
SERIBU TEKNOPRENEUR,  
SEJUTA PEKERJAAN 

Program Kewirausahaan Kolaboratif 
Untuk Membuat Jaringan Startup Technopreneur Di 34 Provinsi 

Partnered by: Project by: 

PARTNERSHIP PROPOSAL 



Projects implemented: 
a. Melakukan inkubasi terhadap 39 teknopreneur 
b. Melaksanakan 4 program Wirausaha Berbasis  

Inovasi & Lingkungan 
c. Membina 1400+  wirausaha 
d. Melaksanakan 10x  Boot Camp Akselerasi Inovasi  
e. Menyelenggarakan 10x Innovator Forums 
f.  Melaksanakan 300+ Outreach dan Workshop 
g. Menyelenggarakan 5x Forum Teknologi Inovasi  
h. Mengorganisasikan Kompetisi Green Business 
i.  Melaksanakan Indonesia Demand-Driven Green 

Innovation Project 
j. Menjadi Host untuk Program ASEAN Co-Incubation 
l. Melakukan Program Akselerasi 

 
 

INOTEK adalah inkubator bisnis yang didirikan pada 17 Januari 2008 untuk mendukung 
pengembangan start-up yang inovatif secara teknologi dan usaha kecil dan berkembang 

(SGB) yang melayani pasar Bottom-of-Pyramid (BOP). 
 

INOTEK didirikan dengan keyakinan kuat bahwa penggunaan teknologi dan inovasi 
yang dapat diterapkan dan sesuai akan memberikan manfaat ekonomi serta dampak 

sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. 
www.inotek.org 

 

SIAPA KITA 

PT Orbit Ventura Indonesia / Orbit Future Academy 
telah didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan 
meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi, 

pendidikan dan pelatihan keterampilan. Nama Orbit 
mengacu pada Orbit Foundation untuk beasiswa 

sekolah yang didirikan oleh Almarhum Dr. Hasri Ainun 
Habibie, istri Almarhum Prof. Dr. Ing. B J Habibie, 

presiden ke-3 Republik Indonesia. 
www.orbitfutureacademy.id 
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PANDEMI COVID-19 TELAH MENYADARKAN BANGSA 
ADANYA KEMUNGKINAN KERUSAKAN EKONOMI. 

PELUANG BARU 

Keuntungan yang 
diperoleh dengan 
susah payah selama 
10 tahun terakhir 
dalam membangun 
perusahaan, 
pekerjaan dan 
menciptakan dampak 
ekonomi dan sosial 
terancam musnah 
sepenuhnya. 



PELUANG BARU 

Kami Telah 
Mencapai 
Titik Kritis 
(Tipping Point) 



Kota 
Besar 

Wilayah 
Distribusi  

Jawa Tengah 

Banten 

Jawa Barat 

Bodetabek 

Jakarta 

PELUANG BARU 

GERAKAN PENDUDUK AKIBAT 
KEHILANGAN PEKERJAAN, TIDAK 

TERJAMINNYA KESEHATAN 

KONSUMSI 

PERUBAHAN UTAMA DALAM POLA KONSUMSI AKAN 
MENGHANCURKAN “DEMAND-SUPPLY CHAIN” 

seperti yang kita lihat orang kehilangan pekerjaan di kota-kota besar dan mereka 
akan mulai pindah kembali bersama keluarga mereka ke kota asal mereka di 

daerah tersebut. Permintaan akan produk dan jasa akan mulai menjauh dari kota 
besar dan cenderung didistribusikan secara tidak merata ke kota kecil & desa. 

Proses ini perlu dikuratori dan dikelola. 



PELUANG BARU 

SEKTOR BISNIS YANG BERKEMBANG DAN JATUH 
akan memicu pergolakan besar di lingkungan ekonomi dan sosial, 

menciptakan peluang baru sekali seumur hidup. 



PELUANG BARU 

PANDEMI COVID-19 TELAH MENGUNGKAPKAN 
bagaimana Ekonomi Linier melumpuhkan ketahanan ekonomi, memperburuk 

ketidaksetaraan sosial dan menghabiskan sumber daya alam. Circular 
Economy dapat membantu membentuk dunia yang lebih tangguh, berkeadilan 

sosial, dan ramah lingkungan. 



