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 Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

REKOMENDASI 
 

“ Sebagai pelaku bisnis yang telah puluhan tahun menjalankan 
bisnis, saya menyadari bahwa sekarang saatnya bagi bisnis 
digital yang bertumbuh cepat. Kunci keberhasilan dari suatu 
bisnis ada tiga hal: berada di industri yang sedang bertumbuh 
(rising industry), model bisnis yang benar, dan sumber daya 
manusia yang unggul. Buku ini mencakup ketiganya, yaitu 
bagaimana meredefinisi bisnis bank agar ikut dalam 
pertumbuhan digital, bagaimana merubah model bisnis 
menggunakan kelebihan teknologi digital, dan bagaimana 
memimpin sumber daya manusia agar unggul secara digital. “ 
 

 TP RACHMAT 
Triputra Group Founder 

 
 

“ Dr. Bayu Prawira Hie melakukan riset disertasi doktoralnya 
bekerjasama dengan Ikatan Bankir Indonesia (IBI) ketika saya 
memimpin Bidang Riset dan Pengembangan IBI di tahun 2018. 
Sejalan dengan itu kami juga bekerjasama dalam 
menyelenggarakan program DIGIFORBANKERS di mana 
setiap bulan kami mengadakan pembahasan tentang 
transformasi digital bersama dengan para pemimpin bank. 
Karena itu saya percaya bahwa buku ini bukan hanya 
didasarkan oleh riset yang mendalam secara akademis, namun 
juga menjawab kebutuhan para praktisi perbankan di Indonesia 
yang mengembangkan digitalisasi . Di masa pergolakan digital 
ini, para pemimpin bank perlu mempelajari cara yang 
didasarkan pada riset dan pengalaman yang telah dialami bank 
lain, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam buku ini semua 
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itu dapat memberi inspirasi bagi para pemimpin bank dalam 
mengembangkan bank digital. 
Selamat kepada Dr. Bayu Prawira Hie atas penerbitan buku ini 
yang sangat memberi kontribusi bagi proses digitalisasi, 
khususnya di sektor perbankan Indonesia. “ 
 

IRWAN HABSJAH 
Komisaris Bank BTPN 

 
 
 

“ Transformasi digital dunia perbankan telah sampai pada titik 
disrupsi, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. 
Bank Indonesia memandang hal ini sebagai suatu kesempatan 
untuk dapat mempercepat peningkatan inklusi finansial serta 
membantu UMKM, sehingga bisa lebih mensejahterakan 
masyarakat. Bank Indonesia terus melakukan transformasi 
digital internal serta menginisiasi perencanaan, regulasi, dan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat 
transformasi digital perbankan di Indonesia, salah satunya 
adalah dibuatnya Blue-Print Sistem Pembayaran Indonesia 
(SPI) 2025. Selain memperhatikan aspek regulasi, bank perlu 
memimpin transformasi digital organisasinya secara bisnis dan 
manajemen. Buku ini memberikan visi yang jauh ke depan 
tentang industri perbankan masa mendatang, sekaligus 
memberikan panduan untuk langkah yang harus diambil saat 
ini. Suatu buku yang dilandaskan pada berbagai referensi 
ilmiah dan contoh-contoh yang valid. Semoga buku ini bisa ikut 
mempercepat transformasi digital perbankan Indonesia.” 
 

ONNY WIDJANARKO 
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta 
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“ Saya telah mengenal Dr.  Bayu Prawira Hie cukup lama 
sebagai seorang yang kompeten di bidang transformasi digital. 
Kami juga sesama alumnus Program Pendidikan di Lemhannas 
RI namun berbeda angkatan. Karena itu saya ikut senang atas 
terbitnya hasil karya beliau yaitu  buku Panduan Transformasi 
Digital Bank di Indonesia ini yang memiliki nilai dan manfaat 
yang luas dalam mendukung proses transformasi digital di 
industri jasa keuangan, khususnya di sektor perbankan. 
Semoga buku ini dapat dipakai sebagai salah satu panduan 
bagi para pemimpin bank di Indonesia tentang bagaimana cara 
mencapai transformasi digital yang bertatakelola baik. Kami 
sangat mengapresiasi penulis buku ini atas peran dan 
sumbangsih pemikirannya terhadap percepatan transformasi 
digital sektor keuangan di negara tercinta ini. ” 
 

AGUS SUGIARTO 
Kepala OJK Institute 

 
 

“ Buku ini sangat komprehensif, membahas dari latar belakang 
perubahan teknologi digital hingga perubahan pola hidup 
masyarakat sebagai dampaknya, yang perlu diiringi dengan 
berbagai penyesuaian oleh perbankan. Selain bermanfaat bagi 
praktisi, buku ini juga bisa dijadikan acuan untuk akademisi, 
termasuk mahasiswa level sarjana hingga pasca sarjana, 
dengan daftar referensi yang sangat kaya. Buku ini adalah 
karya penulis Indonesia yang mungkin merupakan Doktor di 
bidang transformasi digital yang pertama di Tanah Air. Semoga 
buku ini berdampak besar bagi para praktisi dan dunia 
pendidikan. ” 
 

PROF. DR. IR. HERMANTO SIREGAR, M.Ec. 
Rektor Perbanas Institute 
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“ Industri perbankan nasional sedang dilanda perubahan digital 
besar-besaran, terutama didorong oleh situasi pandemi Covid-
19 yang masih berlangsung hingga saat ini dan perilaku 
masyarakatnya. Kondisi ini menuntut Perbankan untuk 
melakukan perubahan strategi (khususnya dengan 

bertransformasi digital), dan kepemimpinan. Dua hal tersebut 
merupakan kunci utama untuk menghadapi perubahan 
lingkungan yang begitu cepat, sehingga industri perbankan 

dapat survive dan berkembang. 
 
