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Abstract 

 

DiLO is one of Corporate Social Responsibility (CSR) from PT Telkom that 

aims to popularize startup digital business in Indonesia. DiLO spreads in 17 cities 

in Indonesia nowadays, and one of them is Solo. DiLO Solo is the first established 

DiLO in Indonesia. Althought DiLO Solo has been establised for four years, 

startup digital in Solo is still behind another city in Indonesia, like Yogyakarta, 

Jakarta, or Bandung. 

This reasearch aims to undertstand what communication strategy used by 

DiLO Solo to popularize startup digital business in Solo, how they manage their 

organization, and what effect they accomplish. This research uses descriptive 

study that aims to explain data in depth. The data collection uses observation, 

indepth interview, and documentation. This research uses purposive sampling. 

The analysis method of Miles and Huberman interactive analysis is used in this 

research and it applies data categorization of communication strategy planning of 

Marhaeni Fajar. 

From the result of the research, we know that communication strategy used by 

DiLO Solo aims to make DiLO Solo become interaction and learning media 

startup digital  in Solo. The target of communication strategy DiLO Solo is young 

enterpreneur, especially college student. DiLO Solo uses educatif method to build 

startup digitial ecosystem in Solo. DiLO Solo uses formal and informal 

management. They use formal management to interact with DiLO Central or have 

a meeting. On the other hand, in daily life, DiLO Solo uses informal management. 

From this research we also know that Telkom has business interest of DiLO Solo 

althoughTelkom still wants to maintain the position DiLO as CSR. 

 

Key Words : startup digital, DiLO Solo, communication strategy 
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I. Pendahuluan 

 Internet merupakan teknologi yang memungkinkan kita berkirim data 

antar komputer dalam waktu yang singkat, bahkan instant. Di era digital 

seperti saat ini, penggunaan internet tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia sehari-hari. Internet telah menjadi alat wajib yang menyentuh segala 

bidang kehidupan manusia. Perkembangan internet yang begitu pesat 

mendorong kemunculan model bisnis baru yang mengandalkan internet 

sebagai sarana utama. Model bisnis ini disebut dengan startup digital. Startup 

sendiri adalah perusahaan baru yang belum mapan (biasanya 1-3 tahun) 

(Almakenzi, Bramantoro, & Rashideh, 2015). Sedangkan digital merujuk 

kepada penggunaan media yang tidak nyata, dalam hal ini internet sebagai 

sarana utama dalam menjalankan bisnisnya. Maksud dari startup digital 

sendiri adalah bisnis baru yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan 

kemajuan teknologi. Contoh dari startup digital adalah google, uber, youtube, 

dan jasa-jasa berbasis teknologi lain yang menggunakan internet sebagai 

media utama dalam menjalankan bisnisnya. 

 Perkembangan startup dewasa ini sangatlah pesat. Genome dan Global 

Enterpreneurship Network dalam (Global Startup Ecosystem Report 2018: 8-

9) menyatakan bahwa pada tahun 2017 jumlah investasi di bidang startup 

secara global mencapai titik tertingginya, di mana investasi yang ada 

mencapai $140 miliar. Dalam laporan tersebut, bidang digital, yakni 

blockchain serta Artificial Intelligence, Big Data & Analytics menempati 

posisi ke dua dan ke tiga dalam perkembangan jumlah investasi.  

 Jika kita tengok ke dalam negeri, startup digital juga telah bermunculan 

dan menghasilkan banyak perusahaan dalam berbagai bidang. Banyak startup 

digital yang gagal, namun demikian, banyak pula yang sukses dan menjadi 

raksasa teknologi di negeri sendiri, contoh perusahaan startup digital asal 

Indonesia yang tehitung sukses dan dapat bertahan diantaranya adalah 

bukalapak, tokopedia, go-jek, traveloka dan lain sebagainya. 

 Berdasarkan data dari dailysocial.com dalam (startup report 2017: 13). 

Jumlah investasi total yang masuk ke dalam startup teknologi di Indonesia 
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pada tahun 2017 berjumlah $3 miliar. Dimana $1.6-2.8 miliar masuk ke dalam 

tiga startup digital buatan dalam negeri, yaitu: Go-Jek, Tokopedia dan 

Traveloka. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 startup digital 

bukanlah menjadi hal baru dan telah dikenal luas oleh kalangan pebisnis di 

Indonesia. Bahkan bisa dikatakan bahwa startup digital Indonesia menjadi 

raja di negeri sendiri, hal itu bisa dilihat dari go-jek, tokopedia dan traveloka 

jika dijumlahkan berhasil mendapatkan pendanaan lebih dari 50% dari total 

dana yang masuk di Indonesia. 

