
Proses investasi tahap awal dapat terasa rumit dan memakan 
waktu. Tim ANGIN dapat memfasilitasi perjalanan investasi 
Anda; dari sourcing, screening, uji tuntas, market intelligence, 

hingga dukungan dan manajemen portofolio.

Berdasarkan paket 
keanggotaan, kami 

menyediakan fasilitas 
investasi khusus, dari  

sourcing hingga eksekusi 
penawaran, hingga 

dukungan portofolio.

Wawasan mendalam 
tentang ekosistem 

wirausaha Indonesia 
secara eksklusif 

dirangkum untuk anggota 
kami.

Dapatkan akses pada 
jaringan investor dan 

pemain ekosistem, baik 
online maupun melalui 

pertemuan eksklusif (mis. 
sesi pitching)

Layanan personal branding 
kami tersedia untuk 

mempromosikan para 
anggota kami di ruang 

kewirausahaan Indonesia.

Sejak didirikan pada tahun 2015, ANGIN telah 
tumbuh menjadi jaringan investor terbesar (baik 
individual maupun institusi) di Indonesia dalam 
investasi tahap awal dan mentoring. Bisnis utama 
ANGIN adalah memainkan peran sebagai jembatan, 
menghubungkan dan memfasilitasi investasi 
langsung antara member kami dengan para 
wirausaha.

Tim kami bekerja untuk mendukung pembangunan 
ekonomi Indonesia dan berinvestasi pada generasi 
baru wirausahawan Indonesia, membawa praktek 
terbaik dalam investasi tahap awal di Indonesia. 
Lebih dari sebuah platform investasi, kami 
mendesain layanan-layanan yang memberikan 
dampak untuk pengembangan seluruh ekosistem 
kewirausahaan.

TENTANG KAMI MISI

TENTANG LAYANAN KAMI

Platform Investasi Tahapan Awal
Pertama dan Terbesar di Indonesia
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ANGIN bukan sebuah fund dan kami tidak mengumpulkan modal dari investor. Kami memutuskan untuk bekerja 
dengan model bisnis keanggotaan dari bundel layanan paket dan layanan yang fleksibel sesuai permintaan untuk 
mendukung klien kami. Keanggotaan ANGIN tersedia untuk individu dan organisasi. Pelajari lebih lanjut tentang 
cara bergabung ANGIN di bawah ini. 

LAYANAN KEANGGOTAAN

Discover Investor Concierge On Demand
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SESI PITCHING BULANAN
Kami mengundang beberapa startup terpilih untuk 
menyampaikan presentasi bisnis di hadapan para investor kami.

CURATED DEAL NEWSLETTER 
Kami mengirimkan buletin yang akan dikirimkan setiap dua 
minggu berisikan proposal yang telah lolos proses screening tim 
investasi kami.

AKSES PADA DEAL PIPELINE 
Kami menyediakan akses pada database startup tahap awal 
yakami.

AKSES PADA ACARA 
Kami memberikan akses untuk menghadiri acara-acara di 
ekosistem kewirausahaan Indonesia.

KNOWLEDGE CENTER
Kami menyediakan akses ke berbagai informasi dan wawasan 
lainnya untuk membantu perjalanan investasi Anda.

AKSES PADA SESAMA INVESTOR
Kami menyediakan akses kepada para investor dan pelaku 
ekosistem yang terhubung di jaringan kami
  
PUBLIKASI
Materi publikasi untuk mempromosikan profil Anda di ekosistem 
kewirausahaan Indonesia.

LAYANAN TAMBAHANLAYANAN UTAMA
FASILITAS INVESTASI
Kami mendukung Anda dalam melaksanakan proses investasi, 
mulai dari negosiasi, pembuatan dokumen, penataan, hingga 
manajemen portofolio.

MARKET INSIGHTS
Kami berbagi wawasan utama dari sektor tertentu untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan Anda.

ACARA KHUSUS
Kami memfasilitasi manajemen acara untuk mendukung 
kebutuhan Anda untuk berpartisipasi dalam ekosistem 
kewirausahaan Indonesia.

ANALIS ON-DEMAND
Kami menyediakan analis sesuai permintaan yang akan 
didedikasikan untuk mendukung perjalanan investasi Anda.
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keanggotaan 
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online kami

Temui tim 
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Tanda tangani 
Membership Agreement 

dan lanjut dengan 
pembayaran

Selamat,
Anda adalah bagian 
dari jaringan ANGIN!

CARA BERGABUNG DENGAN ANGIN

Mulai dari
Rp 4 juta/tahun



Untuk membantu investor-investor kami, kami mencari 
pengusaha yang berbakat dengan peluang investasi yang 
menjanjikan di Indonesia. ANGIN berfokus pada wirausahawan 
tahap awal (pre-seed hingga Seri A) sehingga klien kami dapat 
memberikan nilai tambah yang kuat. Kami tidak memiliki 
preferensi khusus terhadap sektor usaha tertentu dan 
menerima model bisnis yang berbeda-beda (baik teknologi 

BEBERAPA USAHA
YANG TELAH DIINVESTASIKAN

FOKUS INVESTASI

BEBERAPA KLIEN KAMI
Dari high net-worth individuals (HNWI), yayasan, modal ventura, korporat, hingga investor yang berfokus pada 
dampak sosial (impact investor), Anda akan menemukan calon investor yang mempercayakan  ANGIN sebagai mitra 
dalam mendukung keterlibatan mereka dengan para wirausahawan Indonesia.