Buku ini merupakan referensi yang berguna bagi para Bankir 

agar memperoleh wawasan tentang konsep dan contoh-contoh 
memimpin transformasi digital dengan cara yang tepat, efektif, 
dan efisien. “ 
 

AVILIANI 
Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas 

 

 
 

“ Melakukan transformasi digital bank tanpa mempelajari 
konsep dan pola pikir yang tepat adalah berisiko tinggi. Buku ini 

berisi materi yang komprehensif sehingga membuat setiap 
pemimpin bank yang membacanya bisa menambah 
wawasannya, bukan hanya mengandalkan pengalaman 

pribadinya. Di antara begitu banyak langkah yang harus 
dilakukan untuk bertransformasi digital, kita harus memilih 
mana yang berdampak lebih besar, buku ini membantu kita 

dalam hal tersebut. Sangat berguna. “ 
 

JAHJA SETIAATMADJA 
Presiden Direktur Bank BCA 



 Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

“ Di tahun 2021 ini, kalau kita mengamati harga saham bank-
bank yang mengumumkan dirinya secara nyata beralih ke 
model digital, maka hampir dipastikan naik, bahkan pada bank 
yang bottom-linenya rugi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar 
sangat mengapresiasi dan merespons positif terhadap bank 
yang bertransformasi digital. Karena itu semua bank perlu cepat 
mengikuti tuntutan pasar ini dengan bertransformasi digital. 
Saya berharap para pemimpin bank dan seluruh jajarannya 
menggunakan dengan baik buku Panduan Transformasi Digital 
Bank di Indonesia ini sebagai materi untuk percepatan upaya 
transformasi digital dalam perusahaannya. 
 
Buku ini sangat lengkap sekaligus mendalam, bukan hanya 
konsep tetapi juga dengan contoh-contoh praktek bank di 
dalam dan luar negeri, serta ditulis oleh Dr. Bayu Prawira Hie, 
seorang yang berkompeten yang telah lama saya kenal.” 
 

PRIMUS DORIMULU 
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings 

 
 

 

“ Ketika e-commerce dan fintech menikmati pertumbuhan, 
industri perbankan justru mengalami penurunan kinerja. Sejak 
Juni 2020, penyaluran kredit perbankan terus merosot dan 
terus berkontraksi sampai semester pertama 2021. Selain 
terdampak oleh pandemi, peran perubahan digital dalam 
kompetisi di industri keuangan sangat terasa nyata. Di sektor 
pembayaran pun perbankan sudah lama dihantam oleh pemain 
digital (e-commerce dan fintech), bahkan jauh sebelum 
pandemi terjadi. Ke depannya bisa dipastikan bahwa teknologi 
digital menjadi penentu persaingan dalam industri keuangan.  
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Ancaman datang bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga 
cross-border. Oleh karenanya, bank di Indonesia sangat perlu 
cepat berubah mengikuti arus digitalisasi ini. 
 
Saya sangat bersyukur diterbitkannya buku Panduan 
Transformasi Digital Bank di Indonesia ini, karena ini menjawab 
kebutuhan yang mendesak tersebut. Semua bankir perlu 
membaca buku ini, dan mengimplementasikan metode 
transformasi yang teruji secara ilmiah seperti dalam buku ini. “ 
 

EKO B. SUPRIYANTO 
Pemimpin Redaksi Infobank 

 
 

“ Saya kenal dengan penulis sejak beberapa belas tahun lalu, 
dan sejak semula sangat terkesan dengan keinginan-
tahuannya yang luar biasa dan merambah ke berbagai bidang. 
Sebagai seorang Doktor dalam bidang Transformasi Digital 
yang masih langka di Indonesia, penulis mampu menjabarkan 
kemajuan revolusi digital dengan landasan yang kuat, lengkap 
dengan perspektif leadership and management. 
 
