
Entrepreneurship atau ke-
wirausahaan lebih dari 
sekadar jalur mencari 

nafkah dan sekantong berlian. 
Seorang entrepreneur hidup 
dalam napas kewirausahaan. Ia 
dan kewirausahaan adalah satu.

Bagi para entrepreneur suk-
ses, setiap bibit yang berpotensi 
sukses memberi suatu gairah 
tertentu dan mereka ingin mem-
berikan harapan bagi para pe-
nerus. Lahirlah istilah “angel 
investor”. Para “malaikat” ini 
adalah pebisnis berideologi.

Laporan yang diterbitkan Or-
ganization for Economic Coop-
eration and Development 
(OECD) menyebutkan, dalam 
resesi Amerika Serikat (AS) dan 
global yang berkepanjangan, 
makin sedikit bank yang me-
ngucurkan dana buat perusaha-
an tahap awal dan startup. Se-
lain itu, venture capitalist lebih 
fokus ke usaha yang telah me-
lampaui fase tersebut.

Kekosongan ini diisi oleh 
para angel investor yang makin 
gencar mencari dan dicari. Me-
reka bermain dengan insting 
bisnis dan keyakinan yang 
mungkin sulit dikuantifikasi. Ini 
adalah kelebihan mereka yang 
sulit dijumpai di lembaga ke-
uangan lain, seperti bank.

Di Silicon Valley, misalnya, 
yang merupakan surga bagi 
para teknokrat IT berkulit putih 
dan beretnis Asia, affirmative 
action mewajibkan para angel 
investor mencari dengan gigih 
perusahaan-perusahaan startup 
yang didirikan orang berkulit 
hitam dan Hispanik. Berbagai 
kompetisi disponsori untuk 
mencari bibit-bibit yang masih 
hijau dalam dunia bisnis.

Para angel investor ini mem-
punyai berbagai kriteria dalam 
mengucurkan dananya yang 
berkisar ribuan sampai jutaan 
dollar AS untuk setiap proyek, 
unit usaha, maupun perusahaan 
startup. Kriteria itu termasuk 
jenis usaha (IT, retail, manufak-
tur, dll.), jumlah lapangan kerja 
yang diciptakan, etnis dan gen-
der pendiri (untuk kepentingan 
affirmative action dalam ekua-

litas ekonomi) dan status mino-
ritas. Seperti kita ketahui, seru-
pa dengan dunia akademis, 
pemberian scholarship, fellow-
ship, dan grant mempunyai 
kriteria-kriteria khusus pula.

Paul Allen dari Microsoft, 
misalnya, merupakan salah satu 
pemimpin Tribe of Angels 
Group. Beberapa tycoon bisnis 
lain juga memiliki organisasi 
angel investment yang handal 
dalam mencari bibit-bibit peng-
usaha sukses. Para tycoon dan 
pengusaha sukses ini tidak ha-
nya memberikan dukungan 
dana, namun juga pengalaman 
kewirausahaan serta kehandal-
an teknis. Seperti para profesor 
emeritus mendidik akademisi 
penerus mereka.

Dunia angel investment ini 
masih didominasi kaum pria. 
Hanya 5% angel investor di Ero-
pa dan 13% di AS yang perem-
puan. Perempuan sendiri ter-
masuk gender minoritas yang 
cukup banyak didukung untuk 
berwirausaha oleh Pemerintah 
AS. Golden Seeds di AS dan Go 
Beyond di Eropa diprakarsai 
untuk lebih memopulerkan 
angel investing di kalangan 
perempuan.

Posisi angel investor
Di Indonesia, MEKAR di ba-

wah Sampoerna Foundation 
memelopori angel investment. 
Mereka aktif mencari startup 
baru melalui kompetisi propo-
sal bisnis, sarana inkubasi bis-
nis, pelatihan bisnis, dan net-
working mereka. Sayangnya, 
kebijakan pemerintah belum 

memprioritaskan pertumbuhan 
angel investment. Di Inggris, 
Prancis, Belanda, Skotlandia, 
dan Selandia Baru, insentif pa-
jak diberikan untuk menggai-
rahkan angel market.

Dalam sejarahnya, angel in-
vesting sudah dilakukan sejak 
beberapa abad lampau melalui 
jaringan pribadi, termasuk ber-
latar kekeluargaan dan kesuku-
an. Imigran India di AS, misal-
nya, mempunyai jaringan kuat 
dalam membantu mendirikan 
bisnis tertentu. Saat ini, keluar-
ga Patel mempunyai jaringan 
bisnis hotel yang cukup diperhi-
tungkan. Imigran Taiwan di 
California, misalnya, juga mem-
punyai jaringan kuat di bisnis 
grosir. 

Angel investors juga lebih 
tersebar secara geografis, tidak 
terbatas di hub teknologi dan 
intelektual belaka. Mereka ba-
nyak bergerak di tingkat lokal 
dan regional, sehingga memper-
kuat perekonomian akar rum-
put dan lokal. Karena itu, mere-
ka kurang dapat perhatian para 
elite nasional dan internasional. 
Dalam resesi global, kekuatan 
ekonomi lokal dan regional-lah 
yang bisa bertahan dan masih 
bertumbuh.

Spirit kewirausahaan memer-
lukan tempat tumbuh di dalam 
ekosistem yang mendukung. 
Para angel investors memenuhi 
kebutuhan para tunas muda 
dengan mentoring, financial 
capital, dan technical capital. 
Selain itu, ekosistem ini perlu 
didukung kebijakan bisnis, hu-
kum, dan lingkungan.

