilitator, biaya transportasi
& akomodasi narasumber / fasilitator.

2 Demo day 1 kali per
batch

Jumlah undangan umumnya berkisar di antara 30 - 100
orang. Acara diselenggarakan satu hari penuh atau
setengah hari, tergantung dari jumlah startup yang
melakukan presentasi.

3 Expo 1 kali per
batch

Keikutsertaan pada event yang dapat digunakan untuk
mempromosikan produk / bisnis incubatee. Biaya yang
diperlukan antara lain meliputi biaya partisipasi, biaya
transportasi & akomodasi, biaya material promosi, dan
lain-lain.
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BIAYA UTILITAS

1 Biaya Listrik Per bulan Beban penggunaan tergantung kapasitas ruangan
inkubator

2 Biaya Internet Per bulan Kecepatan minimal 30 Mbps, tergantung dari kapasitas
ruang kerja inkubator

11.2. INKUBASI

11.2.1. Pra Inkubasi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal 133 Ayat (2), Tahapan pra Inkubasi paling sedikit terdiri dari:

a. penawaran program inkubasi;
b. seleksi peserta Inkubasi (tenant); dan
c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (tenant).

Sesuai dengan penamaannya, tahap pra-inkubasi dilaksanakan sebelum tahap inkubasi

inti. Tahap ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan program inkubasi

(kurikulum) serta seleksi peserta (tenant) sebelum masuk dalam proses inkubasi.

Penawaran program akan berbeda-beda tergantung dari fokus bidang industri dan

kriteria tenant dari masing-masing lembaga penyelenggara inkubator. Dalam hal ini,

untuk inkubator bisnis syariah, sebagai contoh berikut ini beberapa program yang

ditawarkan oleh lembaga inkubator bisnis dan akselerator
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Nama Lembaga Durasi Proses Inkubasi (fase/tahapan/stage/element)

Innovation Digitale
Du Halal
[Syariah]

22 minggu Akses jalur
cepat untuk
Sertifikasi Halal
oleh Jakim
(sertifikat
paling dicari di
dunia oleh
lebih dari 40
negara)

Silabus Silicon
Valley
eksklusif

Akses pasar
dan uji coba
produk di Asia
dan potensi
pasar baru
lainnya

Pengetahuan
pasar tentang
kesesuaian
pasar produk,
tren dan alat
teknologi

Kunjungan
lapangan ke
pameran &
jaringan di
ekosistem
regional

MaGIC and
Technology Park
(MRANTI)
[Tematik: (i)
Business &
Financial Services;
(ii) Water & Food;
(iii) Medical &
Healthcare; dan (iv)
Drone]

2 Bulan Investment
Readiness
Upscaling
perusahaan
menuju
kesiapan
investasi

Market
Expansion
Menguasai
pengetahuan
dan
keterampilan
penting yang
dibutuhkan
dalam operasi
bisnis untuk
Ekspansi
Pasar

Technology
Commerciali-
sation
Pengemba-
ngan
teknologi,
komersialisasi,
dan konsultasi

NVI Flinders
[FOKUS: Pariwisata,
dan AgTech;
Manufaktur
Lanjutan; Industri
kreatif; Pendidikan;
Energi, Air, dan
Keberlanjutan;
Kesehatan]

8 minggu DEFINE ide
(keluaran:
MVP)

FIND model
bisnis yang
layak dengan
skala tertentu
(keluaran :
pemahaman
prinsip-prinsip
Lean Startup)

TEST validasi
ide dan
membawanya
ke dunia nyata
(keluaran :
pengembanga
n dan validasi
pelanggan)

THINK
pemikiran
berbeda untuk
melakukan
sesuatu yang
baru
(keluaran :
mempelajari
dan membuat
Business
Model
Canvas)

PITCH dengan
baik dan
berlatih secara
rutin
(mingguan).
(Keluaran :
membuat dan
mempresenta-
sikan bisnis
kepada juri
yang
berpengala-
man)

The Greater Hub
[FOKUS: Industri
Kreatif, digital]

6 bulan Customer
validation

Product
validation

Business
model
validation

Market
validation

Dalam melakukan seleksi untuk menetapkan tenant yang akan dibina inkubator kriteria

dan alur yang diterapkan adalah sebagai berikut.
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Sumber: MIKTI (2020)

Menurut LIPI (2017), proposal yang memberikan data dan informasi calon tenant untuk

bahan seleksi biasanya mencakup hal-hal berikut ini.

Cover

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Sasaran

C. Uraian Teknis 1. Analisa produk/teknologi
● Deskripsi invensi/produk
● Kegunaan
● Keunggulan invensi/ produk
● Keunggulan dan kelemahan produk kompetitor
● Derajat inovasi dan struktur perlindungan kekayaan intelektual

2. Analisa pasar
● Deskripsi kebutuhan pengguna
● Potensi pasar
● Pertumbuhan pasar
● Deskripsi sasaran pengguna
● Rencana pemasaran
● Perkiraan harga pokok produksi
● Target skenario harga jual

3. Analisis finansial
● Besaran kebutuhan investasi yang diperlukan pada tahap

awal (seed capital)
● Proyeksi potensi pendapatan dan imbal hasil investasi
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● Kontribusi finansial mitra

4. Analisa manajemen dan SDM
● Mentor/Pendamping teknis
● Pengalaman Manajemen Mitra (jika ada)
● Staff Mitra (jika ada)

D. Jadwal Pelaksanaan

E. Rincian Kebutuhan
Anggaran (tidak
termasuk pajak)

Belanja gaji & upah
Belanja bahan baku dan bahan pendukung
Belanja perjalanan
Belanja biaya operasional lainnya

F. Lampiran (jika sudah ada)
Identitas Perusahaan (akta notaris, ijin usaha & NPWP)
Foto produk
Analisis kelayakan usaha
Business Plan
Lain-lain

Sebelum masuk ke tahapan wawancara, proposal dinilai lebih dulu oleh tim penilai/ juri

dari lembaga inkubator dengan pembobotan sebagai berikut (LIPI, 2017).

Kluster
Kriteria

Unsur/ Kriteria Skor
(S)

Indikator Skor Bobot (B)
%

Nilai
Akhir
(SxB)

Pasar
(Total 100%)

Deskripsi kebutuhan
pengguna

Tidak jelas
Kurang jelas
Cukup jelas
Sangat jelas

30

Deskripsi sasaran
pengguna

Tidak jelas
Lokal
Nasional
Internasional

15

Besar pasar Kecil
Sedang
Besar

20

Rencana pemasaran Tidak jelas
Kurang jelas
Cukup baik
Sangat baik

25

Pertumbuhan pasar Menurun
Stabil
Bertumbuh/ naik

10
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Produk/Jasa
(Total 100%)

Deskripsi dan fungsi
produk

Tidak jelas
Agak jelas
Cukup jelas
Sangat jelas

20

Tingkat kesiapan Belum pernah dibuat
Belum teruji
Sedang uji pasar
Sudah lulus uji pasar
Sudah diterima pasar

10

Perlindungan HKI Tidak ada
Ada

20

Manfaat/kegunaan
produk/ jasa dibanding
produk/jasa sejenis.