Buku ini perlu dibaca bukan saja oleh mereka yang bergerak di 
dunia jasa keuangan, tetapi oleh siapa saja yang ingin 
memperluas wawasan tentang teknologi digital yang semakin 
menguasai hidup sehari-hari dalam segenap aspeknya di masa 
kini. “ 
 

NOKE KIROYAN 
Executive Chairman KIROYAN PARTNERS 

Chairman, International Chamber of Commerce – Indonesia 
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KATA PENGANTAR 
 
Pandemi Covid-19 telah mendekati satu setengah tahun ketika 
buku ini diterbitkan. Walaupun di sana sini terjadi gelombang 
puncak susulan kedua atau ketiga bahkan keempat, namun saya 
yakin ini akan berlalu segera. Ekonomi dunia sudah terlihat 
menggeliat, indeks saham di berbagai belahan dunia telah 
bangkit. Tinggal masalah waktu kapan ekonomi dunia akan 
kembali ke titik sebelum pandemi ini terjadi. Makin cepat vaksinasi 
masal dilakukan, makin cepat kepulihan ekonomi dunia akan 
dicapai. 

Bencana untuk kehidupan manusia yang telah kehilangan nyawa, 
kesehatan, pekerjaan, dan kemampuan ekonominya karena 
pandemi ini memang menyedihkan. Bencana tersebut juga 
menyebabkan bencana ekonomi di seluruh dunia. 

Di balik bencana ekonomi yang terjadi, ada sisi positif yang perlu 
dilihat, yaitu percepatan pembaruan di dunia ekonomi. Bagaikan 
musim gugur yang merontokkan daun-daun pepohonan, 
memberikan kesempatan munculnya daun-daun baru yang segar 
di musim semi. Bencana ekonomi ini juga membuat kesempatan 
munculnya pemain-pemain ekonomi yang baru dan segar, yang 
akan menjadi generasi baru yang lebih baik dari pemain ekonomi 
sebelumnya. Generasi pemain ekonomi baru ini akan bergabung 
dengan pemain ekonomi yang mampu bertahan melewati 
bencana ekonomi Covid-19 ini, membentuk sistem ekonomi yang 
lebih baik ke depannya. Ekonomi masa lalu yang menuju 
kapitalisme yang individualistik, ke depannya akan bergeser ke 
arah kapitalisme yang humanistik.  

Kemajuan teknologi digital membuat penguatan (empowerment) 
terhadap seluruh individu manusia. Karena itu pemain ekonomi 
digital yang menunjang makin banyak manusia yang menikmati 
keunggulan digital baik sebagai konsumen maupun produsen, 
akan menjadi pemain yang sukses. Akan makin terlihat bahwa 
prinsip ekonomi bukan zero-sum game, tetapi positive-sum game. 
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Orang akan makin sukses dengan membuat orang lain sukses, 
bukan dengan memeras atau mengalahkan orang lain. Cara pikir 
ke arah dalam (inward looking) yaitu “bagaimana membuat saya 
sukses dengan mengandalkan kemampuan saya menghadapi 
kompetitor untuk merebut pelanggan target menjadi pelanggan 
saya” akan menjadi penghalang kesuksesan. Cara berpikir yang 
diperlukan sekarang adalah “bagaimana saya membuat 
masyarakat target yang ingin saya layani menjadi bertambah 
sejahtera dengan memenuhi kebutuhannya bersama-sama 
dengan pihak lain yang kita koordinir (outward looking)”. Tentu 
saja ini memerlukan pengertian yang mendalam mengenai apa 
kontribusi dari kita, yang bisa kita berikan ketika kita bekerjasama 
dengan pihak lain. Itu berarti kita tetap perlu membangun 
kompetensi inti kita yang bernilai sehingga pihak lain memerlukan 
kita untuk kerjasama.  

Bank sebagai pilar utama institusi keuangan, mempunyai peran 
besar terhadap pembentukan ekosistem ekonomi baru yang 
diciptakan oleh transformasi digital ini. Karena itu bank perlu dan 
harus ikut bertransformasi.  

Untuk bisa sejalan dengan prinsip ekosistem ekonomi baru ini, 
bank harus kembali kepada misi dasarnya, yaitu sebagai 
katalisator pergerakan ekonomi, yang menciptakan transformasi 
masyarakat menjadi lebih sejahtera dan baik. Dengan demikian, 
semua usaha transformasi digital yang dilakukan bank berupa 
penyempurnaan pengalaman pelanggan (Customer Experience), 
menjalankan proses terbaik (Operasional Excellence), dan 
menciptakan model bisnis baru (New Business Model), dapat 
membuat bank bertumbuh eksponensial, khususnya di negara 
berkembang seperti di Indonesia.  

Namun, jika sebuah bank tidak dapat bertransformasi digital 
dengan konsep yang baru ini, bisa dipastikan bank tersebut tidak 
bisa bertahan, biasanya kemudian diakuisisi oleh bank lain. 
Berubah itu tidak mudah, lebih mudah memulai dari awal tanpa 
harus menghadapi legacy yang telah terbentuk, namun seringkali 
ini bukan pilihan namun kondisi yang harus diterima. Berdasarkan 
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berbagai riset di seluruh dunia, keberhasilan berubah atau 
bertransformasi digital terletak pada pendekatan kepemimpinan 
bank tersebut. Oleh karenanya, buku ini dibuat agar menjadi 
pedoman bagi para pemimpin bank yang ingin bertransformasi 
digital secara sempurna, baik dari segi apa yang perlu dicapai 
(termasuk parameternya) serta bagaimana mencapainya.  

