
LAYANAN KAMI

Kami menangani eksekusi dan perencanaan 
penelitian serta analisis kuantitatif maupun 
kualitatif. Kami dapat mendukung Anda 
mulai dari mendesain penelitian, mobilisasi 
pemangku kepentingan, pengumpulan data, 
redaksi, dan distribusi hasil. Akses spesifik 
kami pada jaringan, pengalaman 
bertahun-tahun pada pasar, dan tim 
profesional menjadikan kami mitra yang 
sempurna untuk penelitian di Indonesia. 
Kami membangun keahlian kami antara lain 
di bidang kewirausahaan, rantai nilai, impact 
investment, kewirausahaan sosial, 
pengembangan UKM sektoral, bisnis inklusif, 
dan usaha berlensa gender.

Penelitian 
Kami dapat memberikan informasi yang 
diminta dan memberikan solusi untuk 
masalah yang ada. Kami juga memberikan 
rekomendasi, membantu rencana 
implementasi, melakukan diagnosis yang 
dapat mendefinisikan kembali masalah. 
Pada akhirnya, kami meningkatkan 
efektivitas organisasi dan memfasilitasi 
pembelajaran klien.

Konsultasi Strategis

Melalui layanan ini, kami memobilisasi 
jaringan dan mitra kami untuk 
memberikan Anda solusi perseptif dari 
masalah-masalah spesifik. Diskusi yang 
muncul kemudian diagregasi, sangat 
cocok untuk organisasi yang membutuh-
kan wawasan sektor swasta langsung 
yang tidak bias.

Focus Group Discussions
(FGD)

Kami tahu apa yang wirausahawan mau. 
Sebagai wirausahawan, kami mampu 
mengadakan acara dan kurasi pameran 
untuk memberikan manfaat strategis bagi 
klien-klien kami; termasuk jaringan 
wirausaha, para penerima manfaat, dan 
investor. Kami melakukan ini untuk 
meruntuhkan batas dalam mendapatkan 
kebermanfaatan penuh dari dana hibah 
maupun sektor swasta untuk membawa 
dampak yang berkelanjutan bagi ekosistem 
kewirausahaan.

Lokakarya, Event dan 
Pameran Jangka Panjang

Terkadang cara terbaik bagi wirausahawan 
dan bisnis untuk memulai perubahan dan 
menciptakan dampak positif adalah dengan 
bekerja bersama di lapangan melalui 
konsultasi pendampingan langsung. 
Layanan ini menyediakan konsultasi khusus 
dan narasumber oleh para penasihat kami 
untuk portofolio startup kami dan para 
calon pengusaha.

Pendampingan

Kami merancang, memberikan, dan 
melaksanakan lokakarya sebagai layanan 
bantuan teknis atau pengembangan kapasitas 
untuk kelompok pemangku kepentingan 
tertentu. Lokakarya kami dikembangkan 
secara kontekstual, dibuat khusus, dan ramah 
konten terkait dengan aspek yang lebih 
terfokus, atau hal-hal yang menyangkut bisnis 
seperti kemampuan pitching, pemasaran 
media sosial, investasi 101, dll.

Lokakarya dan
Event Jangka Pendek

Dengan budaya belajar dan berbagi yang 
berkelanjutan, kami memberikan wawasan, 
pengetahuan, dan berita melalui berbagai 
saluran untuk memungkinkan Anda 
menavigasi ekosistem wirausaha. Anda juga 
dapat lebih memahami beragam paparan 
dari pemain ekosistem sehingga Anda dapat 
membuat keputusan bisnis yang lebih solid.

Konten Edukatif

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

Jasa dan Layanan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Indonesia

Kami mendesain berbagai tipe layanan untuk menemani klien kami dalam perjalanannya.

VISIT
www.angin.id

ENGAGE WITH US!



MENGAPA MEMILIH KAMI? 

PARTNERS AND CLIENTS

Keahlian dan Pengalaman 
yang Khas

Kami telah mengerjakan lebih dari 
50 proyek, dari bekerja di ujung 
barat Indonesia di Takengon, Aceh; 
hingga ujung timur bawah di 
Maluku Tenggara dan Timor. Kami 
telah menunjukkan keahlian yang 
khas dalam memberikan pekerjaan 
berkualitas kepada klien kami.

Jaringan Pelaku Usaha 
yang Akuntabel

Sebagai jaringan, kami 
memiliki akses langsung pada 
pelaku usaha, baik korporasi 
maupun individu yang 
menjadi bagian dari jaringan 
investasi pertama dan 
terbesar di Indonesia.

Pendekatan Wirausaha dan
Sektor Swasta

Jiwa kami adalah wirausaha, dan 
kami mendukung UKM dan 
startup. Kami memanfaatkan 
pendekatan sektor swasta dalam 
eksekusi kami untuk tetap 
ramping, cepat, dan berorientasi 
pada hasil dalam segala hal yang 
kami lakukan.

Indonesia adalah 
rumah kami!

Berwawasan, berkualitas, dan 
berjaringan global, kami 
memberdayakan talenta tanah 
air berkualitas internasional 
sebagai filosofi dari manajemen 
kami. Kami membangun 
fondasi di Indonesia dan siap 
berkomitmen jangka panjang.