  Salah satu kunci dari kesuksesan startup digital saat ini, salah satunya 

disebabkan oleh perkembangan teknologi itu sendiri. Komputer semakin lama 

semakin kecil dengan performa yang semakin cepat. Banyak startup digital 

yang menyasar telepon genggam sebagai target untuk startup digital-nya. 

Telepon genggam, saat ini telah menjadi komputer kedua dengan kemampuan 

komputerisasi yang bahkan dapat disetarakan dengan komputer jinjing 

maupun komputer pribadi. Kemudahan akses internet ditambah dengan 

perubahan pola konsumsi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang 

mudah, cepat, bahkan instant merupakan ladang subur untuk perkembangan 

startup digital. 

  Selain di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, Solo pun tidak mau kalah 

dalam memeriahkan bisnis startup digital di Indonesia, hal ini terlihat dengan 

munculnya berbagai macam startup digital lokal, maupun komunitas startup 

digital di kota Solo. Para pegiat startup digital di kota Solo sendiri telah 

membentuk komunitas startup digital bernama Solocon Valley. Selain sebagai 

wadah untuk berbagi ide bagi pegiat startup digital di Kota Solo. Solocon 

Valley juga melakukan berbagai macam kegiatan guna mengembangkan dan 

mempolulerkan startup digital. Hal tersebut berupa pelatihan-pelatihan yang 

diadakan untuk masyarakat umum maupun pertemuan-pertemuan antar pegiat 

startup digital di kota Solo. 

Walaupun startup digital di kota Solo telah memiliki jumlah yang 

cukup banyak, namun, dibandingkan kota-kota lain seperti Jakarta, mapun 
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Yogyakarta kondisi startup digital di kota Solo masih tertinggal, baik dari segi 

kualitas maupun kuantitasnya.  

 Contohnya di Yogyakarta, survey yang dilakukan oleh Jogja Start-Up 

mengungkapkan bahwa pertumbuhan startup digital di Yogyakarta pada paruh 

pertama 2017 cenderung sangat positif. Terdapat 115 startup digital di 

Yogyakarta yang beroperasi pada tahun 2017. Sebanyak 87 startup digital 

adalah startup asli asal Yogyakarta sedangkan sisanya merupakan startup 

pendatang dari luar kota (dailysocial.id). Data tersebut mencerminkan tren 

perkembangan startup yang sangat positif. Selain hal tersebut, diprediksi 

bahwa iklim positif ini akan membuat semakin banyak startup luar kota yang 

memperluas pasarnya ke Yogyakarta dan akan berimbas positif terhadap SDM 

di Yogyakarta. Hal tersebut akan meningkatkan iklim startup digital di 

Yogyakarta secara keseluruhan. 

  Jika kita bandingkan dengan kota Solo, jumlah startup digital yang 

tercatat ada di kota Solo hanya berjumlah 25 starup digital yang tergabung 

dalam komunitas startup Solocon Valley (solopos.com). Namun demikian, 

jika kita melihat data terbaru dari situs soloconvalley.com, jumlah startup 

digital yang dicantumkan hanya berjumlah 10 buah saja. Data tersebut 

menunjukkan bahwa perkembangan startup digital di kota Solo walaupun 

terhitung positif, namun masih tertinggal dari perkembangan startup- startup 

digital di kota-kota lainnya, terutama kota Jakarta dan Yogyakarta.  

Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi yang mendorong 

perkembangan startup  startup digital. Salah satu organisasi yang cukup 

besar adalah Digital Innovation Longuage (DiLO). DiLO merupakan creatif 

camp yang merupakan kerja sama antara MIKTI (Indonesia Digital Creative 

Industry Community) dengan Telkom. Saat ini, DiLO telah memiliki 18 

cabang di Indonesia dan salah satu cabangnya adalah DiLO Solo yang tentu 

saja berlokasi di kota Solo.  DiLO Solo diresmikan pada tanggal 16 Juni 2014 

dan bertujuan sebagai pusat interaksi peminat dan pelaku industri kreatif di 

kota Solo. Tujuan DiLO Solo adalah untuk menciptakan bibit-bibit 
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digitalpreneur yang selanjutnya siap untuk masuk ke dunia industri 

(dilosolo.com). 

