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E-book ini menyajikan aspek-aspek penting untuk bisnis agar dapat memasuki digital economy disertai 
dengan beberapa studi kasus untuk menggambarkan bentuk-bentuk perubahan.
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Transformation
Transformation in this context is: 
How an organization to change, 
innovate and reinvent rather 
than enhance traditional 
methods.

Digital
The word of digital is a synonym 
for the pace of change that’s 
occurring in today’s world, driven 
by the rapid adoption of 
technology

Tren digital mempengaruhi seluruh aspek perekonomian. Mengubah pola 

transaksi konsumen dan korporasi serta mengganggu fungsi konvensional 

(business as usual). Tren ini menciptakan peluang bagi perusahaan maupun 

pemodal untuk memasuki digital economy.

Ada 3 istilah yang mirip dengan digital transformation yang sering 

ditemukan di berbagai publikasi.

Indonesia Digital Landscape 3 istilah Yang Mirip Dengan
Digital Transformation

Definisi Digital Transformation
Apakah Yang Dimaksud Digital Transformation Itu?

Kata digital adalah sinonim untuk laju perubahan yang terjadi di dunia saat ini, 

didorong oleh adopsi teknologi yang cepat. Transformasi dalam konteks ini adalah 

: Bagaimana sebuah organisasi berubah, berinovasi dan menemukan kembali 

daripada meningkatkan cara yang digunakan saat ini (traditional).

Jadi didalam digital transformation yang difokuskan adalah berinovasi 

menemukan cara baru dalam berbisnis dengan pelanggan.

Digitization
Pertama adalah Digitization, yaitu menggantikan proses bisnis yang masih manual (analog) 

kedalam software maupun kedalam apps-nya gadget, atau menggantikan teknologi yang 

web-based menjadi app-based. Misalnya sebuah perusahaan memerlukan kemudahan 

proses rekonsiliasi antara data yang dimiliki perusahaan dan pelanggan, awalnya 

menggunakan teknologi spreadsheet seperti Excel, lalu menggantikannya dengan ERP 

software atau software jenis lainnya untuk memudahkannya, hal ini adalah digitization.

Dalam setiap tahapan perkembangan teknologi informasi selalu ada harapan 

menggantikan proses bisnis manual yang masih menggunakan kertas, pulpen dan 

kalkulator kedalam komputer, dan ini adalah digitization. Jadi digitization ini adalah istilah 

sekarang (jaman revolusi industri ke 4) untuk komputerisasi yang sering didengar pada 

jaman revolusi industri ke 3.

Contoh Digitization
Contoh pertama mengenai digitization yang sering terlihat adalah menggantikan teknologi 

yang ada (baik itu manual maupun sudah komputerisasi) menjadi teknologi ERP.

Contoh berikutnya yang sering kita lihat dalam mengajukan pinjaman, calon debitur 

mendatangi kantor cabang bank untuk mengajukan pinjaman serta membawa berbagai 

dokumen persyaratan. Kemudian bank mempelajari permohonan dan dokumennya serta 

melakukan survey untuk mengambil keputusan apakah pinjaman disetujui.
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Digitalization
Kedua adalah digitalization, yaitu penggunaan data untuk proses bisnis. Misalnya untuk 

menciptakan produk atau jasa digunakan data segmentasi pelanggan, atau digunakan data 

behavior pelanggan.

Digitalization memanfaatkan data untuk merancang produk baru maupun untuk 

menargetkan pelanggan. Sebagai contoh dalam bagan diatas adalah pinjaman online, yang 

selama ini untuk mencari calon debitur menngunakan cara-cara lama yang bukan online.

Data diperoleh dari CDR (call Data Report), seperti nomer tujuan, lama pembicaraan dan 

sebagainya bukan isi percakapan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa aktif 

pemilik nomer ponsel menggunakan nomernya. Semakin aktif semakin tinggi probabilitas 

untuk untuk menjadi nasabah pinjaman online. Jadi data didalam digitalization ini 

diperuntukkan sebagai indikasi potensi pengguna nomer ponsel menjadi calon pelanggan.

Kurang lebih satu dekade lalu sering terdengar e-commerce menghamburkan uang dengan 

menyediakan potongan harga yang fantastis. Tujuan sebenarnya adalah memperoleh data 

pelanggan. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisis lebih lanjut (predictive analysis) 

untuk mencari potensi customer yang dapat meningkatkan penjualan.
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Berikutnya calon debitur menemui pihak bank lagi untuk menerima kabar keputusan 

permohonannya.