Sulit membayangkan kembali ke dunia yang telah berubah 
jejak dari perubahan yang seharusnya terjadi  

dalam 10 tahun menjadi 2 tahun. 
 

Oleh karena itu, peluang yang kita miliki adalah memulai, 
meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan gagasan dan 

model bisnis baru yang akan mendominasi pertumbuhan 
kembali ekonomi untuk 10 tahun ke depan. 

 

INI AKAN MENJADI KATALIS  
UNTUK MELONTARKAN KITA  
KE DUNIA EKONOMI DIGITAL. 

PELUANG BARU 



INOTEK akan bermitra dengan Orbit Future Academy dan 
organisasi terpercaya untuk membuat program kurasi 

nasional yang menjangkau ribuan penemuan dan SGB 
berbasis teknologi di Indonesia. 

 
Kami akan berusaha untuk mengumpulkan dukungan dari 

ekosistem yang berkembang yang dibutuhkan oleh 
wirausaha-wirausaha tersebut untuk tumbuh menjadi bisnis 

yang sukses dan dapat naik kelas. 
 
 
 
 

Kami akan membantu menciptakan ribuan startup dan jutaan 
pekerjaan dengan model Kewirausahaan Kolaboratif. 

TUJUAN KAMI 

Identifikasi 

Kurasi 

Akselerasi 



TEMA & PROGRAM 

TEMA 

Revitalisasi Ekonomi Terdampak Paska Covid-19, 
Di Tingkat Akar Rumput, Dengan Membangun Jaringan 

Kolaborasi Startup & Technopreneur 
 

PROGRAM 
•  Ini adalah program kewirausahaan kolaboratif untuk menciptakan 

startup lokal untuk melayani daerah setempat, dan untuk 
menciptakan lapangan kerja lokal yang akan memulai ekonomi 
lokal, dalam skala nasional di 34 provinsi. 

•  Tujuannya adalah untuk memanfaatkan teknologi bagi pasar 
nasional dan global. 

•  Usaha tersebut akan terhubung di seluruh provinsi berdasarkan 
sektor, keterampilan, keberpihakan pasar, dll. 



METODOLOGI KAMI 

Mengidentifikasi, Mengkurasi & Menginkubasi 10 Inovasi Teknologi teruji 
per tahun (30 dalam 3 tahun) yang siap untuk memulai ekonomi pasca Covid-19 di 

Indonesia. Prioritas akan diberikan kepada Sektor dan Teknologi yang memiliki 
kemampuan untuk menciptakan dampak lokal dalam skala besar. 

  
CAKUPAN PROGRAM 

Akselerasi di 34 provinsi dalam tahun pertama, 
dengan metode wirausaha yang sesuai, investor 

dan kemitraan Tech / R & D global 
 

DAMPAK EKONOMI 
Menciptakan 1000+ Startup Baru yang akan memulai ekonomi lokal di 

Level UMKM dan membantu berkontribusi untuk meningkatkan PDB lokal 
dan juga membuka akses ke pasar nasional dan global. 

 
DAMPAK SOSIAL 

Buat 100.000+ Menciptakan lapangan pekerjaan langsung dan lebih dari  
1 juta pekerjaan tidak langsung (hulu & hilir) 



BERGABUNGLAH SEBAGAI MITRA 

TELCO  
PARTNERS 

UNIVERSITY 
PARTNERS 

FINTECH / BANK 
PARTNERS 

DIGITAL DEVICE  
PARTNERS 

KNOWLEDGE 
PARTNERS 

INFRASTRUCTURE 
PARTNERS 

INNOVATION 
PARTNERS 

LOGISTICS 
PARTNERS 



BJ Habibie Idola Bangsa 
Indonesia dan Rakyat Korsel 
Kamis 25 Jun 2020 18:01 WIB 
Rep: Erik PP/ Red: Erik Purnama Putra 

Sandiaga kutip Habibie, Indonesia memiliki 
akses energi terbarukan yang luar biasa. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pesan Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf (BJ) 
Habibie menjadi pembuka webminar Inotek Foundation bertajuk 'Seribu 
Teknopreneur, Seribu Pekerjaan' pada Kamis (25/6). 'Anda yang membangun bangsa 
ini, siapa lagi?'. Begitulah kata yang diucapkan Habibie suatu waktu. 
 