DiLO Solo mulai berdiri tahun 2014 dan merupakan DiLO pertama yang 

ada di Indonesia. Keunikan dari DiLo Solo adalah bentuk organisasi yang 

sangat ramping dan hanya memiliki pengurus sebanyak tiga orang saja. 

Padahal jika kita tengok, tugas dari DiLO Solo bukanlah sesuatu yang mudah, 

di mana masyarakat kota Solo memiliki kecenderungan untuk menolak 

teknologi baru yang sebenarnya memiliki fungsi positif, dan menganggapnya 

sebagai sebuah ancaman bagi pola kehidupan yang selama ini dijalani. Contoh 

dari hal tersebut dapat terlihat dari demo yang dilakukan para pengemudi 

angkot untuk menolak jasa transportasi online pada 20 Oktober 2017 silam 

(republika.co.id) serta ditolaknya E-Gamelan yang merupakan hasil badan 

penelitian dan pengembangan JaTeng (liputan6.com). Oleh sebab itu, untuk 

menunjang keberhasilan tujuan dari DiLO Solo untuk mempopulerkan bisnis 

startup digital di kota Solo dibutuhkan suatu tata kelola yang baik, yang bisa 

memaksimalkan jumlah pengurus DiLO Solo yang hanya berjumlah tiga 

orang saja. 

 

II. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan DiLO Solo dalam 

mempopulerkan bisnis startup digital di Kota Solo? 

2. Bagaimana tata kelola dari DiLO Solo? 

 

III. Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian berparadigma kualitatif. Creswell 

(2008) mendefinisikannya sebagai: 

Suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan 

memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut 

peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan 

mengajukan pertanyaan yang umum lnformasi yang disampaikan oleh 
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partisipan kemudian dikumpulkan, lnformasi tersebut biasanya berupa kata 

atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian 

dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi 

atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. dan agak luas.  (Raco, 2010:6) 

 

Penelitian kualitatif sendiri memiliki perbedaan presepsi. pandangan, 

maupun metode dengan penelitian yang berparadigma kuantitatif. Berbeda 

dengan penelitian kualitatif yang tidak memperkenankan adanya subjektifitas 

dari peneliti, penelitian kualitatif justru tidak akan bisa lepas dari subjektivitas 

peneliti. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif menganggap setiap objek 

unik, dan tidak menggeneralisakan objek penelitian. Sehingga peneliti akan 

menafsirkan setiap data yang diperoleh berdasarkan tafsiran peneliti yang 

tentunya akan tergantung dari pengalaman dan data yang diperoleh 

dilapangan. 

 Subjek dari penelitian ini adalah DiLO Solo yang merupakan CSR dari 

Telkom dan bekerja sama dengan MIKTI (Indonesia Digital Creative Industry 

Community). Sedangkan objek dari penelitian ini adalah strategi komunikasi 

yang dilakukan oleh DiLO Solo dalam mengkomunikasikan startup digital di 

kota Solo. Penulis membagi strategi yang dilakukan Dilo Solo menjadi 

beberapa kategori untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data. 

Penelitian ini sebagian besar dilaksanakan di kantor pusat DiLO Solo yang 

beralamat di Jl. Dr. Soepomo No. 64, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta. 

Kantor pusat DiLO Solo sendiri seringkali ramai sebagai tempat 

berkumpulnya pegiat-pegiat startup digital di kota Solo.  

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 

menggunakan metode pengumpulan data indept interview, observasi dan 

dokumentasi. Analisisi data yang digunakan adalah analisis dat interaktif 

miles dan huberman. Analisis interaktif miles dan hubermen terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data sendiri merupakan proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
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-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data sendiri terus berlangsung bahkan selama proses pengumpulan data. 

2. Penyajian data 

Alur kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data 

sendiri adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

3. Verifikasi data 

Penarikan kesimpulan sendiri bukanlah kegiatan yang dilakukan 

terakhir, tetapi berlangung beberapa kali selama penelitian berlangsung, 

walaupun kesimpulan akhir sendiri mungkin tidak akan didapatkan 

sebelum seluruh data terkumpul. 

