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54 Jam Konkretkan Ide Bisnis Startup ke Produk Jadi
Sabtu, 11 Februari 2017 08:13 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Visio Incubator, sebua
inkubasi bisnis berbasis digital, kerja sama dengan American Corner Universitas Andalas, akan menggelar perhelatan akbar
kewirausahaan digital (startup) di Kampus Unand Limau Manih, Padang, pada 6-8 April 2017.

Kegiatan ini dilabeli "Startup Padang Labs" dengan konsep startup weekend yang digagas oleh Google.

Acara yag dilangsungkan selama 54 jam ini mempertemukan kelompok programmer, pebisnis konvensonal, pelaku usaha rintisan
(startup), ahli pemasaran, seniman grafis, dan lainnya. Dalam pertemian itu dipresentasikan ide-ide dari pelaku startup dan
membangun sebuah tim. Dari sini tim akan mengembangkan produk prototip (produk percobaan) yang berangkat dari ide mereka. Di
depan investor tim akan mempresentasikan produk percobaan," kata Hendriko Firman, Perwakilan Visio Incubator, Sabtu (11/2/2017).

Hendriko menyebutkan, konsep iven startup belakangan telah tumbuh menjadi sebuah kegiatan global. Per Desember 2016, iven
dengan konsep seperti ini telah dilakukan di 135 negara, melibatkan 210.000 pengusaha, dan telah dilakukan di 2.000 kota di seluruh
dunia.

Sementara itu, Muhammad Arsyad, salah satu dari perwakilan American Corner Universitas Andalas mengetakan, ide dari kegiatan ini
adalah untuk mencari dan mencocokkan antara pemilik ide startup yang kesulitan mencari untuk mengkesekusi idenya dan
mengsinergikan dengan programmer dan designer yang mumpuni, serta tentu saja pemodal.

"Pada "Startup Padang Labs" para peserta disilakan mendaftar. Syarat utamanya, para calon peserta harus memiliki ide startup atau
memiliki skill programming atau design. Selepas itu, mereka akan berkumpul dan mempresentasikan ide startupnya. Setelah semua
peserta menawarkan ide startupnya, maka ide mereka tadi akan dipilih yang terbaik oleh peserta lainnya. Selepas pemilihan ide
startup tersebut, si peserta yang memilih ide startup favoritnya akan menjadi tim jadi," terang Muhammad Arsyad.

Selanjutnya, tambahnya, tim yang telah terbentuk atas kesepakatan akan mengeksekusi ide-ide menjadi produk prototip. Mereka
akan diberi waktu 54 jam (3 hari) untuk mewujudkannya.

"Waktu menjadi faktor penting dan sebagai aset terbesar berhasilnya atau tidaknya pembuat ide startup tadi bisa mewujudkan idenya
tadi. Dengan adanya batasan waktu, maka peserta tadi akan lebih fokus dan intens mewujudkan produknya," katanya.

Kegiatan ini, jelas Hendriko, diharapkan akan tumbuh dan berkembang ekosistem startup di Sumatera Barat. Banyak anak muda
Sumbar yang memiliki keahlian dan talenta bagus untuk membuat usaha startup sekelas Bukalapak, Gojek ataupun Lazada.
Sayangnya mereka tidak memiliki ekosistem yang pas, sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri dan cenderung berbisnis digital
konvesional seperti jasa order pembuatan website, dan lain-lain.

Untuk Sumbar dan khusus di Padang, ini salah satu iven pertama yang dibuat, ujar Hendriko.
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