Berbekal pesan itulah yang membuat pengusaha nasional Sandiaga Salahuddin Uno 
ingin mengembangkan teknologi industri di Indonesia yang menjadi mimpi almarhum 
Habibie yang harus terus diperjuangkan.  Terlebih, peluang usaha itu terbuka berkat 
kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) yang sudah 
terjalin sejak tahun lalu. 
 
Sandiaga pun berharap, teknologi clean energy (energi terbarukan) dapat 
dikembangkan di Indonesia. Sehingga, kata dia, hal itu dapat memacu geliat 
teknopreneur dan industri otomotif nasional ke depannya. 
 
"Seperti diketahui, industri otomotif dapat merangkul banyak UMKM dan talenta-
talenta muda Indonesia. Saya berharap ke depannya tidak hanya akan mendorong 
clean energy, tetapi juga mendorong industri otomotif ramah energi," kata Sandiaga di 
Jakarta 

Dia pun mengutip pesan mendalam yang disampaikan Habibie, yakni Indonesia memiliki 
akses energi baru dan terbarukan yang luar biasa. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa 
menambah jam kerja produktif walau di tengah pandemi. 
 
"Semoga ke depannya terjalin hubungan yang baik antara Korea dan Indonesia, sehingga 
tercipta peluang dan lapangan pekerjaan lebih luas, khususnya dalam pengembangan 
UMKM di Indonesia," jelas wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2018 ini. 
 
Guna memuluskan harapan, Sandi mengungkapkan terdapat dua target yang harus dicapai 
para teknopreneur, antara lain bekerja dengan kaum milenial. Pasalnya, sekira 50 persen 
lebih industri di Indonesia kini diungkapkan Sandi didukung oleh mereka yang berusia di 
bawah 35 tahun. "Milenial akan menjadi fokus utama teknopreneur," ungkap Sandi. 
 
Target selanjutnya adalah bekerja dengan kaum perempuan. Sebab, sambung dia, 
berdasarkan kajian, kaum perempuan memberikan dorongan penciptaan lapangan ekonomi 
di akar rumput. Sehingga, inovasi tepat guna harus dikembangkan dan diterapkan dalam 
pengembangan UMKM. "Kita akan fokus di area di luar urban, karena covid-19 ini memicu 
peningkatan penggunaan teknologi dan kaum perempuan kuncinya," ungkap Sandi. 
 
Dalam kesempatan tersebut CEO Hyundai Motor Asia Pasific Head Quarter, Lee Kang Hyun 
menyampaikan Presiden ketiga RI BJ Habibie merupakan idola bangsa Indonesia dan rakyat 
Korsel, termasuk dirinya. BJ Habibie, bagi dia, bukan hanya seorang sosok negarawan dan 
penemu, tetapi juga menjadi simbol penemu bagi dunia. "Kami mempelajari beliau sebagai 
simbol inovator, kami bisa mengikuti arahan dan kata-kata beliau hingga seperti sekarang 
ini," ungkap Lee Kang Hyun dalam webminar. 
 
Oleh karena itu, Lee mewakili Hyundai Motor Asia Pasific Head Quarter siap berinvestasi di 
Indonesia. Sejumlah teknologi yang dikembangkan di Korsel katanya akan diadopsi di 
Indonesia untuk kemajuan bersama. "Teknologi yang dikembangkan di Korea akan dialihkan 
ke Indonesia, kami siap berinvestasi," ungkapnya. 
 
Putra BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie menyampaikan Indonesia harus belajar dari Korsel 
dalam hal pengembangan teknologi. Alasannya, menurut Ilham, karena Korsel merupakan 
negara yang memiliki tingkat pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Selain itu, 
sebesar empat persen dari PDB diinvestasikan pada penelitian dan teknologi. 
 
"Itu (PDB tertinggi di dunia) karena bangsa Korea berinvestasi (penelitian dan teknologi), 
tanpa kenal lelah mencapai tujuan, walau ada kegagalan," ungkap Ilham Habibie.  