Buku ini menggunakan pendekatan Zoom-in. Kemajuan teknologi 
secara luas disajikan pada Bab 1, yang disambung dengan Bab 2 
yang berisi dampak kemajuan teknologi terhadap ekonomi, baik 
ekonomi dunia maupun Indonesia, dilanjutkan dengan Bab 3 yang 
membahas strategi untuk bertransformasi digital bagi bank, 
kemudian Bab 4 yang membahas cara memimpin transformasi 
digital bank yang komprehensif dan teruji secara riset. Terakhir 
adalah Bab 5 yang berisi pengalaman dari berbagai kontributor 
yang merupakan praktisi perbankan yang telah berpengalaman 
luas memimpin bank. 

Saya bukan seorang banker, sehingga banyak hal yang saya 
tuliskan di buku ini mungkin belum diakomodasi oleh peraturan 
yang ada tentang bank di Indonesia. Namun saya berharap hal 
tersebut juga membebaskan saya dari pola pikir yang terbentuk 
oleh peraturan yang ada saat lalu dan saat kini. Peraturan-
peraturan tersebut akan berubah sesuai dengan perkembangan 
transformasi digital. Jika kita terikat oleh pemikiran yang dibentuk 
oleh peraturan yang lama, sulit untuk berpikir sesuai dengan 
kondisi yang dibutuhkan ke depan. Terbukti dalam tiga tahun 
terakhir ini banyak sekali perubahan-perubahan peraturan oleh 
regulator tentang sistem keuangan yang jelas-jelas tertulis di 
dalam pertimbangan dasarnya bahwa itu dilakukan untuk 
menjawab tantangan perubahan digital. Saya berharap juga buku 
ini bisa menjadi salah satu materi untuk menyusun peraturan yang 
dibutuhkan demi kemajuan bangsa dan kemajuan bank di 
Indonesia. 

Akhir kata saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga 
untuk semua pihak yang telah membantu saya mewujudkan buku 
ini, termasuk Bpk. TP Rachmat, Bpk. Irwan Habsjah, Bpk. Yayah 
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Diasmono, Bpk. Kostaman Thayib, Bpk. Hermawan Thendean, 
Bpk. Dadang Setiabudi, Ibu Liliana Veronica Lie, Bpk. Josephus 
K. Triprakoso, Bpk. Irfanto Oeij, Bpk. Indra Falatehan,                   
Bpk. Muhamad Yamin, Bpk. Irvandi Ferizal, Bpk. Samsir Ismail, 
Bpk. Harry Alexander Riwu Kaho, Bpk. Ida Bagus Setia Yasa, 
Bpk. Ricky Satria, Prof. Dr. Hermanto Siregar, Ibu Aviliani, 
Bpk. Onny Widjanarko, Bpk. Agus Sugiarto, Bpk. Jahja 
Setiaatmadja, Bpk. Noke Kiroyan, Bpk. Eko B. Supriyanto, 
Bpk. Primus Dorimulu. Terimakasih kepada Ikatan Bankir 
Indonesia, Bank Kalteng, Bank BCA, Maybank, Bank BNI, Bank 
Syariah Indonesia, Bank Kaltimtara, dan Bank lainnya yang telah 
mendukung dalam proses konsepsi, pembuatan, dan penerbitan 
buku ini. Terimakasih juga kepada penerbit MNC Publishing dan 
seluruh pihak yang telah membantu dalam materialisasi buku ini. 
Mohon maaf kepada nama dan pihak yang belum disebutkan, 
karena terlalu banyak pihak yang berjasa dalam membantu saya 
dalam pembuatan dan penerbitan buku ini.  

Buku ini diluncurkan dengan diiringi doa semoga buku ini berguna 
dan berkenan kepada Bapak/Ibu sekalian. 

 

Jakarta, 22 Juni 2021 

Penulis 

DR. dr. Bayu Prawira Hie, MBA 
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APAKAH MANUSIA TELAH MENCIPTAKAN KEHIDUPAN 
BUATAN? 
 

Di tahun 2018, Sony meluncurkan kembali AIBO, robot 
anjing dengan Artificial Intelligence. AIBO yang dalam bahasa 
Jepang berarti ‘teman’, juga merupakan singkatan dari Artificial 
Intelligence Robot. Harganya sekitar USD 3.000. AIBO dapat 
mengenali pemiliknya, serta dapat belajar dari ekspresi wajah 
maupun tindakan pemiliknya mengenai apa yang disukai dan 
yang tidak disukai dari tingkah lakunya. Sesudah beberapa lama, 
AIBO akan mengenal lingkungannya, melakukan hal-hal yang 
disukai oleh pemiliknya, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak 
disukai. Ia belajar dari “mata”nya yang berupa kamera di dahinya, 
dan “telinga”nya yang berupa 4 buah mikrofon, “kulit”nya yang 
berupa sensor sentuh, dan juga mengenali tekanan ketika orang 
mengelus rahangnya. Ketika tenaganya hampir habis AIBO akan 
kembali ke dockingnya untuk mengisi baterenya sendiri. 