Lebih buruk
Sama
Lebih baik

30

Derajat inovasi
teknologi (tingkat
kebaruan  bernilai bagi
pengguna)

Rendah
Sedang
Tinggi

20

Finansial
(Total 100%)

Perkiraan harga pokok
penjualan

Tidak ada
Tidak jelas
Jelas

10

Target skenario harga
jual

Tidak ada
Value based
Cost leadership (lebih
murah dari kompetitor)

10

Proyeksi potensi
pendapatan dan imbal
hasil investasi

Tidak diketahui
Kecil dan tidak menarik
Sedang dan agak
menarik
Tinggi dan sangat
menarik

45

Besaran permintaan
Investasi yang
diperlukan

Tidak realistis
Agak realistis
Realistis

15

Kontribusi finansial
mitra

Tidak ada
Di bawah 5% dari total
investasi (TI)
10% dari TI
20% dari TI
30% dari TI
Di adat 30% dari TI

20

Kapasitas
SDM dan Alih

Teknologi
(total 100%)

Mentor teknis
(peneliti/perekayasa)

Tidak berpengalaman
Berpengalaman di
bidang usaha yang lain
Berpengalaman di

15
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bidang sejenis

Mentor bisnis/
manajemen

Tidak berpengalaman
Berpengalaman di
bidang usaha yang lain
Berpengalaman di
bidang sejenis

15

Manajemen mitra Tidak berpengalaman
Berpengalaman di
bidang usaha yang lain
Berpengalaman di
bidang sejenis

35

Staff Mitra Tidak berpengalaman
Berpengalaman di
bidang usaha yang lain
Berpengalaman di
bidang sejenis

20

Skema alih teknologi Tidak ada/tidak jelas
Ada, kerja sama
Ada, lisensi

15

11.2.2. Inkubasi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal 133 Ayat (3), Tahapan Inkubasi paling sedikit terdiri dari:

a. perumusan ide usaha;
b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
d. pendampingan; dan
e. pertemuan mitra usaha (business matching).

Tahapan inkubasi dapat diberikan dalam bentuk:

BOOTCAMP Sebuah rangkaian pelatihan yang berlangsung setelah proses seleksi yang
mencakup materi dasar yang akan digunakan sepanjang program inkubasi.
Bootcamp pada umumnya dilaksanakan selama 3-5 hari, yang mencakup
topik-topik sebagai berikut :
- Entrepreneurship
- Metode Customer Development
- Metode Product Development

CLASSROOM Seluruh tenant dikumpulkan dalam satu ruangan dimana pendamping atau
mentor menyampaikan materi dengan topik yang relevan bagi setiap tenant
secara umum.
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KONSULTASI Merupakan sesi antara satu pendamping/mentor dengan satu tim tenant, dengan
tujuan untuk membahas hal yang lebih spesifik terkait satu tenant, mulai dari
pencapaian, kendala, perencanaan dan alternatif strategi.

PEER LEARNING Merupakan sesi dimana masing - masing tenant berbagi mengenai strategi dan
aktivitas yang telah dilakukannya di hadapan tenant lain dan mentor.

11.2.3. Pasca Inkubasi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal 133 Ayat (4), Tahapan pasca Inkubasi paling sedikit terdiri dari:

a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (tenant);
b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi

(tenant);
c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi

(tenant) paling singkat 2 (dua) tahun;
d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam

pengembangan usaha.

Tenant yang telah menyelesaikan seluruh tahapan inkubasi dinyatakan lulus dari

program inkubasi dan siap untuk dilepas oleh inkubator. Kesiapan masing- masing

tenant untuk beroperasi secara mandiri setelah tahap inkubasi adalah berbeda-beda,

dan salah satunya dipengaruhi oleh model bisnis yang diimplementasikan. Dengan

tujuan untuk meningkatkan keberhasilan program inkubasi, sebagian inkubator tetap

memberikan dukungan kepada tenant meskipun tenant tersebut sudah selesai melalui

tahap inkubasi. Dukungan yang diberikan pada pasca inkubasi umumnya bersifat

kondisional dan tidak menerapkan tingkat komitmen yang tinggi dari inkubator.

Dukungan yang diberikan oleh inkubator di tahap ini antara lain adalah:

1. Dukungan operasional bisnis umum
- Pencatatan dan pelaporan keuangan
- Pengelolaan sdm
- Layanan konsultasi bisnis
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2. Dukungan pengembangan pasar
- Baik melalui kemitraan strategis: akses pasar, event khusus seperti

pameran maupun promosi
- penjualan secara langsung: Demoday

11.2.4. Event

Selain mengelola sarana dan prasarana, SDM, kemitraan, dan finansial, inkubator

bisnis mengelola kegiatan - kegiatan yang mendukung program inkubasi. Kegiatan

tersebut dimaksudkan untuk: (i) mempromosikan kewirausahaan; (ii) meningkatkan

kapasitas calon founder; (iii) menjaring startup yang layak untuk diinkubasi; (iv)

membantu komersialisasi tenant; dan (v) membantu permodalan tenant.

No Tujuan Bentuk Kegiatan Durasi Event

1 Mempromosikan
kewirausahaan

Sharing Session
Talkshow

Per sesi @ 2 jam

2 Meningkatkan
kapasitas calon
founder

Workshop Per sesi @ 2-3 jam

3 Menjaring startup yang
layak untuk diinkubasi

Pitching
Competition
Hackathon

Full day

4 Membantu
komersialisasi tenant

Demo Day/ Show
Case

Full day

5 Membantu akses
permodalan tenant

Demo Day Full day

11.2.5. Kemitraan
Yang dimaksud dengan mitra utama adalah jenis kemitraan yang perlu dibangun

inkubator bisnis yang terdiri dari (i) entitas penyedia calon tenant dan teknologi, (ii)

investor, (iii) mitra operasional, (iv) mitra strategis, dan (v) institusi pendukung. Jenis

kemitraan ini dibangun untuk mendukung inkubator yang diperuntukkan bagi

perkembangan bisnis startup yang berkesinambungan.
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Mitra Utama Deskripsi Beberapa Lembaga Terkait

Entitas penyedia calon
tenant & teknologi

Kemitraan yang dijalin biasanya
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
mengembangkan usaha lebih lanjut;
meningkatkan kualitas produk; serta
memperkuat keahlian dan
pengetahuan dari calon tenant.