Semua bisnis raksasa dan 
para tycoon dimulai dengan 
bisnis kecil. Kunci sukses tidak 
hanya berada di tangan pelaku-
nya, namun juga di tangan para 
penentu arah ekonomi makro. 
Perspektif mikro, meso, dan 
makro perlu digunakan seren-
tak agar bisnis sukses. Spirit 
bermain di level mikro individu. 
Kebijakan ekonomi di level 
makro. Dan, para angel inves-
tors bermain di level menengah 
(meso) yang menjembatani le-
vel mikro dan makro. o
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Refleksiting, mereka harus   mengetahui 
seluk-beluk produk klien. 

Infomedia mendidik sekitar 
12.000 agen di Infomedia Aca-
demy. Hasilnya, para agen bisa 
memenuhi standardisasi pela-
yanan yang diminta oleh klien. 
Bekal pendidikan para agen 
beragam, mulai dari lulusan 
SMA hingga sarjana. Mereka  
ditempatkan di tempat yang se-
suai dengan kemampuan mere-
ka. Untuk melayani produk 
yang kompleks seperti perbank-
an atau asuransi, biasanya, agen 
yang ditempatkan lulusan S1.

“Kepuasan pelanggan maupun 
klien sangat bagus, kami selalu 
mendapat kontrak multiyears 
karena mereka sudah percaya 
dengan kami,” tandas Arman.

Diversifikasi layanan
Kini, Infomedia tidak sekadar 

menyediakan layanan yang ber-
variasi ke pelanggan. Mereka 
menambah jalur pelayanan ke 
konsumen berupa walk in atau 
kantor cabang pelayanan, web 
in atau layanan pelanggan via 
chatting dan e-mail, media so-
sial, dan sebagainya. “Kami 
baru mulai merintis untuk soci-
al media,” kata Arman.

Infomedia ingin menyesuai-
kan layanannya dengan cara 
masyarakat berinteraksi dan 
perkembangan teknologi terki-
ni. Otomatis, perusahaan yang 
menjadi klien Infomedia bisa 
menentukan cara berkomuni-
kasi  yang tepat dan paling efek-
tif dengan pelanggannya.

Melalui serangkaian inovasi 
dan diversifikasi usaha, bisnis 
contact center Infomedia ber-
kembang pesat. Pendapatan 
mereka mulai melonjak sejak 
2009. Sebagai perbandingan, 
pada 2008, bisnis ini agak lam-
ban gara-gara krisis ekonomi. 
Pendapatan  mereka waktu itu  
Rp 393,64 miliar. Setahun ber-
selang, pendapatan naik jadi Rp 
406,31 miliar, bahkan mencapai 
Rp 542,92 miliar pada 2010.

Sedangkan pendapatan Info-
media sepanjang tahun lalu 
tumbuh 29,5% jadi Rp 702,61 
miliar. Kontribusi pendapatan 
dari lini contact center dan alih 
daya mencapai 65%. Arman me-

masang target pertumbuhan 
pendapatan Infomedia tahun 
ini sebesar 30%.

Ke depan, Infomedia sudah 
siap dengan beberapa ekspansi 
bisnis contact center, antara lain 
pengembangan model bisnis 
contact center retail B2C.  Sa-
saran mereka adalah para pela-
ku usaha kecil dan menengah 
(UKM). “Yang kami sasar adalah 
retailer dengan omzet Rp 50 
juta per bulan,” kata Arman.  

Layanan baru lainnya adalah 
white label contact center bagi 
para provider contact center. 
Infomedia berperan sebagai 
penyedia infrastruktur, sumber-
daya manusia dan pengelolaan-
nya. Sementara yang berjualan 
atau mengoperasikannya ada-
lah perusahaan lain.

Andre Vincent Wenas, peng-
amat manajemen dan dosen 
IPMI Business School, menilai,  
diversifikasi layanan contact 
center itu menunjukkan bahwa 
perusahaan yang bergerak di 
bidang informasi dan telekomu-
nikasi ini memaksimalkan in-
frastruktur yang dimiliki untuk 
jasa layanan konsumen kepada 
korporasi. “Banyak perusahaan 
memilih outsourcing untuk la-
yanan konsumen demi mengu-
rangi fixed cost,” katanya.

Maklum, biaya tetap ini dapat 
membuat perusahaan tersebut 
tidak fleksibel mengelola bis-
nisnya. Nah, dengan menyerah-
kan layanan konsumen yang 
bukan bagian dari bisnis inti-
nya, suatu perusahaan dapat 
lebih fleksibel dan efisien. 

Agar dapat lebih berkembang 
lagi, Andre menyarankan agar 
Infomedia mengembangkan 
sumberdaya manusia yang mere-
ka miliki. Sehingga, SDM terse-
but tidak sekadar jadi agen la-
yanan konsumen tapi bagian dari 
rantai bisnis perusahaan yang 
jadi pelanggan Infomedia. Ujung-
ujungnya, agen itu menguasai 
bisnis si klien sehingga bisa ber-
peran sebagai konsultan.

“Ke depan akan semakin ba-
nyak perusahaan yang melaku-
kan outsourcing untuk layanan 
konsumen,” kata Andre. Jika 
benar, tentu, perkembangan itu 
akan menambah pundi-pundi 
pendapatan Infomedia.  o
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