Sandiaga Uno: Teknopreneur 
Perlu Libatkan Generasi Muda 
Kamis 25 Jun 2020 
Rep: Carlos Roy Fajarta / BW 

Sandiaga Uno. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)  

Jakarta, Beritasatu.com - Pengusaha Sandiaga Uno 
mengajak generasi muda Indonesia untuk mengembangkan 
teknopreneur sehingga dapat menciptakan peluang usaha di 
tengah masa pandemi virus corona (Covid-19). 
Hal tersebut disampaikan saat saat web seminar Inotek 
Foundation bertajuk Seribu Teknopreneur, Seribu Pekerjaan, 
Kamis (25/6/2020). 
"Pengembangan teknologi industri di Indonesia yang 
menjadi mimpi almarhum BJ Habibie perlu terus 
diperjuangkan. Apalagi peluang kerja sama antara 
pemerintah dengan Korea Selatan sudah terjalin setahun 
terakhir," ujar Sandiaga Uno dalam keterangan tertulisnya, 
Jumat (26/6/2020). 

Dengan kerja sama tersebut diharapkan teknologi clean energy 
atau energi terbarukan dapat dikembangkan di Indonesia dan 
bisa memacu geliat teknopreneur dan industri otomotif nasional 
ke depan. 
"Sehingga tercipta peluang dan lapangan pekerjaan yang lebih 
luas, khususnya dalam pengembangan UMKM," kata Sandiaga 
Uno. 
"Milenial akan menjadi fokus utama teknopreneur ada dua target 
yang harus dicapai para teknopreneur, antara lain bekerja dengan 
kaum milenial, apalagi 50 persen lebih pelaku industri di 
Indonesia berusia di bawah 35 tahun," tambah Sandiaga Uno 
Putra BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie dalam web seminar 
tersebut menyampaikan Indonesia harus belajar dari negara 
lainnya dalam hal pengembangan teknologi. Salah satu 
contohnya yakni Korea Selatan yang memiliki tingkat pendapatan 
domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. 
"PDB di Korea Selatan bisa besar karena mereka berinvestasi di 
bidang penelitian dan teknologi, saya berharap kita bisa banyak 
belajar dalam pengembangan industri teknologi dengan mereka," 
kata Ilham Akbar Habibie. 
CEO Hyundai Motor Asia Pasific Head Quarter Lee Kang Hyun 
menyampaikan, Presiden ketiga Indonesia BJ Habibie 
merupakan sosok inovatif di bidang teknologi. 
"Kami mempelajari beliau sebagai simbol inovator, kami bisa 
mengikuti arahan dan kata-kata beliau hingga seperti sekarang 
ini," ujar Lee Kang Hyun dalam webminar tersebut. 



Teknopreneur, Peluang Usaha 
di Tengah Pandemi Covid-19 
Kamis 25 Jun 2020 
Rep: Agung Nugroho BS 

JAKARTA - “Anda yang membangun bangsa ini, siapa lagi?”. Pesan BJ Habibie 
tersebut membuka webminar Inotek Foundation bertajuk “Seribu Teknopreneur, 
Seribu Pekerjaan” pada Kamis (25/6/2020). 
 
Pengembangan teknologi industri di Indonesia yang menjadi mimpi almarhum BJ 
Habibie diungkapkan Sandiaga Uno harus terus diperjuangkan. Terlebih, peluang 
usaha atas kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah 
terjalin sejak tahun lalu. 
 
Lewat kerja sama tersebut, Sandi-sapaan Sandiaga Uno-berharap teknologi clean 
energy atau energi terbarukan dapat dikembangkan di Indonesia. Sehingga dapat 
memacu geliat teknopreneur dan industri otomotif nasional ke depannya. "Seperti 
diketahui, industri otomotif dapat merangkul banyak UMKM dan talenta-talenta 
muda Indonesia. Saya berharap ke depannya tidak hanya akan mendorong clean 
energy, tetapi juga mendorong industri otomotif ramah energi," ungkapnya.  

 

 
Dia juga mengutip pesan mendalam yang 
disampaikan BJ Habibie, yakni Indonesia 
memiliki akses energi baru dan terbarukan yang 
luar biasa. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa 
menambah jam kerja produktif walau di tengah 
pandemi.  
 