BEBERAPA SEKTOR
termasuk namun tidak terbatas pada:

F&B

Fashion

FintechLogistik

Pertanian

INVESTOR INSTITUSIONAL

maupun brick-and-mortar). Selain itu, kami memiliki ketertarikan 
terhadap usaha yang mempunyai dampak sosial, terutama 
dengan model yang membantu menyelesaikan isu-isu sosial di 
Indonesia dan /atau berkontribusi untuk Sustainable 
Development Goals (SDGs).

“Alasan mengapa saya bergabung dengan ANGIN adalah karena ANGIN 
dapat memenuhi sebagian dari visi hidup saya, yaitu memberi dan 
membantu orang lain menjadi pengusaha sukses. 

Sejauh ini saya sangat puas dengan kinerja ANGIN. Kami telah 
menumbuhkan banyak bisnis kecil dan kami berharap mereka akan 
tumbuh menjadi ikon Indonesia. ”

Noni Purnomo
Presiden Direktur Bluebird Group

INVESTOR INDIVIDUAL

Jeffrey Joe
Alpha JWC

Arifin Putra
Aktor

Grace Tahir
Mayapada Group

Florian Holm
Ex-CEO Lazada 



DUKUNGAN KAMI UNTUK WIRAUSAHAWAN
terimakasih atas kepercayaan anda!

Kami bekerja dengan klien terkemuka untuk memberikan layanan yang mereka inginkan:

ANGIN menyediakan deal sourcing khusus untuk membantu klien 
dalam menyeleksi kandidat yang cocok untuk program akselerator 
tahunan mereka yang menargetkan pengusaha tahap awal dalam 
bidang teknologi.

ANGIN memfasilitasi persiapan pra-acara dan publikasi dari Antler 
Entrepreneurship Hour, sebuah sesi informasi interaktif untuk 
mempromosikan program startup generator dari Antler

ANGIN  menyediakan deal sourcing khusus dan memfasilitasi 
pertemuan dengan para pendiri startup untuk membantu pencarian 
kandidat untuk ASEAN Smart City Accelerator program. 

PELAJARI BAGAIMANA KAMI BEKERJA DENGAN ANDA

“ANGIN telah membantu kami melakukan penggalangan dana dengan tepat 
waktu. Mereka meluangkan waktu untuk menghubungkan kami dengan 
investor yang benar-benar mempunyai nilai-nilai yang sama dengan 
perusahaan kami.
ANGIN dan para angel investor telah sangat membantu dalam membuat 
perkenalan strategis dan menyediakan bimbingan untuk apa pun yang kami 
butuhkan”

Helga Angelina
CEO dan Pendiri Burgeens

Dengan mendaftarkan diri sebagai anggota kami, Anda juga berkontribusi 
pada upaya kami dalam memberikan dampak yang substansial kepada 

wirausahawan dalam bentuk dukungan seperti persiapan pitching, fasilitasi 
investasi dan akses pada para pemain ekosistem utama.

kontak kami
www.angin.id
contact@angin.id

BERGABUNGLAH DENGAN 
JARINGAN INVESTOR KAMI



BEBERAPA MITRA KAMI

ANGIN IMPACT
INTRODUKSI

BEBERAPA PORTOFOLIO PROYEK

ANGIN Impact adalah entitas jasa dan layanan 
pengembangan yang didirikan oleh ANGIN. Didorong 
oleh kebutuhan para investor dan permintaan para 
startup, kami menyediakan layanan melampaui 
platform investasi. ANGIN Impact bertujuan untuk 
mendorong pertumbuhan ekosistem kewirausahaan 
yang inklusif, memiliki kemampuan untuk dieskalasi, 
dan berkelanjutan di Indonesia. Tim ANGIN Impact 
telah membuktikan hasil karyanya di lebih dari 50 
proyek dan telah unggul dalam merancang solusi 
layanan untuk impact-driven organization. Dari riset, 

Penelitian dan pelatihan untuk wirausaha perempuan di Indonesia, dan 
bagaimana perdagangan berkontribusi terhadap kesetaraan gender 
melalui ekspor UKM. Termasuk pula pemetaan kewirausahaan 
perempuan dan akses mereka pada bantuan keuangan.

The Indonesian Women in Leadership Project (2013-2023) bertujuan untuk 
mendukung organisasi masyarakat sipil nasional untuk mempromosikan 
kesetaraan gender dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi 
perempuan, berfokus pada para perempuan dari wilayah NTT di Indonesia 
Timur. ANGIN memfasilitasi proyek ini sebagai penilai rantai nilai produk.

ANGIN mengeksplorasi konsep blended finance yang ada dan 
mengusulkan beberapa struktur alternatif untuk menumbuhkan impact 
investment di Indonesia.

bantuan teknis, acara, hingga FGD, kami merancang 
solusi pragmatis untuk menemani klien-klien dalam 
perjalanan investasinya di Indonesia.

Dengan bergabung bersama jaringan investor kami, 
Anda juga dapat memanfaatkan ekosistem impact; di 
mana Anda dapat memperoleh akses pada 
pemangku kepentingan utama dan belajar dari 
praktik terbaik dalam kegiatan investasi dampak 
(impact investment).



Kontak

www.angin.id
contact@angin.id