 

IV. Sajian dan Analisis Data 

A. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan sesuatu yang vital dalam keberhasilan 

program kerja dari DiLO Solo. Dalam melakukan kategorisasi data, 

penulis berpedoman kepada konsep penyuusunan strategi komunikasi 

yang dikemukakan Marhaeni Fajar (2009 : 184) yang terdiri dari mengenal 

khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, serta perencanaan media 

1. Mengenal Khalayak 

Sebelum menentukan strategi komunikasi yang akan dijalankan, 

target khalayak harus terlebih dahulu ditentukan. Hal ini penting 

karena DiLO Solo merupakan organisasi yang kecil dan memiliki 

sumber daya yang terbatas. Oleh sebab itu DiLO Solo harus 

menetukan sasaran dan segmentasi yang jelas agar hasil yang didapat 

sesuai dengan tujuan awal, tidak menyimpang, serta berjalan efektif 

dan efisien. Khalayak yang merupakan target sasaran dari DiLO Solo 

dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: 

a. Khalayak Internal 

1. Pengurus DiLO Solo 
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Dalam sebuah organisasi, informasi yang ada harus dapat 

didistribusikan dengan baik kepada seluruh pengurus organisasi 

itu sendiri. Hal ini amatlah penting karena ketidaktahuan antar 

satu bagian dengan bagian yang lain dapat menyebabkan miss 

communication yang pada akhirnya dapat mengganggu 

keberjalanan program kerja (proker) maupun hal-hal yang ada 

dalam tubuh organisasi itu sendiri. DiLO Solo merupakan 

organisasi yang unik, memiliki prinsip modern, dan diwajibkan 

untuk bergerak cepat layaknya startup digital. DiLO Solo 

memiliki bentuk dan struktur organisasi yang sangat ramping. 

Hal tersebut telihat dari jumlah pengurus yang hanya berjumlah 

tiga orang saja, yaitu: manajer, admin dan PR. 

2. Startup DiLO Solo 

Sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi yang sangat 

ramping. Membuat DiLO Solo memerlukan bantuan orang lain 

untuk memperlancar keberjalanan program-program kerja yang 

dilakukannya. Informan sendiri meyatakan bahwa DiLO Solo 

seringkali berkolaborasi dengan komunitas, startup-startup, 

maupun organisasi lainnya untuk menjalankan program 

kerjanya. DiLO Solo sendiri juga menyediakan fasilitas 

coworking space. Maksud dari coworking space sendiri 

merupakan tempat kerja gabungan atau kantor bersama. Atau 

dalam hal ini adalah tempat di mana para pegiat startup digital 

di kota Solo berbagi kantor dengan startup digital yang lain.  

 

b. Khalayak Eksternal 

1. Mahasiswa 

Anak muda cenderung lebih mudah dalam menerima hal-

hal baru, serta bersifat terbuka terhadap perubahan. Oleh 

karena itu DiLO Solo menjadikan anak muda sebagai target 

sasaran utama dari strategi komunikasi yang dilakukannya. 
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Dalam keberjalanan di lapangan, DiLO Solo lebih berfokus 

kepada mahasiswa terutama mahasiswa semester akhir. 

Menurut Telkom sendiri, penggunaan anak muda sebagai target 

sasaran dari DiLO Solo merupakan sesuatu yang tepat. Hal 

tersebut dikarenakan hal-hal yang berbau digital, seringkali 

diinisiasi oleh anak muda. 

2. Komunitas startup digital 

Aktivitas DiLO Solo sendiri tidak dapat dipisahkan dengan 

keberadaan komunitas startup digital di kota Solo. Iklim 

komunitas yang baik, tentunya akan membantu memperlancar 

tercapainya tujuan dari DiLO Solo, yaitu untuk 

menyebarluaskan bisnis startup digital di kota Solo. 

Berdasarkan data yang peneliti himpun di lapangan, komitmen 

DiLO Solo dalam mendukung komunitas startup digital di kota 

Solo merupakan sesuatu yang nyata dan tercermin sejak awal 

berdirinya DiLO Solo pada tahun 2014.  

Hal tersebut terlihat dari sejarah komunitas startup digital 

yang pernah ada di kota Solo mulai dari komunitas startup 

digital petama di kota Solo, yaitu Balai Digital, kemudian 

Solocon Valley, hingga yang saat ini masih bertahan, yaitu 

Indonesia Digital Startup Founder (IDFS). Di mana setiap 

komunitas memiliki hubungan baik dengan DiLO Solo. Selain 

hal itu, DiLO Solo sendiri juga selalu memberikan dukungan, 

mulai dari tempat, koneksi, maupun publikasi. Sesuai dengan 

keadaan ketika masing-masing komunitas berdiri. 