● Pesantren
● Institusi pendidikan
● Lembaga Riset
● Komunitas pelaku industri

halal
● Co-Working Space

Investor Kemitraan yang dijalin biasanya
dilatarbelakangi dari segi pendanaan
yang dibutuhkan baik oleh lembaga
penyelenggara inkubator maupun
tenant.

Dari sisi lembaga penyelenggara
inkubator, pendanaan yang baik
biasanya tidak membuat mereka
bergantung, melainkan self sustain.

Dari sisi tenant, kemitraan ini dapat
dijalin ketika (i) produknya belum siap
diluncurkan ke pasar maupun (ii) yang
sudah meluncurkan produknya ke
pasar dan siap untuk penetrasi pasar
lebih lanjut atau melakukan ekspansi
bisnis.

● Bank Syariah Indonesia (BSI)
● Asosiasi Fintech Syariah

Indonesia
● Angel Investor
● Akselerator
● Venture Capital (VC)

Institusi pendukung Kemitraan yang dijalin biasanya
berbentuk menyediakan program dan/
atau fasilitas yang dapat dimanfaatkan
oleh Inkubator dalam melaksanakan
program inkubasi. Bentuk dukungan
yang diberikan antara lain:

1. Program pelatihan bagi
pengelola inkubator.

2. Program pelatihan bagi
tenant.

3. Program promosi produk
inovatif serta akses pasar ke
dalam dan luar negeri.

4. Program sertifikasi.
5. Program penguatan

kelembagaan inkubator.
6. Bantuan pendanaan bagi

tenant.

● Pemerintah
● Organisasi Non-Pemerintah

(NGO)
● Halal center
● ALAMI Teknologi Sharia

(sharia-compliant
peer-to-peer (P2P))

Mitra strategis Kemitraan yang dijalin bisanya
memiliki potensi untuk bekerja sama
secara saling menguntungkan dengan
lembaga penyelenggara inkubator
untuk mencapai tujuan
masing-masing.

● Perusahaan yang bergerak di
bidang industri halal

● Distributor
● LPPOM MUI
● BPJPH
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Mitra operasional Kemitraan yang dijalin biasanya
mampu menyediakan dukungan bagi
pelaksanaan operasional inkubator.

Konsultan Bisnis Syariah
Konsultan Kekayaan Intelektual
Konsultan Pajak
Konsultan Hukum

Yang dimaksud dengan mitra pendukung adalah kemitraan   yang dapat muncul seiring

berkembangnya program inkubasi dan banyaknya jejaring yang dibangun. Melalui

kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing startup. Peluang mitra yang

dimaksud di sini adalah asosiasi/ komunitas di bidang industri syariah dan bidang

industri terkait sebagai berikut.

Industri Mitra Lembaga/Instansi di Bidangnya

Industri Syariah Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA)

Komunitas Pecinta Produk Halal Indonesia (KOMPHI)

Asosiasi Pecinta Produk Halal (APPH)

Indonesia Halal Centre (IHC)

World Halal Care Community (WHCC)

Industri Makanan dan Minuman Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)

Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia

Industri Fesyen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

Indonesia Fashion Chamber (IFC)

Industri Kosmetik Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPA
Kosmetika)

Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia

Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo)
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11.3. MONITORING & EVALUASI

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal 137 ayat (1), pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan
Inkubasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

3.1. Evaluasi hasil mentoring

Aktivitas pendampingan dapat dilakukan secara rutin dan/atau sesuai kebutuhan

insidental dari masing-masing startup. Bentuk pendampingan yang diberikan antara lain

adalah:

1. Memberikan masukan alternatif strategi yang dapat dipilih oleh tenant untuk

mencapai tujuan tertentu.

2. Memberikan masukan terkait internal organisasi.

3. Memberikan alternatif solusi terkait teknologi dan produksi.

4. Memberikan arahan dalam memilih target dan fokus tenant dalam jangka pendek

untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Masukan, alternatif, dan arahan yang diberikan oleh mentor dan pendamping dalam

kegiatan ini biasanya berkaitan dengan usulan konsep bisnis, eksperimen, validasi,

maupun kinerja dari startup yang menjadi mentee. Monitoring dilakukan selain untuk

memastikan kemajuan tenant dalam mencapai target yang telah ditetapkan juga untuk

memastikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada tenant (termasuk pendanaan)

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KONSEP BISNIS Kejelasan visi misi bisnis sehingga konsep bisnis yang disusun startup harus
mampu menjawab pertanyaan akan isu yang sedang dihadapi
pasar/masyarakat. Untuk itu dengan bantuan mentor dan pendamping, startup
dapat melatih kemampuan dalam menciptakan intuisi bagi calon penggunanya
sehingga dapat menuntun perusahaan untuk menemukan model bisnis yang
tepat.

EKSPERIMEN Startup perlu untuk menguji kebenaran dari setiap hipotesis secara langsung
dari calon pelanggan melalui serangkaian eksperimen bisnis. Apabila
hipotesisnya adalah salah, maka startup harus mencari hipotesis pengganti dan
kemudian melakukan eksperimen lain untuk menguji hipotesis yang baru
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tersebut. Dalam hal ini mentor dan pendamping dapat membantu startup dalam
memberikan masukan terhadap eksperimen yang dilakukan dan jangka waktu
yang wajar dalam melakukan eksperimen.

PIVOT Apabila setelah hasil eksperimen divalidasi ditemukan bahwa produk atau jasa
yang diciptakan tidak sesuai dengan pasar, maka perusahaan perlu mengambil
keputusan untuk pivot. Pada tahapan ini, mentor dan pendamping dapat
membantu startup memberi arahan dalam membuat keputusan untuk pivot dan
penentuan arah pivot atau persevere (menyatakan eksperimen valid dan masuk
ke proses berikutnya).

KINERJA
METRICS

Melakukan peninjauan terhadap kinerja mentee melalui beberapa aspek yang
menjadi patokan setelah proses eksperimen dan pivot berlangsung agar proses
pengembangan yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Umumnya, kegiatan mentoring adalah kegiatan rutin dengan frekuensi yang cukup

sering dilakukan pada program inkubasi. Pada beberapa lembaga inkubator, mentoring

dilakukan sebanyak 2 minggu sekali. Ketika melakukan proses mentoring, umumnya

tenant mendiskusikan isu/permasalahan/ tahapan yang sedang dilaluinya. Setelah

melakukan mentoring, tenant yang mendapatkan masukan dari mentornya diharapkan

dapat menentukan rencana aksi terhadap kondisi terkini dari usahanya.