Kolaborasi Multisektor

Merobohkan batas antar sektor, 
posisi kami sebagai jaringan 
berbasis minat investasi memun-
gkinkan kolaborasi dan dialog 
yang tulus antara berbagai 
pemangku kepentingan (swasta, 
pemerintah, masyarakat sipil).



Signature Programme adalah komitmen ANGIN Impact untuk memelihara ekosistem kewirausahaan. Dalam setiap 
Signature Programme, kami bertujuan untuk menghubungkan titik-titik di sepanjang perjalanan wirausahawan dengan 
membantu mereka untuk membesar dan tumbuh.

SIGNATURE PROGRAMME

Sejak diluncurkan pada Indonesia Development Forum 
pertama pada tahun 2017 berkat dukungan dari UNDP 
dan Amazon Web Services, Connector.ID telah 
mendukung ribuan pengusaha di berbagai tahap untuk 
mengakses modal. Connector.ID memanfaatkan 
teknologi dan algoritma matchmaking untuk mendukung 
wirausahawan dalam menemukan daftar penyedia 
modal yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan dan 
karakteristik bisnis mereka dengan cepat. Demikian pula, 
investor mendapat informasi tentang peluang investasi 
yang sesuai dengan preferensi mereka.

SPOTLIGHT
Program ini berarti untuk memberikan nilai pada para champion 
pada konteks yang spesifik dalam ekosistem kewirausahaan . 
Melalui Spotlight, kami bertujuan untuk memaparkan kisah-kisah 
inspiratif dari para wirausaha di seluruh Indonesia, kisah-kisah 
yang seringkali tidak terdengar dan kurang dihargai. Sorotan 
pengalaman dan keberhasilan mereka akan menginspirasi 
rekan-rekan pengusaha lain untuk memulai perjalanan mereka 
dan membawa sumber daya eksternal untuk mendukung mereka 
(mis. donor, pembimbing, investor). Kegiatan program ini meliputi 
pengembangan platform, menghubungkan pada akses pasar, 
branding produk, dll.

Portfolio: UBS Women Spotlight 2018, Oxfam Women Spotlight 
2019, dan Blue Economy Start-up Spotlight

Sebagai pendidik para wirausahawan, “Challenge 
Accepted!” bertujuan untuk menjangkau, menghubungkan, 
dan mendidik para calon dan para wirausahawan tahap 
awal untuk memupuk kemampuan bisnis mereka, 
menantang ketakutan mereka dan menghubungkan  
mereka ke jaringan yang tepat. Bantuan datang dalam hal 
pengembangan modal finansial dan intelektual. Kami juga 
menekankan pentingnya bagi para pengusaha untuk 
mempertimbangkan SDG dalam model bisnis mereka. 
Kegiatan dari program ini meliputi bantuan teknis, platform 
connecting, dan matchmaking.

Portfolio: Connector.ID, She Loves Tech, TPSA, Oxfam Social 
Media Training, Oxfam Product Development Training, etc

CHALLENGE ACCEPTED!

They Support Connector.id

Media Talk

www.connector.id



CLIENT STORIES

ANGIN X AWS Joint Roadshow
Sebuah kolaborasi roadshow dengan AWS (Amazon Web Services). 
Proyek ini mengerjakan serial lokakarya satu hari untuk memaparkan 
praktik terbaik dan wawasan mengenai pengembangan produk, 
product-market fit, dan penggalangan dana. Acara ini diadakan di 5 kota, 
termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, dan Denpasar. Pada 
proyek ini, kami mengundang beberapa ahli sebagai pemain ekosistem 
dan pendiri startup dari jaringan kami untuk menginspirasi usaha tahap 
awal dalam perjalanan mereka.

International Women in Leadership (I-WIL)
The Indonesian Women in Leadership Project (2013-2023) bertujuan 
untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan 
kesetaraan gender dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi 
perempuan, mempromosikan partisipasi politik perempuan, 
pengambilan keputusan dan kepemimpinan, serta mengurangi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Proyek ini akan 
fokus pada kerja sama dengan perempuan dan anak perempuan dari 
wilayah NTT di Indonesia Timur untuk membuat lebih banyak 
perempuan dan anak perempuan di Indonesia Timur menjadi mandiri 
secara ekonomi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang 
memengaruhi kehidupan mereka, dan memegang posisi kepemimpinan. 
ANGIN bekerja dalam proyek ini sebagai peneliti rantai nilai produk dan 
pelaksana pelatihan kewirausahaan.

Canada-Indonesia Trade and
Private Sector Assistance Project (TPSA)
Tujuan TPSA adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia lewat 
peningkatan perdagangan dan investasi perdagangan antara Indonesia 
dan Kanada. Untuk meraih tujuan ini, TPSA melatih para pejabat 
pemerintah untuk meningkatkan perdagangan dengan Kanada dan 
menyediakan dukungan untuk UKM yang ingin mengekspor produknya 
ke Kanada.

CONTACT
www.angin.id

contact@angin.id