3. Komunitas Kreatif Solo 

Selain komunitas yang memang berfokus pada startup 

digital, DiLO Solo juga melakukan pendekatan dengan 

komunitas-komunitas lain. Terutama komunitas kreatif yang 

ada di Solo. Menurut manager DiLO Solo, selain sebagai ajang 

eksistensi diti DiLO Solo, hubungan dengan komunitas lain 
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juga merupakan salah satu bentuk usaha DiLO Solo dalam 

memperkanalkan bisnis startup digital ke kalangan yang lebih 

luas. Dalam periode penelitian yang peneliti lakukan, DiLO 

Solo sempat bekerja sama dengan beberapa komunitas kratif di 

kota Solo. Di antaranya komunitas php joglo raya, andronity 

solo, serta akademi berbagi. Wujud kerja sama yang dilakukan 

sendiri beraneka ragam, mulai dari peminjaman tempat, 

menjadi pembicara, hingga membantu dalam publikasi event. 

4. Telkom 

DiLO Solo dan Telkom sendiri merupakan dua hal yang 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada dasarnya hubungan 

antara DiLO Solo dan Telkom sendiri tidak terjadi secara 

langsung, dan lebih bersifat mitra, karena pengelolaan DiLO 

sendiri diserahkan kepada MIKTI.Namun demikian, fakta 

bahwa DiLO Solo merupakan CSR dari Telkom tidak dapat 

dispisahkan, hal tersebut terlihat dari pencantuman logo 

Telkom pada setiap acara DiLO Solo. 

2. Menyusun Pesan 

Setelah khalayak ditentukan, hal kedua dalam strategi komunikasi 

adalah menentukan pesan, pesan sendiri merupakan bagian inti dari 

suatu strategi komunikasi. Pesan adalah sesuatu yang ingin 

disampaikan dari strategi komunikasi yang telah disusun. Pesan yang 

ingin disampaikan oleh DiLO Solo sendiri tidak dapat lepas dari visi 

misi DiLO Solo itu sendiri, yaitu untuk menumbuhkan minat dari 

masyarakat di kota Solo untuk terjun dan mengembangkan bisnis 

startup digital. 

Pesan yang ingin disampaikan oleh DiLO Solo sendiri haruslah 

mendukung tujuan dari organisasi DiLO Solo itu sendiri. Dari data-

data dan pengamatan di lapangan, pesan yang ingin disampaikan oleh 

DiLO Solo sendiri adalah DiLO Solo merupakan media interaksi 

dan pembelajaran bisnis startup digital di kota Solo. Di mana siapa 
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pun yang ingin terjun dan belajar terkait startup digital di kota Solo 

dapat berkunjung ke DiLO Solo. Hal ini sendiri terlihat dari program-

program kerja yang dilakukan oleh DiLO Solo. Dalam setiap 

pelaksanaan program kerja baik acara yang berada di kantor DiLO 

Solo, maupun yang diadakan di luar DiLO Solo. Selalu terdapat sesi di 

mana pengurus DiLO Solo memberikan ajakan kepada para 

pengunjung untuk datang ke DiLO Solo, karena DiLO Solo merupakan 

fasilitator dalam mempelajari startup digital di kota Solo. 

3. Menetapkan Metode 

Setelah khalayak dan pesan ditentukan, hal yang harus dilakukan 

selanjutnya adalah menetapkan metode. Dalam suatu strategi 

komunikasi, metode yang bisa digunakan sendiri ada berbagai macam 

bentuk. DiLO Solo sendiri dalam melakukan strategi komunikasinya 

menggunakan metode edukatif. Metode edukatif sendiri adalah 

memberikan suatu ide terhadap khalayak tentang kenyataan yang ada, 

di atas fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat 

dipertanggungjawabkan. (Marheani Fajar (2009 : 202). Metode ini 

sendiri memiliki kelebihan, di mana pengaruh yang ada akan lebih 

masuk ke dalam benak khalayak, walaupun waktu yang diperlukan 

juga akan lebih lama dibandingkan metode lainnya. 