LAPORAN PROGRES HASIL MENTORING

Nama Incubatee :

Batch :

No Hari/Tanggal Current Status Action Plan Tanda Tangan

Tenant Mentor
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Isu/ permasalahan/ tahapan
yang sedang dilalui tenant.

Yang diperoleh melalui
mentoring untuk kemudian
diterapkan oleh tenant.

3.2. Evaluasi Tenant
Setelah menjalani program inkubasi yang diberikan oleh lembaga penyelenggara

inkubator dalam kurun waktu yang ditentukan, maka tenant sewajarnya mampu lulus

dari program. Namun, kondisi lulus bukanlah satu-satunya kondisi yang didapati setelah

tenant menempuh program inkubasi. Tenant dapat dikategorikan belum berhasil

mencapai target tahapan (belum lulus) tapi telah menunjukkan progres yang baik

selama program berlangsung (extended). Tenant juga dapat dikategorikan belum

mencapai tahapan selama program berlangsung dan tim tidak menunjukkan semangat

yang baik untuk mencapai targetnya (fail).

PASS Kondisi dimana tenant dikatakan dan diputuskan untuk lulus dari program
inkubasi bisnis apabila mereka berhasil mencapai target yang ada pada tiap-tiap
tahapan inkubasi.

EXTENDED Kondisi dimana tenant belum berhasil mencapai target tahapan tapi telah
menunjukkan progress yang baik selama program berlangsung dan tim memiliki
semangat yang baik untuk mencapai targetnya.

FAIL Kondisi dimana tenant belum mencapai tahapan selama program berlangsung
dan tim tidak menunjukkan semangat yang baik untuk mencapai targetnya.

3.3. Pelaporan
Pelaporan yang dilakukan lembaga penyelenggara inkubator meliputi dua hal, yaitu

terkait tenant dan income yang dihasilkan pada periode tertentu. Pertama, lembaga
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penyelenggara inkubator perlu memiliki dan melaporkan data (paling tidak selama tiga

tahun terakhir) mengenai jumlah tenant yang masuk, jumlah tenant yang lulus, serta

data penghasilan dari tenant (omset serta karyawan tetap dan tidak tetap). Kedua,

lembaga penyelenggara inkubator perlu memiliki dan melaporkan data income-nya baik

yang diciptakan inkubator (misalnya melalui lomba, atau event lainnya) maupun dari

lembaga induknya.

Tahun Jumlah
tenant yang

masuk

Jumlah
tenant yang

lulus

Jumlah total
omzet tenant

(Juta Rp)

Jumlah
karyawan

tetap tenant,
(Orang)

Jumlah
karyawan
tidak tetap

tenant,
(Orang)

2020

2021

2022

Jumlah
akumulatif
tenant inwall
3 tahun
terakhir

Jumlah
tenant
lulus/Jumlah
tenant masuk

Peningkatan dalam % selama
3 tahun terakhir

Jumlah income yang diciptakan sendiri dan jumlah income total Inkubator.

Tahun terakhir Jumlah income yang
diciptakan inkubator

(Juta Rp)

Jumlah income total (dari
lembaga induk termasuk
gaji karyawan) (Juta Rp)

2022
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Lampiran

Lampiran 1. MoM Rapat Internal

Jumat, 30 September 2022
Gap:
- perlu melengkapi lagi dari sisi inkubator yg sukses mengembangakan: product base

simple dan teknologi terapan

- arahan membuat model yg bisa diadaptasi terhadap masing-masing wilayah
tergantung keunggulannya

KNEKS

Pak Daru 1. Merujuk ke industri halal secara nasional pada RPJMN 2024-29 program
prioritas nomor 6 di peningkatan. Sehingga arahnya lebih ke nilai
tambah. Nilai tambah yang dapat berkontribusi thd ekonomi nasional,
dapat berasal dari:
-        startup yg akan diinkubasi
-        produk yg akan dikembangkan
-        kesiapan teknologi yang memiliki nilai tambah tinggi
-        berbasis keunggulan per daerah

2. pemilihan nilai tambah bukan menurut KNEKS, tapi kesiapan dari
Indonesia yang perlu ditinjau baik di regulasi dan persiapan teknologi.
Misalnya untuk teknologi AI Indonesia ada pada tahap apa

3. Petakan fase dari yang jangka pendek, menengah, panjang. Misal jangka
pendek yang cocok sektor mana, misal digital dulu, dll

4. Setelah itu baru stakeholdersnya
5. TAHAP PEMETAAN jangka pendek panjang menengah dan akhir dilihat

dari regulasi, kesiapan pasar, kesiapan teknologi, dan stakeholders. Baru
abis itu masuk ke modelnya

nilai tambah - kesiapan teknologi dan regulasi - liat vertikalnya dari 6 sektor -
jangka pendek panjang menengah - stakeholdernya - terakhir rencana aksi awal
sehingga 3 tahun pertama bisa terlihat.

Pak Haris 1. Usul bikin klasterisasi: dari pendekatan quick wins
2. Berbasis lokal competitiveness yang berbeda tiap daerah. Bagaimana

dengan hadirnya incubator, lokal kompetitif bisa dikembangkan
3. Pendekatan entitas bisa dengan koperasi atau ekosistem inkubator yang

sudah ada
4. Benchmarking utk quick wins di 2023-24
5. Input chipping program yang bisa relevan

Mba Anggun Poin besarnya:
- Udah ada implementasi modul yang diterapkan di universitas spt UI
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- OUTPUT: 2024 ada 3 kajian runut yang mulai dari 2022 untuk
mendorong ke arah kebijakan pemerintah terhadap inkubator dan
mendorong policy untuk inkubator bisnis syariah

Pak Helma - umkm syariah sangat segmented jadi ga pengen semua dikerjakan,
fokus ke usaha-usaha yang common bisa dilakukan di tempat lain

- (-) Inkubator bisnis sudah ditinggalkan metodenya. Jadi pertanyaannya
apakah ini masih bisa diarahkan bahwa inkubator bisnis masih tepat atau
tidak untuk menimbulkan pusat-pusat bisnis syariah yang baru? Apa msh
menjadi pola pendekatan yang tepat?

- Apa bisa injek inkubator bisnis ke koperasi utk yg kerupuk keripik, karna
koperasi jg bisa menangkap peluang ide yang menarik

- Perdalam inkubator bisnisnya misal percontohan model di ITB dll yg
sukses utk bisa jadi mandiri

- OUTCOME: memberikan contoh yang praktis utk pelaku inkubator bisnis
di base daerah apapun utk bisa sustain secara bisnis

- Mapping IB: bisa dipetakan ada berapa banyak dan titik serta
kekuatannya. Misal pemetaan spesialisasi.