Orang-orang tertarik membeli AIBO karena suatu hal yang 
baru, dan karena fungsinya. Di Jepang AIBO digunakan untuk 
menjadi robot pengawas orangtua yang tinggal sendiri di 
rumahnya. AIBO dilengkapi dengan program yang mengenali 
gerakan tubuh yang jatuh, sehingga apabila sang pemilik jatuh,  

FILOSOFI DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI  

1 
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AIBO bisa langsung menghubungi petugas yang segera datang 
untuk memberi pertolongan. Demikian pula bila pemiliknya 
memerintahkan AIBO dengan suara untuk meminta pertolongan.  
 
Gambar 1. AIBO 

 
Sumber: sony.net 
 

Tapi apakah pemiliknya memiliki rasa sayang kepada 
AIBO seperti sayang kepada anjing sesungguhnya? Umumnya 
tidak. Mengapa? Karena orang menyadari bahwa AIBO hanya 
sebuah robot, tidak mempunyai emosi yang membuat adanya 
keterlibatan emosi seperti rasa sayang. Selain itu AIBO tidak 
mempunyai kehidupan biologis, sehingga tidak menggugah emosi 
orang karena AIBO tidak dapat mati, yang mungkin adalah 
menjadi tidak berfungsi.  

Selain kemajuan teknologi dalam meniru kecerdasan 
manusia, terobosan dalam teknologi biologi fisik buatan juga 
sangat mengesankan. Di tahun 2012, peneliti pada Harvard 
University dan California Institute of Technology sudah bisa 
menciptakan ubur-ubur buatan yang disebut Medusoid. Medusoid 
diciptakan dengan menanamkan sel jantung tikus ke atas 
selembar silikon yang digunting dengan rupa seperti bintang, dan 
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dimasukkan ke dalam tabung yang berisi cairan untuk 
memberikan nutrisi kepada sel jantung tikus tersebut. Sesudah 
diberikan kejutan listrik untuk menyinkronkan denyutan sel 
jantung tikus yang menempel pada silikon tersebut, Medusoid 
dapat bergerak hidup seperti ubur-ubur digerakkan oleh sel hidup 
yang dapat mati sesuai umurnya. Apakah ini sudah dapat disebut 
“kehidupan” buatan? Jika definisi kehidupan adalah suatu saat 
akan mengalami kematian secara biologis, maka ini memenuhi 
kriteria tersebut. 
 

APA YANG DICARI MANUSIA? 
 

Apa artinya kemajuan teknologi yang sedemikian luar 
biasa terhadap manusia dan kemanusiaan? Sebenarnya, apa 
yang dituju oleh manusia dengan seluruh usahanya tersebut? 

Sebagai mahluk biologis, manusia dikendalikan oleh 
motivasi universal yang tertanam dalam gen setiap mahluk 
biologis, yaitu keberlangsungan kehidupan gen spesiesnya 
(survival of genes). Ketika manusia purba pertama kali bisa 
berjalan tegak sekitar enam juta tahun yang lalu 
(Australopithecus), mereka tidak banyak berbeda dengan 
binatang lain. Mereka hidup di alam liar dan harus menghadapi 
kegelapan di malam hari. Namun mereka mulai lebih pintar 
daripada binatang lain karena otak mereka bertambah besar dari 
generasi ke generasi. Saat itu diperlukan tiga setengah juta tahun 
evolusi sampai manusia purba Homo habilis dapat mulai 
membuat peralatan sederhana dari batu. Dengan peralatan 
primitifnya, manusia purba sudah menaikkan posisinya menjadi 
predator yang lebih tinggi dibandingkan binatang. Rupanya 
dengan mempunyai obyek karya di luar insting membuat 
rangsangan terhadap perkembangan otak manusia purba, karena 
sejak saat itu volume otak manusia purba berkembang pesat dari 
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500cc. menjadi hampir dua kali lipat (900cc.) pada satu juta tahun 
kemudian, dan manusia purba Homo erectus mulai bisa 
menguasai api. Dengan api, malam menjadi lebih aman bagi 
manusia purba, karena para predator yang berkeliaran di malam 
hari takut dengan api. Mulai saat itu perkembangan otak spesies 
manusia makin pesat, sehingga mencapai 1.500cc sekitar 
200.000 tahun yang lalu, di mana manusia purba telah 
dikategorikan sebagai Homo sapiens atau manusia modern. 
Homo sapiens awal (neanderthalis) mampu membuat berbagai 
peralatan dari batu, termasuk tombak. Namun baru mulai 60.000 
tahun yang lalu manusia mulai membuat lukisan sederhana di 
batu dan gua. Dan karena kemampuannya melukis yang 
kemudian menjadi menulis, manusia mulai membangun 
pengetahuan di atas pengetahuan yang telah dirintis generasi 
sebelumnya.` 