Metode edukasi sendiri dipakai karena DiLO Solo beranggapan 

bahwa masyarakat kota Solo masih banyak yang belum mengetahui 

terkait startup digital. Selain hal itu banyak pula isu-isu negatif terkait 

startup digital bahwa bisnis startup digital hanyalah bisnis 

pengganggu yang mengusik bisnis konvensional yang telah ada selama 

ini. Tujuan akhir dari metode edukasi yang dilakukan oleh DiLO Solo 

sendiri adalah masyarakat Solo paham dan mengerti terkait bisnis 

startup digital.Setelah masyarakat paham diharapkan ekosistem digital 

di kota Solo, yang dengan sendirinya akan terbentuk dan 

menumbuhkan startup-startup digital baru.  
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4. Seleksi dan Penggunaan Media 

Dewasa ini, penggunaan sosial media merupakan sesuatu yang 

lazim dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan perkembangan 

teknologi yang sangat pesat, akses sosial media semakin mudah, cepat, 

dan murah. Hal ini membuat saat ini hampir setiap orang memiliki 

sosial media. DiLO Solo sendiri sebagai startup yang bergerak dalam 

bidang digital, tentu saja tidak akan lepas dari penggunaan sosial 

media dalam strategi komunikasinya. Walaupun demikian DiLO Solo 

sendiri tetap memilih tatap muka secara sarana yang paling utama, 

sedang media online digunakan sebaga sarana pendukung. Sarana yang 

yang digunakan oleh DiLO Solo sendiri adalah: 

a. Komunikasi Langsung (Tatap Muka) 

Komunikasi langsung berupa tatap muka merupakan sarana 

utama yang digunakan oleh DiLO Solo dalam strategi 

komunikasinya. Bentuk dari komunikasi langsung yang dilakukan 

oleh DiLO Solo sendiri bermacam-macam, dan tergantung dengan 

kebutuhan dari DiLO Solo sendiri 

1. Roadshow Go to Campus 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, target utama 

DiLO Solo sendiri adalah mahasiswa. Oleh sebab itu, DiLO 

Solo mengadakan suatu acara yang khusu menyasar mahasiswa 

berupa roadshow yang dilakukan rutin satu bulan sekali. 

Roadshow ini bekerja sama dengan organisasi-organisasi 

kampus. Acara ini sendiri sudah diadakan di beberapa tempat, 

di antaranya di AMIKOM Solo, Informatika UNS, FEB UNS, 

dan lain sebagainya. 

Selain untuk menarik minat dari mahasiswa agar tertarik 

untuk terjun ke dalam startup digital. Roadshow Goes to 

Campus sendiri juga berfungsi untuk memperkenalkan DiLO 

Solo kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota Solo. Juga 

sebagai branding, terkait apa itu DiLO Solo dan 
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memperkenalkan bahwa DiLO Solo merupakan pusat untuk 

mempelajari startup digital di kota Solo. 

2. DiLO Pre-Startup Development (DiLOPad) 

Berbeda dengan program Roadshow Goes to Campus yang 

berupa seminar yang diadakan selama satu hari. Program 

DiLOPad sendiri berbentuk kelas yang diadakan dengan 

jumlah peserta terbatas dengan jumlah pertemuan sebanyak 12 

kali. DiLOPad merupakan program dari pusat yang diadakan di 

seluruh DiLO di Indonesia. DiLOPad sendiri pada tahun 2018 

ini telah memasuki penyelenggaraan yang ketiga. 

Dalam DiLOPad peserta yang mendaftar telah membentuk 

statup digital masing-masing dan dibagi menjadi tiga kelas, 

yaitu kelas bisnis, taknis, dan kreatif. Hal itu sesuai dengan 

syarat minimal dalam membentuk startup digital, yaitu harus 

memiliki orang di bidang bisnis, desain, serta pemrograman 

3. Acara-acara lain 

Selain dua acara di aras, DiLO Solo sendiri juga seringkali 

mengadakan acara-acara lainnya. Acara-acara dengan konsep 

tatap muka yang lain seringkali merupakan kejasama dengan 

komunitas maupun organisas-organisasi lainnya. 

b. Website 

Website DiLO Solo beralamat di solo.dilo.com. Berbeda 

dengan organisasi-organisasi lain yang hanya memanfaatkan 

website sebagai media branding, website DiLO Solo memiliki 

berbagai macam fungsi yang vital bagi keberjalanan DiLO itu 

sendiri di mana website DiLO Solo memiliki fungsi yang beraneka 

macam, yaitu untuk registrasi anggota, registrasi event, berita, serta 

posting kesempatan kerja 

c. Sosial Media 

Terkait sosial media, DiLO Solo memanfaatkan sosial media 

berupa facebook, instagram, dan twitter. Sosial Media DiLO Solo 
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memiliki fungsi sebagai penyampai informasi terkait event yang 

diadakan DiLO Solo. Untuk selanjutnya pendaftaran akan di 

handel melalui website DiLO Solo. Berbeda dengan website DiLO 

Solo, media sosial DiLO Solo lebih sering menampilkan quote-

quote, serta artikel-artikel pendek. Yang dirasa lebih efektif untuk 

format sosial media.  