BRIN

Pak Sahab - Lagi ada penelitian jg ttg umkm naik kelas
- Ada ‘riset rumah program’ yang fokus ke infrastruktur dan transportasi

untuk tahun ini, udah masuk Banyuwangi (di pantai santen banyak lokasi
umkm di daerah wisata tsb) dan NTB (wisata dan kuliner)

- Amenities di bandaranya apa sudah memenuhi atau tidak
- walitani. skema perusahaan rintisan PPDR
- quick wins bisa chipping di Banyuwangi dan NTB

Mba Retno - Bisa dicoba dimasukkan ke pusat kolaborasi riset BRIN untuk pendanaan
bisa sampai 7 tahun, besarannya bisa 700jt per tahun.
https://pendanaan-risnov.brin.go.id submit 31 Oktober

- Draft tinggal sesuaikan dengan persyaratan detail di web pendanaan
riset BRIN (bisa di thn depan)

- Alur: pendaftaran okt - akhir tahun seleksi - jalan tahun depan

ITB

- Stakeholders akan inline dgn database teknologi pangan, bio, kesehatan,
dan obat

- Ada tier2 nanti utk relationship di dalam ekosistem
- Banyak teknologi terapan
- Pusat2 di BRIN harus dipetakan
- Terkait spesialisasi industri perlu meninjau lokasi sehingga terlihat apa

yang perlu difasilitasi
- Industri wise startup dan umkm berbeda

NEXT - Minggu depan: menyatukan list peserta FGD dari ITB dan KNEKS
(di whatsapp/gslide)
Indigo bandung
TINC telkomsel
LPIK
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Bandung technopark
Inkubator IPB
PLUT KemenkopUKM
Coworking indonesia
MIKTI
Unpad orange

Senin, 10 Oktober 2022

FOKUS/CAKUPAN
KAJIAN

- Ada tematik inkubator
- Sektor mana yang unggul untuk dimajukan. Sektor mengacu pada

sektor di hulu dan di hilir. Sebagai contoh, untuk industri pangan ada
perikanan, peternakan. Untuk industri fesyen ada dari bahan baku, sisi
demand, platform, PRnya

FRAMEWORK Dari key success factor misal USA -> Siilicon Valley, China (negara maju)
negara berkembang India, Singapura, dll  (TABEL SUMMARY)

DARI SINI MASUKIN KE MODEL PPT HIGHLIGHT YG BELUM ADA/ KURANG
DALAM PROSES INKUBASI MISAL

VERTIKAL - Ada 6 sektor hulu ke hilir sektor halal (ada dr file SBM-BI sebelumnya) bisa
ditelaah lagi apa yang akan diangkat. Misal di obat-obatan Indonesia kaya
akan herbal bisa diperkuat disana.

- Jadi petakan dulu hulu hilir industri untuk tau akan memperkuat misal di sisi:
(i) digital; (ii) bahan baku; (iii) supply chain; (iv) logistik atau apanya. Jadi ga
di lock di sektor → analisa dimana posisi Indonesia jika ingin menang

- SUPPLY DEMAND. Misal di supply meninjau bagaimana kesiapan bahan
baku; teknologi; regulasinya; dll. Misal di demand meninjau kesiapan digital;
modifikasi; pasar yang kompetitif persaingan ketat; akses market ada
nasional (lebih copy right dan patennya) dan internasional (ekspor) beda
lagi

FGD - +umkm yg pernah diinkubasi atau yang sudah sukses/ dalam fase growth to
mature. Tapi baiknya dipisah karena ada 2 sisi (pelaksanaan dan pelaku
bisnisnya/ demand)

- +Dari Netherland, PUM, Y INCUBATOR
- +TOR FGD, dipetakan dimana mereka perlu ada di sesi mana (jadi tidak

seharian full harus hadir)
- 3 FGD digabungkan: (i) lebih ke validasi KSF inkubasi; (ii) teknologi; (iii)

bisnis vertikal

BISA UTK 3 FGD
1. KONFIRMASI WEAKNESSES DAN GAP (BISNIS MODEL, SUPPLY,

TEKNOLOGI) DARI TIAP INDUSTRI (UNDANG STARTUP EFISHERY,
FOOD PRODUKSI, BALAI, PLUT, KEMENPERIN)

2. KSF SEBUAH VALUE CHAIN, APA DARI TIAP2 INDUSTRI
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3. REKOMENDASI DAN CURRENT PROGRAM MASING2 DARI
TERUNDANG

OUTPUT - Minimum kriteria ada utilisasi teknologi dan nilai tambah
- Nilai tambah mengukur kompetitif di tingkat dunia (RPJMN)

NEXT:
● Model harus di update via FGD
● Dari KSF gali lagi di beberapa negara
● Swot 6 industri dari sisi teknologi -> critical poin vertikal, bukan hanya

sisi teknologi aja. Ada backward dan forward linkage. Ada vertikal yang
didefinisikan oleh venture capital jadi term baku

TAHUN DEPAN BISA DIPERTAJAM TP TAHUN INI ADA GAMBARAN SUKSES
FAKTOR DI INDONESIA YANG HARUS ADA DAN VERTIKALNYA YANG
HARUS DIPERDALAM SECARA KESIAPAN

Jumat, 28 Oktober 2022

Term: inkubasi bisnis syariah (sesuai PerPres)

Intro - Pembeda antara inkubator bisnis umum dan inkubator syariah (misal
di financing dll disampaikan)

Key success factor - Tambahkan eropa (Belanda)

Strategi Utama 1
Peningkatan peran
stakeholder dan
potensial sinergi

- Sistem informasi → ke support system
- List stakeholders. Yang dimaksud stakeholders bukan hanya

kementerian tapi juga seperti:
● Kominfo (kementerian)
● Telkom (BUMN)
● IT Firm (swasta)
● Kemenperin
● Kementan
● Universitas
● Peran koperasi, inkub yang sudah ada, litbang yg sudah ada

- Misalnya : BRIN pusat riset bidang …..
- List dibuat salam excel kaya file rindekraf (peta besarnya)

Industri yang di cover 1. Makanan minuman halal
2. Fesyen
3. Obat-obatan, kosmetik, dan farmasi
4. Media (animasi, IT, gaming)
5. Travel (informasi open trip, platform wisata, Kaaba pariwisata dalam

bentuk virtual haji)

Dibuat latar belakangnya (misal karena kontribusi besarnya, dll) → tujuan akhir
→ untuk meningkatkan daya saing nasional
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Kemenperin makmin obat2an aja

Kerangka - Hapus ‘marketplace halal’ yang relevan aja
- Tidak perlu menyebutkan semua subsektornya

Implementasi
Kerangka

● Terkait implementasi kerangka lebih baik dibawa ke Kemenko
termasuk BAPPENAS, bukan masing2 kementerian karena ada ego
masing-masing