Selaras dengan pertumbuhan volume otak, kemampuan 
berpikir manusia juga meningkat yang bertumpu pada lapisan 
otak yang paling luar yang disebut dengan korteks. Pertumbuhan 
korteks otak inilah pusat dari perkembangan kemampuan berpikir 
manusia. Kemampuan berpikir manusia yang paling dasar adalah 
mengenali dirinya ada, atau yang disebut dengan kesadaran diri 
(consciousness). Kesadaran diri ini tidak dijumpai pada binatang, 
kecuali beberapa jenis kera seperti simpanse dan lumba-lumba 
jenis tertentu, dalam tingkat yang sederhana yaitu mengenali 
dirinya ketika dihadapkan pada cermin. Konsep kesadaran diri ini 
merupakan topik filosofi yang banyak dibahas di abad 
pertengahan, yang salah satunya oleh Descartes dengan 
ungkapannya “Cogito ergo sum” yang artinya “saya berpikir 
karena itu saya ada”. Eksistensi manusia ditentukan oleh 
kemampuan berpikirnya. Bukan hanya dorongan gen secara 
insting untuk terus hidup tanpa menyadari bahwa dirinya itu ada. 
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Grafik 1. Peningkatan Ukuran Otak Manusia dalam Evolusi 
 

  
Sumber: http://aquatic-human-ancestor.org  

 
Kesadaran lain yang dimiliki manusia yang dikarenakan 

perkembangan otaknya adalah kesadaran akan waktu. Dan ini 
murni hanya milik manusia, tidak ada pada spesies binatang 
lainnya. Binatang punya perencanaan yang tertanam dalam 
gennya. Pada negara empat musim misalnya, di musim gugur kita 
akan melihat ikan-ikan di sungai gemuk-gemuk, karena 
menyimpan lemak untuk digunakan di musim dingin saat mereka 
sulit mencari makan. Juga migrasi burung yang terjadi di musim 
gugur untuk menghindari musim dingin.  

Namun perencanaan ini bukan karena otaknya berpikir, 
tetapi karena insting yang tersimpan dalam gen. Pada musim 
gugur sel-sel tubuh ikan merasakan perubahan suhu yang 
membuat mereka lapar tanpa otaknya mengetahui sebabnya. 
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Serangga Tonggeret jenis tertentu punya siklus hidup selama 17 
tahun sekali muncul dari dalam tanah, bukan karena otak mereka 
tetapi program dalam gen mereka.  

Pada manusia juga terdapat perencanaan oleh gen, 
namun yang menonjol pada manusia adalah perencanaan oleh 
otaknya. Dalam banyak hal perencanaan oleh otak manusia 
sejalan dengan perencanaan gen, namun makin lama makin 
banyak perencanaan manusia yang tidak lagi sejalan dengan 
perencanaan gen. Keluarga Berencana misalkan, adalah 
perencanaan manusia yang bertentangan dengan rencana gen, 
karena sesungguhnya rencana gen adalah berkembang biak 
sebanyak-banyaknya. 

Kesadaran akan waktu yang membuat manusia punya 
perencanaan di otak inilah yang membuat manusia juga 
menyadari bahwa dirinya suatu saat akan meninggal. Manusia 
takut sekali akan kematian, padahal kematian adalah rencana 
gen, suatu hal yang terprogram dalam gen yang tujuannya hanya 
satu; melestarikan gen. Jadi dalam rencana gen, jika mahluk 
biologis sudah melaksanakan tugasnya yaitu mewarisi dan 
memperbanyak mahluk biologis yang membawa gennya melalui 
berkembang-biak, kemudian menjaga anak-anaknya untuk 
survive, maka tugas hidup sudah selesai. Tidak ada mahluk lain 
yang takut akan kematian seperti manusia.  

Jika tujuan gen hanya satu yaitu menjaga kehidupan gen 
dengan cara mewariskan gen kepada generasi berikutnya, 
manusia menambah satu tujuan lagi yang berasal dari otak, yaitu 
ingin menjaga kehidupan “diri”nya sendiri selama-lamanya atau 
dengan kata lain ingin mengalahkan kematian, walaupun ini 
sesungguhnya tidak selaras dengan tujuan gen. Bahkan otak 
manusia secara sadar menyadari bahwa apa yang diinginkannya 
adalah tidak selaras dengan keinginan gen, namun manusia 
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memilih mengalahkan gen daripada mengikuti program gen. 
Kesadaran akan waktu dan keinginan mengalahkan kematian ini 
baru muncul kira-kira 10.000 tahun yang lalu, dan yang pertama 
kali ada di dunia sejak pertama kali kehidupan biologis muncul di 
dunia 4,1 milyar tahun yang lalu.  

Kita tahu bahwa seluruh penguasa di dunia, termasuk para 
kaisar di China, selalu mencari ramuan dan cara hidup yang bisa 
mengalahkan kematian, paling sedikit untuk memperpanjang 
kehidupan. Walau tidak henti berusaha, manusia menyadari, 
bahwa mengalahkan kematian belum pernah berhasil, oleh 
karenanya mereka juga berusaha untuk mempersiapkan 
kehidupan sesudah kematian biologis. Banyak sekali artefak, 
norma kehidupan, maupun upacara yang masih ada sampai 
sekarang yang dibuat dengan tujuan tersebut. Salah satunya 
adalah Piramid di Mesir, yang dipersiapkan oleh para Firaun untuk 
menghadapi kehidupan sesudah kematian, lengkap dengan 
prosedur mumifikasi jenazah. 