Diantara ketiga sosial media tersebut, DiLO Solo lebih 

memfokuskan diri ke instagram, hal tersebut berdasarkan 

pertimbangan bahwa instgram merupakan media sosial yang paling 

efektif dibandingkan media-media sosial lainnya. Namun 

demikian, semua postingan yang ada di instagram selanjutnya akan 

di repost ke media sosial lainnya, yaitu facebook serta twitter. Hal 

tersebut dilakukan agar DiLO Solo dapat menjangkau audience 

yang seluas-luasnya.   

B. Tata Kelola DiLO Solo 

Keunikan daru DiLO Solo sendiri adalah struktur organisasi yang 

sangat ramping dan bergantung pada kolaborasi dengan berbagai pihak 

untuk keberjalanan program-programnya. Tata kelola DiLO Solo sendiri 

dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu formal dan informan. Kedua tata 

kelola tersebut saling melengkapi dan berjalan secara beriringan. 

1. Formal 

Layaknya organisasi pada umunya, DiLO Solo sendiri harus 

mengelola organisasinya dengan cara professional dan bisa 

dipertanggung jawabkan. Penyusunan program kerja DiLO Solo 

dilakukan setiap tahun sekali, dengan penyesuaian sesuai dengan 

kondisi di lapangan DiLO Solo sendiri bertanggung jawab kepada 

DiLO pusat. Dalam perancangan setiap program kerja DiLO Solo juga 

harus meminta persetujuan dari DiLO pusat. Oleh sebab itu dalam 

penyusunan proker terdapat mekanisme berupa rapat online dengan 

DiLO pusat bersama DiLO-DiLO seluruh Indonesia setiap satu bulan 

sekali. Rapat yang ada dilakukan menggunakan video conference. 
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Sedangkan untuk gathering dengan DiLO pusat serta pengurus DiLO 

seluruh Indonesia dilakukan setiap setahun sekali. 

2. Informal 

Walaupun memiliki struktur organisasi yang formal, dalam 

interaksi sehari-hari, baik antar pengurus maupun dengan startup 

digital yang berkantor di DiLO Solo. DiLO Solo lebih sering 

menggunakan pendekatan dan pola komunikasi yang informal. Hal ini 

bisa dilihat dari pengamatan peneliti di lapangan. dimana hubungan 

yang terbentuk antar pengurus DiLO Solo seringkali diselingi canda 

tawa, serta menyisipkan candaan di dalamnya. 

Dalam berhubungan dengan startup digital yang berkantor di 

DiLO Solo. Pola komunikasi yang terbentuk juga pola komunikasi 

yang informal. Di mana proses pertukaran ide, maupun diskusi-diskusi 

yang ada dilakukan tidak dengan cara yang kaku, namun dengan 

suasana yang santai. Selain hal tersebut, pola acara yang dilakukan 

oleh DiLO Solo sendiri juga bersifat informal. Hal itu dapat terlihat 

dari pengamatan peneliti di lapangan, di mana dalam acara seminar 

maupun pelatihan yang bersifat kelas. Pembicaraan yang ada tidak 

kaku dan disertai canda tawa. 

 

V. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 

komunikasi DiLO Solo dalam mempopulerkan bisnis startup digital di kota 

Solo serta tata kelola dari DiLO Solo. Dari penelitian ini, penulis dapat 

menyimpulakan: 

1. Strategi Komunikasi DiLO Solo 

a. Mengenal Khalayak 

Dalam strategi komunikasinya DiLO Solo lebih memfokuskan diri 

kepada khalayak eksternal khususnya anak muda kalangan mahasiswa. 