● Dieksekusi kemenko jika setuju, bisa plug in di program yg ada
● Mana saja di indonesia (kementerian) yang udah punya peran

masing-masing di action yg sudah disusun sehingga bisa terpetakan
● Jadi keliatan gap misal pendanaan belum ada yang megang, brrt bisa

ke ventura bumn, perusahaan besar lainnya dll

Pertimbangan untuk
FGD

Kerangka besar
- One direction dari level mikro ke makro
- Capaian lebih ke makro dan ke mikro
- Stakeholders mana yg sudah melakukan atau memiliki kapabilitas

melakukan itu → ini jadi usulan yang harus keliatan peran-peran di FGD
nanti

Info ● Stakeholder Arkham alami (sudah klasifikasi per industri) dan zahir
(pak ismail, yang signifikan adalah size dari tenant)

● Dari dikti dan dibawah BRIN PLU
● Data-data di Quraisy

NEXT Meeting minggu depan

Jumat, 4 November 2022

Pak Daru 1. Fgd tetep 1x tahun ini karena sudah november
2. Gerbang awal info dari mba nila bisnis spt apa yg kl dikembangkan di

indonesia itu jadi
3. Dan kl diinkubasi kaya bio tech farmasi masa inkubasinya lama, tp ada

jg yg lebih cepat jika teknologi yang tersedia
4. Di fgd dipastikan yg siap dalam waktu 3, 5, 10 tahun
5. Fgd 2hari masing2 per 3 tema itu setengah hari bisa
6. Fgd online kalau ingin hadir semua
7. Undang kementerian november - karna masih banyak perjadin2
8. PLANNING butuh 2-3 fgd lagi di tahun depannya
9. Inkubator kl usah ada sektor langsung petakan univ mana, pusat

unggulan mana, pelaku, investor, asosiasi, dll

Undang: susun usulannya utk nnt diverifikasi oleh kneks dengan bersurat
Judulnya gapake kata kajian. Langsung aja misal peta jalan/ roadmap bisnis
model dll
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- Pelaku usaha umum pariwisata, mamin, dll gaperlu startup tp bisa
perusahaan biasa jg

- Asosiasi termasuk asosiasi obat-obatan herbal
- Kementerian (parekraf, dan apa lagi
- Pusat unggulan/ inkubator yg sesuai utk emngembangkan sektor ini
- BRIN
- Program inkubator
- Badan pangan nasional

kuesioner

Pak Helma 1. Audience tergambarkan bahwa ada beberapa contoh bisnis yg diluar
sudah jadi sukses dan bisa diaplikasi di indonesia dan nilai bisnis yang
ada

2. Fgd juga mengundang pengusahanya dan lembaga lain sehingga
mereka jg terbayang

3. Mba nila beda umkm dan startup dan umkm industri halal bagus utk
diperkuat -> positioning dengan perpres kewirus nasional

4. Pendekatan inkub bisnis yg arahnya ke sandbox kalau bisa supaya
tidak ketinggalan

5. Narsum inkub bisnis (kang krisna) diundang utk melihat apa yg harus
dikembangkan di indonesia baik oleh inkubator dan funding →
keuangan sosial syariah → utk kontrib ke startup → daya tarik utk
pelaku usaha untuk mengembangkan usaha dengan adanya
kekhawatiran yang terjadi di tahun sebelumnya tapi terus interest
terhadap kesempatan
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Lampiran 2. MoM FGD

Selasa, 22 November 2022
FGD Inkubator Bisnis

SESI 1

a Pentingkah inkubasi
didasarkan pada industri
tertentu mengingat kebutuhan
sarana dan prasarana?

Unisba - Diki
1. Tematik sebenarnya cukup sulit karena sangat

menyortir tenant pada kasus UNISMA jadi hanya 2-3
tenant. Penting sebenarnya, tapi kenyataannya sulit.
Karena sebagai contoh jika mengusung tema teknologi,
mahasiswa belum siap dengan tema tersebut, dan
Prodi pun berbeda.

SHIPPER - Isa
1. Klasifikasi luas bisa dari industri, bisa dari tech savvy,

atau geografis di kota atau di desa.
2. Permasalahannnya bukan cuman industri mana tapi

perbedaan latar belakang dan kondisi seperti geografis
yan

3. g menyebabkan perbedaan kebutuhan perlu ditinjau.
4. Solusinya adalah inkubator tidak perlu dibuat

satu-satu per industri, tapi buat program customize
yang sesuai dengan segmentasi yang di profiling
sebelumnya

MIKTI - Indra Purnama
1. Tematik justru diperlukan karena adanya perbedaan

keahlian dan spesifikasi infrastrukturnya. Jarang yang
general di luar negeri.

2. Thailand pendekatan yang bagus, fokus hanya ke
bidang pangan karena itu keunggulan thailand (5 fokus
di pangan). Hasil riset digunakan startup. Tidak terbatas
1 startup tapi banyak. 1 hasil riset bisa jadi puluhan
produk

b Berdasarkan pengalaman dari
mana sourcing UMKM/startup
yang paling efektif dan dengan
cara apa

Pupuk hayati - Abah Fajar
1. Bernaung di badan POM dan Kemenkes adalah

spesifik dan unik karena regulasi kekhususan di bahan
baku, strantad mutu, penanggung jawab yang harus
dari tenaga farmasi.

2. UMKM siap berproses tapi kendala pendanaan. Biaya
pendanaan pendampingan ditunjuk oleh POM ke 15-17
perusahaan seperti PT. Sinde, Sidomuncul, Ultrasakti,
dan lainnya yang khusus yang punya CSR dan berbagi
PT Sinde (orang tua asuh/angkat) melalui
kesepakatan dengan POM. Pendanaan digunakan
untuk transportasi dan edukasi.
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3. Standar untuk pendaftaran ke badan POM perlu
memenuhi CPOTB untuk bahan baku, sarana,
penanggung jawab teknis dan lainnyal. Dari kemenkes
sudah ada pelatihan juga terkait bahan baku.

4. 10 UMKM tidak siap karena kalkulasi pembangunan
sarananya terhambat, belum lagi untuk sertifikasi halal.
Misal minyak gosok yang menggunakan alkohol
menghambat dalam prosesnya

5. POM bagian PMPU. Untuk program orang tua angkat di
kepala badan POM, koordinasi di bawah PMPU bidang
OTSK (obat tradisional obat kesehatan)

6. Tidak mengajari bikin produk tapi bikin pabrik sesuai
standar

MIKTI - Indra Purnama
1. Sources startup yang sedikit maka perlu adanya

kerjasama antar spesifik inkubator dengan menjailin
co-incubator.

c Berdasarkan pengalaman
bagaimana membuat tenant
bisa berkomitmen pada proses
inkubasi, lebih engaged dan
attached?