Dengan kesadarannya akan waktu, manusia tahu 
hidupnya terbatas, oleh karena itu mereka ingin kehidupannya 
dapat menyenangkan. Keinginan kenyamanan untuk kehidupan 
biologis fisiknya juga seringkali tidak selaras dengan program gen. 
Kita lihat misalnya, betapa manusia ingin menikmati makanan 
senikmat dan sebanyak mungkin membuat prevalensi obesitas di 
seluruh dunia meningkat. Di dalam program gen, makan hanya 
untuk melangsungkan kehidupan untuk melaksanakan tugas 
utama kehidupan, yaitu mewariskan gen sebanyak-banyaknya. 
Karena itu pada binatang lain tidak ditemukan obesitas. 

Selain itu, manusia juga berusaha mengalahkan alam, 
karena dengan mengalahkan alam, mereka berada dalam 
perjalanan mengalahkan kematian, sekaligus bisa menikmati 
kehidupan. Organ yang menimbulkan niat ini adalah otak 
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manusia, sekaligus otak manusia sebagai kendaraan untuk 
mencapainya, dengan berbekal bensin ilmu pengetahuan 
(knowledge/science). 

 
Gambar 2. Keinginan Manusia 

 
 

                    
Menyadari bahwa untuk mengalahkan alam dan kematian 

memerlukan kemampuan berpikir yang jauh dibandingkan yang 
dimiliki manusia saat ini, manusia tidak bisa berharap kemampuan 
tersebut diperoleh dari evolusi penambahan volume otak yang 
secara rata-rata hanya 400-500cc per sejuta tahun, atau 
memerlukan tiga juta tahun lagi untuk bisa memiliki volume otak 
dua kali lipat dari yang dimiliki manusia sekarang. Oleh karena itu, 
manusia ingin menambah kemampuan otak secara non-biologis, 
yaitu melalui mesin, yang dinamakan Artificial Intelligence.  

Inilah hal penting dalam masa kini yaitu masa 
Transformasi Digital yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu 
manusia berusaha mengakali evolusi spesiesnya sendiri. 
Kemajuan Artificial Intelligence sekarang memungkinkan manusia 
untuk meningkatkan kapasitas otak manusia dengan tanpa batas, 
tanpa harus menunggu evolusi. 
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TIGA SUMBER KEKUATAN: MENGETAHUI MASA LALU, 
SAAT INI, DAN MASA DEPAN 
 

Kekuatan ilmu pengetahuan yang digabungkan dengan 
kesadaran akan waktu pada manusia telah lama dieksplorasi oleh 
para filsuf, dan seringkali muncul dalam kisah yang sarat dengan 
makna filosofi. Salah satunya adalah kisah Mahabharata. Dalam 
salah satu babnya dikisahkan mengenai riwayat Pandawa Lima. 
Ayah dari Pandawa Lima ini adalah Pandu yang mempunyai dua 
istri, yaitu Kunti dan Madri. Dalam Mahabharata diceritakan 
bahwa Pandu tidak bisa mempunyai anak akibat dikutuk oleh 
seorang resi (pandita dalam agama Hindu). Kutukan itu terjadi 
setelah Pandu memanah resi tersebut tanpa sengaja, sebab pada 
saat itu sang resi dengan istrinya sedang berubah wujud menjadi 
kijang. Namun dengan cara memohon kepada dewa, kedua istri 
Pandu dapat mengandung tanpa harus disetubuhi oleh Pandu. 
Kunti kemudian melahirkan tiga orang anak yaitu Yudistira, Bima, 
dan Arjuna. Sedangkan Madri melahirkan dua anak kembar, yaitu 
Nakula dan Sadewa.  

Semasa Pandawa masih anak-anak, Pandu, ayah mereka 
mengajak ibu mereka Kunti dan Madri tinggal di hutan. Pandu 
mengajari anak-anaknya agar nanti mereka menjadi orang-orang 
yang terhormat. Suatu kali Pandu memangku Sadewa, anaknya 
terkecil di pahanya dan berkata, bahwa Sadewa harus “makan” 
otak ayahandanya, agar dia dapat mengetahui segala sesuatu 
tentang dunia. Sadewa memandang mata ayahnya dengan serius 
dan berjanji akan “melahap” otak ayahnya. 

Suatu saat, Pandu tewas karena kutukan yang ditimpa 
kepadanya. Madri menyusul suaminya dengan cara membakar 
diri. Jasad Pandu dibaringkan di atas tumpukan kayu yang 
dinyalakan. Sadewa merasa sedih melihat ayah dan ibunya dalam 
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api pembakaran, akan tetapi dia tetap teringat pesan 
ayahandanya agar dia “makan” otak ayahandanya. Ketika 
Sadewa melihat kepala Pandu meletup karena terbakar dan 
memuntahkan otaknya, Sadewa nekat masuk ke dalam api dan 
mengambil otak ayahandanya tersebut dan lari ke hutan untuk 
memakan otak tersebut.  