"Semoga ke depannya terjalin hubungan yang 
baik antara Korea dan Indonesia, sehingga 
tercipta peluang dan lapangan pekerjaan yang 
lebih luas, khususnya dalam pengembangan 
UMKM di Indonesia," jelas Sandi.  
 
Target Teknopreneur  
Guna memuluskan harapan, Sandi 
mengungkapkan terdapat dua target yang harus 
dicapai para teknopreneur, antara lain bekerja 
dengan kaum milenial. Sebab, sekitar 50% lebih 
industri di Indonesia kini didukung oleh mereka 
yang berusia di bawah 35 tahun. "Milenial akan 
menjadi fokus utama teknopreneur," ungkap 
Sandi. 
Target selanjutnya adalah bekerja dengan kaum 
perempuan. Sebab berdasarkan kajian, kaum 
perempuan memberikan dorongan penciptaan 
lapangan ekonomi di akar rumput. Sehingga, 
inovasi tepat guna harus dikembangkan dan 
diterapkan dalam pengembangan UMKM. "Kita 
akan fokus di area di luar urban, karena Covid-19 
ini memicu peningkatan penggunaan teknologi 
dan kaum perempuan kuncinya," ungkap Sandi. 
 
Investasi di Indonesia 
Dalam kesempatan tersebut CEO Hyundai Motor 
Asia Pasific Head Quarter Lee Kang Hyun 
menyampaikan, Presiden Republik Indonesia 
ketiga BJ Habibie merupakan idola bangsa 
Indonesia dan rakyat Korea Selatan, termasuk 
dirinya. 
 
BJ Habibie, menurutnya bukan hanya seorang 
sosok negarawan dan penemu, tetapi juga 
menjadi simbol inovator bagi dunia. "Kami 
mempelajari beliau sebagai simbol inovator, kami 
bisa mengikuti arahan dan kata-kata beliau 
hingga seperti sekarang ini," ungkap Lee Kang 
Hyun dalam webminar. 
  

 
Oleh karena itu, dirinya mewakili Hyundai Motor 
Asia Pasific Head Quarter siap berinvestasi di 
Indonesia. Sejumlah teknologi yang 
dikembangkan di Korea Selatan, katanya, akan 
diadopsi di Indonesia untuk kemajuan bersama. 
"Teknologi yang dikembangkan di Korea akan 
dialihkan ke Indonesia, kami siap berinvestasi," 
ungkapnya. 
 
Dia juga mengulas tentang imbas pandemi virus 
corona atau Covid-19 terhadap perusahaan. 
Menurut dia, walau banyak perusahaan 
mengalami resesi hingga terpaksa melakukan 
efisiensi, Hyundai Motor Asia Pasific Head 
Quarter justru sebaliknya. "Beberapa waktu lalu 
ada pertanyaan, Hyundai ada PHK nggak? Saya 
jawab, malah kita rekrut karyawan baru. Kami 
berharap lewat kerja sama yang terjalin bisa 
terus going further di tengah pandemi," ujarnya. 
 
Belajar dari Korea 
Putra BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie 
menyampaikan, Indonesia harus belajar dari 
Korea Selatan dalam hal pengembangan 
teknologi. Alasannya karena Korea Selatan 
merupakan negara yang memiliki tingkat 
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar di 
dunia.  
 
Selain itu, sebesar 4% dari PDB diinvestasikan 
pada penelitian. "Itu (PDB tertinggi di dunia) 
karena bangsa Korea berinvestasi (penelitian 
dan teknologi), tanpa kenal lelah mencapai 
tujuan, walau ada kegagalan. Korea adalah salah 
satu contoh negara yang maju dari teknologi, 
Indonesia bisa belajar dari Korea," ungkapnya.  
 
Berbekal komitmen yang disampaikan Hyundai 
Motor Asia Pasific Head Quarter, Ilham Habibie 
menyampaikan apresiasi. Dia berharap agar ke 
depannya Pemerintah Korea Selatan dan 
Indonesia dapat menjadi mitra kerja dalam 
pengembangan teknologi. "Saya thumbs up 
(acungkan jempol), semoga Korea dapat menjadi 
mitra kerja dengan Indonesia dan 
mengembangkan industri teknologi di Indonesia," 
tutupnya. 
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