Proses bisnis manual disederhanakan dan digantikan dengan apps, maka proses ini juga 

disebut sebagai digitization. Setelah dilakukan digitization proses menjadi lebih efisien 

bahwa mulai dari pengajuan permohonan, penyampaian dokumen persyaratan serta 

komunikasi dengan pihak bank dilakukan dengan gadget, dimana aplikasinya bisa diunduh 

dari app store.

Tidak ada inovasi proses bisnis. 

Setiap proses bisnis masih sama, 

tetapi kertas dokumen bisnis yang 

dipersyaratkan digantikan dengan 

dokumen .jpg maupun .pdf untuk 

efisiensi waktu.

Dari teknologi lama (kombinasi 

antara manual dan beberapa 

teknologi berbasiskan web) 

menjadi app.

Innovative Way New Technology

Untuk mencari calon debitur berubah dari 

cara lama secara manual menjadi :

1. Predictive analytics, untuk 

menentukan kemungkinan (atau 

potensi) calon customer jadi membeli 

produk/jasa.

2. Segmentasi, dari hasil analytics dapat 

dibuat segmentasi masing pelanggan 

atau nasabah.

1. Big Data

2. Data Analytics (Predictive Analytics)

Innovative Way New Technology
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Kebutuhan untuk Bertransformasi
Dalam melakukan digital transformation tidak langsung mengganti teknologi yang 

digunakan saat ini menjadi teknologi baru, tetapi perlu berinovasi dalam perubahannya, 

tetapi perubahannya bukan untuk efisiensi, melainkan untuk :

1. Mendapatkan nasabah lebih banyak untuk meningkatkan pangsa pasar.

2. Berinovasi dalam cara pembayaran dan pengiriman uang.

Untuk mendapatkan nasabah (atau pelanggan) lebih banyak dapat dilakukan dengan 

menambah relasi dengan bank lainnya sehingga banyak mengenal nasabah-nasabah baru. 

Selain itu juga meningkatkan pelayanan (customer experience) nasabah. Dalam case ini 

nasabah akan mendapatkan pengalaman (customer experience) yang baik dan 

mengesankan apabila:

1. Pengiriman uang aman hingga diterima oleh penerima (beneficiary)

2. Cepat diterima.

3. Murah tarifnya.

Dalam melakukan digital transformation jangan berfokus terlebih dahulu pada teknologi 

baru, tetapi yang perlu dipikirkan adalah perubahan kearah penciptaan nilai finansial dan 

kemudian langkah selanjutnya adalah memikirkan teknologi pendukungnya.

Untuk inovasi solusi pengiriman uang perlu dipikirkan solusi keamaan, kepercayaan 

(trustworthiness), dan cepat diterima oleh penerima, sehingga solusinya adalah Blockchain. 

Transformasi budaya perusahaan juga mutlak diperlukan untuk tetap cepat tanggap (agile) 

terhadap tren dan kebutuhan nasabah/pelanggan (customers’ demand). Selain itu 

dikarenakan industri jasa keuangan (financial service industry) ini sarat sekali dengan data, 

apalagi data sensitif berupa uang, maka budaya perusahaan yang data-driven mutlak 

diperlukan.
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Ketiga adalah digital transformation, yaitu 

menemukan cara baru untuk terhubung dengan 

pelanggan. Sehingga digital transformation yang 

benar akan menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan, bukan sekedar efisiensi atau 

penghematan. 

Jadi digital transformation itu lebih dari sekedar 

automation, atau lebih dari sekedar teknologi, tetapi tergambar pada bagan ini.

Yang paling utama adalah digital vision yang perlu dimiliki oleh para digital leadership. 

Berikutnya ada 3 transformasi yang diperlukan: proses bisnis & budaya perusahaan, teknologi 

dan akses pelanggan menuju produk atau jasa yang disediakan oleh digital company.

Contoh Digital Transformation
Sebuah bank menyediakan jasa pengiriman uang (remittance). Bank tersebut bukan 

merupakan bank besar dan hanya memiliki sekian persen saja pangsa pasarnya.

