Mantan CEO Schlumberger Beri Wawasan Bisnis Pada Calon
Startup UGM
Monday, 09 April 2018 WIB, Oleh: Gusti

Mantan CEO Schlumberger Indonesia dan pendiri Biru Peduli Foundation, Ir. Ahmad Yuniarto,
memberikan wejangan pada peserta Innovative Academy Batch 5 pada hari Sabtu (7/4) di Gedung
Entrepreneurship Development Service (EDS) UGM, Asem Kranji, Sekip K7, Kampus UGM. Peserta
Innovative Academy (IA) merupakan hasil seleksi dari program kewirausahaan dan inkubasi tingkat
kampus UGM dan dilatih untuk merintis usaha startup.
Alumnus Teknik Elektro UGM tahun 1986 ini mengatakan ada empat fase yang harus dilalui sebuah
tim dalam merintis sebuah bisnis startup. Keempat fase tersebut adalah forming, storming, norming
dan performing. Ia menyebutkan keempat fase itu harus dilalui dengan baik, apabila tidak bisa maka
sebuah usaha bisnis akan bubar dengan sendirinya. “Jika kita membentuk tim ada fase dan dimanika
yang terjadi, semuanya harus dilalui,” katanya.
Saat membentuk tim, proses pengumpulan orang lain disebut tahap forming. Setelah tim terbentuk
dan mulai bekerja biasanya akan melalui fase storming yakni munculnya konflik. “Di fase ini yang
terjadi adalah konflik atau friksi,” paparnya.
Konflik terjadi karena adanya dinamika dalam sebuah tim terkait dari peran masing-masing anggota
tim dan tujuan bersama yang akan dicapai. Apabila dalam situasi ini antar anggota tim tidak solid
bahkan tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut maka akan sulit melalui fase selanjutnya.
Apabila berhasil sebuah tim bisa memasuki fase selanjutnya yakni norming. “Fase ini didapat apabila
anggota tim bisa mengesampingkan masalah dan mulai membuat kedekatan, membuat aturan sop

dan proses,” paparnya.
Setelah fase norming dilalui, sebuan tim akan mulai menghasilkan prestasi kerja atau
performing. Keberhasilan mengelola dinamika dalam tim, menurut Yuniarto, maka sebuah sukses
dalam fase performing. “Apabila bisa membawa masuk timnya ke tahap norming, baru bisa naik ke
level performing,” katanya
Kepada puluhan peserta IA Batch 5, ia menegaskan agar setiap anggota tim memiliki niat dan
keyakinan untuk betul-betul terjun dalam bisnis start up. Keikutsertaan peserta inovative academy
tidak cukup hanya untuk belajar dan mencari pengalaman. Menurutnya, hal yang paling sulit dalam
bisnis bukanlah urusan teknis, namun pada kemampuan membangun relasi, komunikasi serta bisnis
proses. “Jika niatnya datang ke sini hanya belajar dan cari pengalaman maka tidak ada keberhasilan
Anda dalam membangun startup,” tegasnya.
Seperti diketahui, pada Inovative Academy tahap ke-5 ini diikuti oleh 10 tim peserta yang tengah
mulai merintis dan mambangun bisnis startup, yakni kalikesia, kreasibilitas, wonderbee, rekanbisnis,
wozmi, caltyfarm, carenusa, edutania, datector, dan eksporia. Para peserta IA 5 ini sudah mengikuti
proses pelatihan dan mentoring selama 10 minggu dari 12 minggu. Para peserta nantinya akan
dipilih sebagai kelompok startup yang potensial untuk mengikuti proses pengembangan bisnis
selanjutnya dari pihak UGM dan investor. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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