Alami - Ayesha
1. Alami group Arkham accelerator memberikan

mentorship yang intens 3 bulan (1 minggu bisa 3-4
mentorship). Di akhir harus memberikan tugas yang
akan dikomentari mentor

2. 1 on 1 mentorship. Ketika program berakhir mentor
dijadikan shareholders dan personal advisor.

KNEKS
1. Membuat jaringan inkubator sehingga terbentuk

ekosistem industri halal umkm
2. Harus pada level eksekusi

IFC - Taruna
1. Mestinya kita harus memiliki kategori, UMKM mana

yang patut mendapatkan program inkubasi. Dan
referensi sebaiknya datang dari asosiasi, karena
asosiasi biasanya mengetahui apa yang menjadi
masalah dan potensi para UMKM anggotanya.

2. Perlunya akses terhadap 64 juta data usaha UMKM
yang ada di Indonesia. Bisa dimulai sbg 'lokomotif' atau
program pemula.

d Bagaimana sistem pendanaan
yang paling efektif dan
pembagiannya

AFSI - Ardian
1. 1 hal, yaitu akses pendanaan dan pendampingan.
2. Ciri khas umkm adalah spesialis dengan bisnis yang

spesifik.
3. Faktanya literasi sangat rendah. Yang terpikir hanya

bank. Padahal fintech menjadi alternatif untuk
perbankan (tenor tetapi terlalu pendek 6-12 bulan p2p).
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e Darimana sourcing pendanaan
yang paling impactful

SHIPPER - Isa
1. Persoalan bukan hanya mempertemukan UMKM

dengan lembaga pembiayaan tapi bagaimana
lembaga inkubator bisa self sustain, sehingga
program-program tetap ada.

2. Saat ini kebanyakan inkubator bergantung pada CSR,
APBN, namun perlu mempertimbangkan political wheel
jika nanti tidak terfokus pada pengembangan UMKM.

3. Jadi justru yang krusial membuat lembaga inkubator
tetap hidup dengan revenue model sendiri sehingga
tidak bergantung pada siapa pun.

MRA Group - Michael Tampi
1. Esensi dari inkubator untuk membantu para founders

(startup dan UMKM) untuk support dan resource
2. Support: working space, akses ke investor, learning

workshop, networking, legal accounting + ada equity
as a return supaya bisa sustain.

3. Perlu ada matriks yang menggambarkan berapa
lulusan inkubator, berapa yang ketika diinkubator sudah
bisa mendapatkan funding, dan lainnya.

4. Bisnis media saat ini disebut dengan ‘sunset’ dimana
beririsan dengan IP sebagai revenue model mereka.

MIKTI - Indra
1. 2 tahun belakangan inkubator banyak dorman karena

dana pemerintah terhenti akibat pandemi → profile
inkubator di indonesia.

2. Model bisnis inkubator yang ideal seharusnya
mengambil equity atau keberhasilan dari tenantnya.
Tapi waktu cukup lama untuk mencapai ini.

3. Ada gap dalam mendirikan dan operasional inkubator
hingga nanti saatnya dapat equity dari tenant. Belum
lagi hanya 10-20% tenant yang berhasil.

4. Saran: bagaimana intervensi untuk insentif dari
pemerintah atau matching fund 50:50 atau 40:60 dari
pemerintah (studi kasus di Amerika).

f Kolaborator di setiap tahapan
siapa saja dan bagaimana
membuat mereka bisa
berkomitmen pada proses
inkubasi, lebih engaged dan
attached?

SHIPPER - Isa
1. People response to incentive
2. Identifikasi poin-poin mereka dan fasilitasi, termasuk

interest-nya. Misal, kebutuhan private sector adanya
brand awareness. Maka, buatlah program yang bisa
menguntungkan. Bukan cuman private sektor ke
inkubator tapi program inkubator ke private sector.

Oorang UNPAD - Dwi
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1. Konsepsi halal perlu disepakati. Tidak didasarkan pada
agama tertentu, tapi mengacu pada konsepsi mutu
tertinggi.

2. Perubahan mindset, bagaimana kita dapat beradaptasi
ke karakter generasi dan bisnisnya.

3. Pendampingan yang lebih kreatif dan bermuara pada
tujuan yang lebih baik.

g Seberapa penting infrastruktur
yang ada di inkubator dan
bagaimana jika tidak bisa
memenuhi?

Oorang UNPAD - Dwi
1. Infrastruktur merupakan salah satu kendala inkubator,

yang  perlu dibangun ya ekosistemnya.
2. Tidak hanya untuk punya keperluan konvensional

(gedung, dan lainnya) sementara di era sekarang
kaitannya dengan digital dan bagaimana bisa
berkolaborasi dan punya akses terhadap sumber
daya.

3. Untuk keberlanjutan adalah ekosistem sebagai pilar
penting dari keberlanjutan proses inkubasi.

BRIN Pusat Riset di Lombok - Jamal
1. Bagi tenant utamanya adalah pasar
2. Untuk itu, maka perlu tau persyaratan produk untuk

masuk ke market. Misal, pupuk ijin edar ada 2
persyaratan: evaluasi produksi dan uji paling cepat 6
bulan.

3. Tidak hanya teknologi tapi juga bagaimana
memunculkan pasar dan melancarkan produksi
dengan perizinan yang ada.

h Bagaimana pelaksanaan
mentoring/coaching dan
efektif? perlu ada
pengkategorisasian mentor?

SHIPPER - Isa
1. Teknikal. Harusnya bagaimana lembaga inkubasi bisa

efektif?
2. Pengalaman sudah banyak tapi kira-kira dari eksisting

incubator program yang ada permasalahannya dimana
dan kemudian apa yang bisa dilakukan untuk overcome
agar tidak berulang lagi.

3. Ada 4 intervensi inkubator efektif: (i) harus data
driven, bukan hanya klasifikasi usaha dan menyediakan
kebutuhan tapi juga gimana caranya inkubator punya
data bagus sebelum bisnis masuk ke inkubator dan
setelahnya (menjadi perbandingan yang diperlukan
untuk evaluasi program); (ii) inkubator harus punya
revenue model sendiri sehingga tidak bergantung pada
lembaga yang lebih besar. Jika bergantung, UMKM
naik kelas bisa terhambat oleh birokrasi misalnya; (iii)
kolaborasi semua pihak dengan fokus di 3 hal
PENGAJARAN (LITERASI) - PENDAMPINGAN -
PERMODALAN - sustain; (iv) link and match bukan
hanya antar peserta atau peserta dengan
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kolaborator tapi antar kolaborator. Misal Shipper
dengan PemDa, sehingga punya benefitnya dari
masing-masing.