Nasabah bank tersebut, yang bekerja di luar negeri, ingin mengirimkan uang ke keluarganya 

di tanah air. Proses pengiriman uang (remittance) sebelum transformasi adalah nasabah 

mendatangi bank untuk menyetor sejumlah uang dan membayar sejumlah tarif untuk 

jasanya. Bank kemudian menghubungi bank korespondensi untuk menyetor uang tersebut 

dan menerima sejumlah tarif untuk jasanya.

Uang diterima keluarganya di Indonesia dalam mata uang lokal atau Rupiah. Proses ini 

memakan waktu lama dan memerlukan biaya jasa pengiriman uang yang tidak murah 

tarifnya.

DIGITAL VISION

Transforming
Business 
Process & 

Culture

Transforming
Customer-

facing digital 
access

Transforming
Internal IT

System

Digital Transformation

Corespondence bank

Corespondence bank

Corespondence
bank (Rp)

Acquire More Customers
- Establish & strengthen relationship with more correspondence banks

- Increase customer experience (secure, low fee, express)

Coorporate Culture
- Agile

- Data Driven

Innovate The Payment Solution
- Blockchain for Payment

- Blockchain for Digital Identity

BEFORE



Hasil digital transformation ini mengikuti dari perencananya, yaitu:
1. Pengiriman uang dapat dilakukan dengan aman (secure) dan dapat ditelusuri (traceable)

2. Pengiriman dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses pengiriman 

cara sebelumnya.

3. Biaya lebih murah.

4. Dapat meningkatkan kepercayaan (transparency).
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Dengan menggunakan Blockchain proses 

bisnis mengalami perubahan, misalnya jika 

proses sebelumnya proses pengiriman uang 

yang diterima oleh bank melewati jam tertentu 

maka proses pengiriman uang dilakukan 

keesokan hari. Dengan menggunakan 

Blockchain proses pengiriman uang dapat 

diselesaikan setiap saat.

Adanya perubahan budaya perusahaan menjadi 

agile agar lebih cepat tanggap dengan 

kebutuhan nasabah/pelanggan dan 

data-driven lebih ditingkatkan.

Blockchain untuk alat pembayaran dan 

blockchain digital identity untuk 

identitas digital pengirim dan penerima.

Innovative Way New Technology

Seolah-olah terlihat mirip antara digital transformation dengan business transformation, 

tetapi sebenarnya ada perbedaan.

Digitization
Merubah proses bisnis analog menjadi digital, atau 
meremajakan teknologi misalnya dari web-based 
menjadi apps.

Digitalization
Merubah cara baru untuk meningkatkan nilai 
perusahaan dengan menggunakan data.

Digital Transformation
Merubah proses bisnis analog menjadi digital, atau 
meremajakan teknologi misalnya dari web-based 
menjadi apps.

Business Transformation Perubahan hanya pada proses bisnis dan corporate 
culture tanpa perubahan teknologi pendukungnya.

Perbedaan Digital Transformation dengan

Business Transformation



Penyebab kegagalan pertama, adalah tidak adanya visi perubahan. Banyak sekali 

perusahaan pertama-tama dan utamanya terlalu berfokus pada teknologi. Apalagi 

perusahaan tersebut banyak mengukuti presentasi maupun webinar yang menyandang 

digital transformation didalam software yang ditawarkannya. Digital transformation harus 

memiliki visi perubahan serta inovasi baru, yang disebut visi yang transformatif, visi teknologi 

nanti setelah visi transformatif.

Kedua, langkanya inisiatif digital serta skillset-nya. Perusahaan perlu mengasah digital 
skillset untuk menciptakan inisiatif digital dan inovasi-inovasi baru. Bukan memindahkan 

cara atau metode yang saat ini dipakai (tradisional) kedalam perangkat app melainkan 

berupaya memikirkan customers engagement model yang baru.

Ketiga, penerapan digital transformation dilakukan dengan kepemimpinan dari 

manajemen puncak untuk memastikan keberhasilannya.

Kita semua mengetahui Lego, jika masih belum pernah mendengar Lego setidaknya pernah 

mengetahui atau bermain balok-balok yang terbuat dari kayu atau plastik yang dapat 

disusun menjadi berbagai impian fantasi anak-anak seperti istana, rumah, kendaraan dan 

sebagainya.

Produk mainan anak-anak itu diproduksi oleh sebuah perusahaan di Denmark tahun 1932. 

