
6 Startup IT Sukses di Indonesia 

Mimpi bangsa Indonesia untuk memiliki perusahaan berbasis teknologi memang telah mengemuka sejak 

beberapa tahun belakangan. Hingga kini, semakin banyak putra putri bangsa yang ingin membangun 

sesuatu yang berdampak dengan teknologi, demi kemajuan negeri. Di kota-kota besar seperti Jakarta 

saja, ada begitu banyak perusahaan rintisan yang akrab disebut startup bermunculan dengan berbagai 

macam konsep dan fokus pada industri tertentu. Namun dari sekian banyak startup, ada beberapa 

startup sukses yang telah berhasil memberikan dampak yang cukup besar untuk negeri ini. Berikut ini 

beberapa startup IT sukses di Indonesia. 

1. Go-Jek 

Ini adalah startup berbasis transportasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2011 lalu. 

Startup ini fokus menggarap sarana transportasi ojek yang telah menjadi ikon unik di Indonesia. 

Perkembangan startup ini terbilang cepat. Kini, Go-Jek telah bekerjasama dengan puluhan ribu driver. 

2. Bukapalak 

Bukalapak adalah startup e-commerce dengan konsep marketplace C2C (Consumer to Consumer). 

Meski hadir sebagai marketplace C2C, tidak sedikit juga para pelaku usaha yang memanfaatkan layanan 

ini. Startup yang didirikan oleh Achmad Zaky pada Februari 2010 ini telah dikunjungi lebih dari 900.000 

pengunjung setiap harinya dengan lebih dari 400.000 pelapak dan 2 juta pelanggan. 

3. Traveloka 

Startup yang fokus menyediakan reservasi tiket dan hotel ini didirikan oleh Ferry Unardi pada Desember 

2012. Awalnya, konsep awal Traveloka adalah mesin pencari dan pembanding harga tiket pesawat dari 

beberapa situs. Namun dalam perkembangannya, kini Traveloka lebih dikenal sebagai situs reservasi 

tiket dan hotel. 

4. Alegrium 

Alegrium merupakan startup yang fokus pada sektor hiburan khususnya game. Sejak 2011, tercatat ada 

15 juta jumlah unduhan game di situs allegrium.com.  

5. IDWS atau Indowebster 

IDWS atau Indowebster merupakan penyedia layanan hosting dan sharing file yang didirikan oleh Juny 

Maimun pada bulan April 2007. Saat ini Indowebster telah menjadi penyedia layanan hosting dan sharing 

terbesar buatan putra putri Indonesia dengan total 1.261.080 anggota dan 1.202.230 dokumen. 

6. NulisBuku 

Ini adalah startup edukasi yang didirikan pada Oktober 2010 oleh Aulia Halimatussadiah dan rekan-

rekannya. Konsep dari startup ini adalah menyediakan layanan untuk mempublikasikan buku atau self-

published. Hingga 2014, NulisBuku telah memiliki 50.000 anggota dan telah menerbitkan 3.000 jenis 

buku lebih. 

 