4. Summary: sebagai program pemerintah, mereka tidak
mungkin bisa melakukan semua (resource limited).
Pemerintah fokus tiga hal - FACILITATING
ENCOURAGING DAN ENABLING.

5. Daripada membuat inkubator baru lagi, gimana
caranya eksisting inkubator ditingkatkan sesuai
tujuan sehingga muamalah = tidak melakukan yang
dilarang riba, zolim dan lainnya.

6. Peran KNEKS harus ada power yang lebih untuk
membuat apa yang dibicarakan menjadi nyata.
Implementasi tanpa power sulit. Misalnya dengan
peraturan untuk bisa men-direct dan budget.

Fajar Humas DPP GP Jamu
1. Secara personal di Lembaga kami di Sleman (LPK

Janaaha) saat ini baru menjalankan program orang
tua angkat PT Sinde Budi Sentosa yang ditunjuk
BPOM untuk pelaku usaha jamu skala kecil dan mikro
dlm menyiapkan izin sarananya sampai sertifikasi
CPOTB. Mungkin ada beberapa perbedaan dalam
prosesnya namun bisa bersinergi dengan lainnya.

i Inhouse services apa saja
yang wajib ada untuk para
tenant?

Oorang UNPAD - Dwi
1. Inhouse services: bagaimana ekosistem atau inkubator

memberi service perubahan mindset untuk
keberhasilan startup. Bisa dengan edukasi anggota
ekosistem seperti perguruan tinggi dalam menghasilkan
mindset teknologi yang baru yang perlu dikembangkan.

j Kegiatan atau program apa
yang bisa membantu
membukakan akses pasar
dalam dan luar negeri para
tenant inkubator?

Oorang UNPAD - Dwi
1. Program untuk akses pasar: keterhubungan antar

ekosistem. Belajar dari Malaysia dengan industri
halalnya/ halal hub internasional, ada komitmen dari
industri turunan halal. Misalnya, kelapa sawit ada
pabrik bahan baku setengah jadi, lalu ada turunan
startup yang menjadikan kelapa sawit tersebut dalam
200an produk turunan.

2. Perlu merekomendasikan pemerintah mau dibawa
kemana industri hulu kita sehingga bisa punya
produk turunan yang banyak. Misalnya di
perkebunan, perikanan, kelautan, maupun pertanian.

3. Challenge: akses ke bahan baku. Biasanya impor dan
belum ada kesiapan di indonesia untuk industri halal.

k Untuk pitching itu bagaimana
agar efektif dilaksanakan?
apakah pada investor saja
atau buyer atau bagaimana?

BSI - Ardian
1. Menggelar muslim business pitch week di 3 UMKM

center - Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya.
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2. Ada pembekalan dan materi pembiayaan mikro (BSI
sebagai investor tunggal), materi pembiayaan SME,
dan bagaimana membuat pitch deck. Ada juga materi
yang diberikan oleh pihak ketiga berupa bagaimana
memulai dan sustain usaha, menumbuhkan purpose
dalam berwirausaha.

3. Pada saat pembekalan semua stakeholders diundang
sehingga dapat terpenuhi seluruh keinginan
stakeholder.

PAK HELMA KNEKS:
- Perlu ada jaringan bisnis
- Jika buat program bersama siapa yang akan menjalankannya? Wadah jaringan

inkubasi yang mau menjalankan inisiasi kita bersama

SESI 2

Kelembagaan inkubator yang paling efektif dan berkepanjangan

1. Mana yang lebih efektif untuk
pengelolaan berdasarkan
area dan potensi daerah?

Bank Indonesia - Ega
1. Aktivasi
2. Pengelolaan apakah di bawah pemerintah/swasta/

kolaborasi? Bisa berangkat dari kondisi saat ini? Karena
ada plus minus dari masing-masing.

3. Apa ada business cost analysis dari inkubator bisnis
yang sedang ada sekarang

4. Apa kendalanya apakah pendanaan, sustainable
program, aspek teknologi atau apa? Untuk merancang
strategi.

AFSI ardian
1. Perlu ada. Karena inkubator ada di banyak lembaga yang

mendirikan.

2. Mana yang lebih efektif untuk
pengelolaan berdasarkan
area dan potensi daerah?

Alami - Ayesha
1. Harusnya dari pemerintah pusat
2. Halal = toyyib = good for everything
3. Halal industri perlu diinisiasi indonesia
4. Cara mengelola? Harus di digerakkan melalui pemerintah

dimana sekarang banyak yang fokus di UMKM →
inkubator masuk ke daerah-daerah → potensi daerah
terangkat → investor melihat → menyatukan visi dan misi
karena kepentingan bersama dalam pelopor inkubasi
halal.

5. Harus luruskan dulu niatnya. Harus punya 1 institusi
yang fokus, misinya untuk empowered pengusaha
muslim → bukan hanya produk halal aja → personality
founder secara syariah juga.

6. Bisnis halal bukan hanya sustain tapi juga dampak
positif terhadap lingkungan, sosial, dan pemerintah.
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AFSI - Ardian
1. Potensi daerah dan kebutuhan terhadap produk atau jasa

tersebut. Tidak semua provinsi bertindak sebagai
produsen

2. Apakah produk dibutuhkan atau tidak di pasar?

3. Bagaimana pemerintah bisa
memastikan hub/forum inkubator
bisnis syariah Indonesia ini
efektif?

AFSI - Ardian
1. Buat KPI yang tajam sederhana dan mudah diukur.

4. Bagaimana agar membuat
program dan kelembagaan
inkubator ini berkepanjangan?

Alami - Ayesha
1. Akan ada laporan pertanggung jawaban dari

masing-masing lembaga yang mengurusi → mengukur
seberapa efektif program tersebut.

AFSI - Ardian
1. Interest semua pihak baik pemerintah, korporasi,

universitas terpenuhi dan terakomodasi.

Kesepakatan pelaksanaan program

1. Bagaimana anda bisa
berkolaborasi terhadap program
ini?

SHIPPER - Isa
Dalam hal logistik nasional karena sudah memiliki smart
warehouse dan gudang dengan standar halal.

PRTTG BRIN - Darkam
- Pemerintah sebagai pelindung/ pembina/ orkestra

jalannya inkubator.
- Ada direktorat pemanfaatan riset di bawah Biro

Perencanaan dan Keuangan untuk pengusaha pemula
dapat mengelola riset yang ada → lewat Direktorat
Kemitraan Riset dan Inovasi

2. Apa yang membuat anda
tertarik untuk berkomitmen dan
berkolaborasi
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Lampiran 3. Dokumentasi Rapat dan FGD
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