Perusahaan itu pernah mengalami masa jaya karena pelanggannya atau anak-anak bermain 

dengan balok kayu ataupun plastik. Perusahaan kemudian mengalami kebangkrutan, 

jaman berubah, sekarang semua anak memegang ponsel dan bermain game didalam 

ponsel tersebut.

Pada awal bulan Januari 2004, Kjeld Kirk Kristiansen, pemilik perusahaan dan juga salah 

satu pendiri terjun langsung menjadi pucuk pimpinan (CEO) dan menunjuk konsultan untuk 

membantu merancang kembali perusahaan digital (digital enterprise) untuk memasuki 

digital economy.

Secara singkat inilah digital transformation-nya

Merancang Perubahan (Architecting The Transformation)

The company don’t 
have Envision the 
digital future for 
company

They don’t invest in 
digital initiatives 
and skills

They don’t lead the 
change from the top

Many digital transformation initiatives fail to capture all of the value available to 
them because their vision is not transformative.

Digital Transformation Perusahaan

Alasan Mengapa Digital Transformation Gagal

Yang Telah Lama Didirikan

Sebelum Sesudah

Digital Vision Tidak ada
Digital vision-nya adalah “Inventing 
the future of play”, yang 
mengindikasikan bagaimana masa 
depan permainan.
Dari kata future didalam kalimat 
visi inilah memuat perubahan 
kearah digital.

Produk Lego balok kayu

dan plastik

Digitized Products yang berupa 
fisik 3 dimensi Lego kedalam app 
untuk ponsel. Beberapa nama 
produk barunya : Lego Fussion serta 
Lego Dimenssion.

Pemasaran dan
Penjualan

Iklan di billboard
dan toko

Iklan di media sosial dan app store. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa 
media sosial mendominasi 
perhatian banyak orang melalui 
ponsel masing-masing.

Corporate
Culture

Agile agar cepat tanggal dengan 

perubahan tren, kebutuhan serta 

permintaan pelanggan. Global 
Collaborative Culture, diluar Denmark 

Lego mendirikan hub di London, 

Singapore dan Shanghai. Budaya 

perusahaan diubah menjadi lintas budaya 

(cross culture) untuk bekerjasama secara 

global (global collaborative culture).

Production planning, dimana 
titik berat adalah perencana 
untuk produksi. Saat ada 
perubahan tren, kebutuhan 
maupun permintaan yang 
mendadak dan diluar 
perencanaan (planning) maka 
ditolak.
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Sekilas Tentang Digital Data Services
PT Equine Global memiliki pilar kapabilitas dalam dunia digital yang digambarkan berikut ini.
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Sebelum Sesudah

Digital
Workforce

Setiap karyawan diminta untuk 
bisa memiliki skillset melebihi 
skillset lama, seperti kapabilitas 
untuk berpikir:
1.  Transformatif
2. Agile (gesit) terhadap 

perubahan tren, kebutuhan 
dan permintaan pelanggan

3. Data-driven

Internal IT
System

Lego melakukan moderenisasi 
(bring up-to-date) IT internal 
mereka untuk mendukung setiap 
fungsi bisnis (sales, finance, HR, 
accounting).

Standarisasi IT untuk global.

Setiap kebutuhan aplikasi baru 
dipandang sebagai kebutuhan 
strategis.

Silo system, Lego telah hadir 
diberbagai Negara, dimana 
setiap perwakilan pada setiap 
negara memiliki kustomisasi 
masing-masing yang pada 
akhirnya mengarah kepada 
silo.

Data
Ecosystem

Kapabilitas tim untuk 
berpikir yang tidak 
mengarah kepada 
transformasi.

Scattered local database Cloud database

PT Equine Global memiliki

pilar kapabilitas dalam

dunia digital yang digambarkan

berikut ini.

BLOCKCHAIN

BIG DATA &
BUSINESS

ANALYTICS

CLOUDCYBER
SECURITY

Digital Data Services adalah sebuah unit usaha didalam PT Equine Global yang membantu 

para pelanggan dalam beberapa layanan

Create
Magnificent

Digital
Transformation

Harness
The Power Of Data &

Analytics

Create
Magnificent

Digital
Transformation

- End-to-end 
Journey Redesign

- Digital Strategy

- Data Analytics 
Master Plan

- Machine Learning
- Big Data 

Readiness

- Blockchain Need 
Assessment

- Blockchain 
Readiness



Satrio Tower lantai 16 dan 25
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 Jakarta 12950

www.equine.co.id