Hal tersebut dilakukan karena anak muda lebih terbuka dalam 

menerima maupun menerapkan teknologi baru. Dari pengamatan 
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peneliti di lapangan, mahasiswa di kota Solo dengan jurusan  

Teknologi Informasi (TI) sebagian besar telah mengetahui atau sekedar 

mendengar terkait DiLO Solo. DiLO Solo sendiri, menjadikan 

mahasiswa jurusan TI sebagai target sasaran awal dalam program-

program kerjanya. Selain mahasiswa, DiLO Solo juga mendekati 

komunitas-komunitas startup digital serta komunitas kreatif yang ada 

di kota Solo. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan iklim 

komunitas startup digital di kota Solo yang pada akhirnya, diharapkan 

akan memperlancar program kerja dari DiLO Solo. 

b. Menyusun Pesan 

Pesan yang ingin disampaikan oleh DiLO Solo adalah bahwa 

startup digital Pesan tersebut merupakan key message 

dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh DiLO Solo. Untuk menunjang 

penerapan dari key message tersebut DiLO Solo berencana 

mengadakan campain berupa rangkaian acara yang bertujuan untuk 

menepis kekhawatiran masyarakat kota Solo terkait bisnis startup 

digital. Campain tersebut berfungsi sebagai media edukasi kepada 

masyarakat, bahwa startup digital bukanlah lawan dari bisnis 

konvensional. Bahkan startup digital dapat membantu dalam 

mengembangkan bisnis konvensional. 

c. Menetapkan Metode 

Metode yang digunakan DiLO Solo adalah metode edukatif dengan 

pendekatan yang bersifat informal. Hal tersebut dapat terlihat dari 

acara-acara yang dilakukan oleh DiLO Solo, di mana acara-acara yang 

ada selalu memaparkan data-data dan fakta-fakta di lapangan terkait 

startup digital. Peserta diajak berfikir bersama terkait peran startup 

digital saat ini. Jika peserta masih kurang jelas, peserta dianjurkan 

untuk datang ke DiLO Solo dan berdiskudi baik dengan pengurus 

DiLO Solo maupun dengan startup DiLO Solo. Setiap acara yang 
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diadakan oleh DiLO Solo baik yang berbentuk kelas maupun seminar 

diadakan dengan suasana yang santai dan diselingin candaan. 

d. Seleksi dan Penggunaan Media 

DiLO Solo menggunakan gabungan antara komunikasi tatap muka 

website, serta media sosial (instagram, facebook serta twitter) sebagai 

sarana dalam menjalankan program-program kerjanya. DiLO Solo 

lebih memfokuskan program kerjanya ke dalam komunikasi langsung 

dan menggunakan sosial media serta website sebagai media 

pendukung dalam menyebarluaskan acara-acara yang dilakukan. 

Selain digunakan sebagai media pendukung, website dan sosial 

media juga diisi konten-konten seperti artikel maupun quote terkait 

startup digital yang berfungsi untuk mengedukasi dan memotivasi 

masyarakat untuk ikut terjun menekuni bisnis startup digital. Selain 

sebagai media promosi, website DiLO Solo juga memiliki fungsi vital 

untuk menunjang operasional DiLO Solo, yaitu untuk pendaftaran 

anggota serta pendaftaran acara yang diadakan oleh DiLO Solo. 

2. Tata Kelola DiLO Solo 

Hal yang unik dari DiLO Solo adalah penggunaan sistem tata kelola 

berbasis online layaknya startup digital. Hal tersebut berakibat kepada 

jumlah pengurus DiLO Solo yang dibuat minim dan hanya berjumlah tiga 

orang saja. Pengurus yang minim akan membuat biaya operasional sedikit, 

serta mendorong kerja sama dengan pihak-pihak lain. 

Walaupun demikian, DiLO Solo tetap merupakan organisasi formal 

yang memiliki struktur organisasi serta tidak terlepas dari tanggung jawab 

kepada DiLO pusat. DiLO Solo tetap melakukan penyusunan program 

kerja, penyusunan laporan pertanggung jawaban serta kegiatan 

administratif lainnya.  

Akan tetapi dalam tataran komunikasi interpersonal yang dilakukan 

antara DiLO Solo, startup DiLO Solo, maupun dalam acara-acara yang 

dilakukan oleh DiLO Solo, pola komunikasi yang terbentuk lebih 

mengarah ke komunikasi yang bersifat informal. Pada dasarnya tata kelola 
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DiLO Solo yang mengutamakan kerja sama serta menggunakan pola 

komunikasi informal digunakan untuk membantu mendorong keberjalanan 

program kerja DiLO Solo itu sendiri.  
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