Dikisahkan bahwa pada gigitan pertama Sadewa 
membuatnya mengetahui semua yang TELAH terjadi di seluruh 
dunia. Gigitan kedua membuat Sadewa mengetahui apa yang 
SEDANG terjadi di seluruh dunia. Gigitan ketiga membuat 
Sadewa mengetahui apa yang AKAN terjadi pada masa depan. 
Mengetahui hal tersebut, dewa-dewi di Kahyangan gempar dan 
mengutus Dewa Krishna untuk segera menyusul Sadewa. Para 
dewa-dewi tahu bahwa apa yang diketahui Sadewa, yaitu 
mengetahui semua tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa 
mendatang merupakan kekuatan luar biasa yang bisa membuat 
dunia kacau. Namun karena Sadewa telah memperoleh kekuatan 
tersebut, Khrisna meminta kepada Sadewa agar tidak akan 
mengungkapkan apa yang ia ketahui kepada orang lain, dengan 
imbalan janji Krhisna akan melindungi setiap Pandawa Lima 
dengan nyawanya.  

 
Gambar 3. Masa Lalu – Saat Ini – Masa Depan 
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KEMAMPUAN MESIN SAAT INI DALAM MENGETAHUI MASA 
LALU, SAAT INI, DAN MASA DEPAN 

 
Apabila kita melihat kemampuan teknologi digital yang kita 

miliki saat ini, manusia telah dapat mengetahui semua yang 
TELAH terjadi di masa lalu. Search engine seperti Google dan 
Baidu bisa mencari informasi masa lalu dengan sangat lengkap. 
Pengembangan IoT yang sedang berlangsung dengan teknologi 
5G memungkinkan manusia untuk mengetahui semua yang 
SEDANG terjadi di seluruh dunia. Dan kemampuan Big Data 
Analytics serta Machine Learning memungkinkan manusia 
mengetahui MASA DEPAN dengan ketepatan yang terus 
meningkat dan jangka waktu jelajah masa depan yang makin jauh. 
Dan sesuai dengan kekuatiran Dewa Khrisna, hal ini bisa 
menjadikan kehidupan manusia kacau. Jika kita bisa mengetahui 
masa depan, maka kita pasti akan berusaha mempengaruhi atau 
mengatur masa depan. Tentunya kita akan berusaha 
mendapatkan masa depan yang sesempurna mungkin, dan 
mengejar kesempurnaan akan merupakan suatu usaha yang tidak 
pernah tercapai. Selain itu, manusia yang bisa menguasai 
kecanggihan teknologi tersebut akan sangat berkuasa terhadap 
kelompok manusia yang tertinggal. Bukan saja keunggulan dalam 
ekonomi, manusia yang menguasai teknologi juga bisa memiliki 
anak-anak yang unggul karena dirancang sebelum dilahirkan. 

Di bulan November tahun 2018, kelahiran dua orang bayi 
kembar perempuan di China menimbulkan kegemparan di seluruh 
dunia. He Jiankui, ilmuwan dari China, mengaku telah melakukan 
gene-editing menggunakan teknik CRISPR (Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats) kepada kedua bayi 
kembar tersebut. Alasan ia melakukan hal tersebut adalah untuk 
mencegah kedua bayi kembar tersebut mewarisi virus HIV dari 
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orangtuanya. He Jiankui memotong gen CCR5 yang dalam tubuh 
manusia memproduksi protein yang diperlukan oleh virus HIV 
untuk masuk ke dalam sel. Dengan demikian, kedua bayi 
perempuan tersebut merupakan bayi pertama yang lahir dengan 
modifikasi gen. Apa yang membuat seluruh dunia gempar? Tidak 
lain adalah bahwa dengan melakukan modifikasi gen manusia 
tersebut, He Jiankui telah ikut serta dalam proses “merancang” 
manusia, suatu tindakan yang walaupun secara kemampuan telah 
dapat dilakukan oleh banyak ilmuwan, namun masih belum 
mendapat persetujuan dari komite etik ilmuwan dunia. Hal ini 
disebabkan sekali hal ini dimulai, maka tidak akan ada ujungnya. 
Jika para bayi “Nana” (nama dari ibu bayi kembar tersebut) boleh 
dirancang sehingga tidak terinfeksi virus HIV, kenapa tidak boleh 
dirancang sehingga tidak terinfeksi virus lainnya, bahkan segala 
macam kuman lainnya. Jika itu boleh, kenapa tidak dirancang 
agar menjadi manusia yang berintelegensi tinggi, fisik yang lebih 
cantik atau tampan, dan segala macam permintaan orangtua 
untuk dapat memperoleh anak sesempurna mungkin. Dan karena 
gen tersebut diedit pada saat embrio, maka gen tersebut akan 
terus diwariskan pada keturunannya. Siapakah manusia yang 
diperkenankan untuk merancang manusia lain? Sampai saat ini, 
manusia masih membatasi bahwa hak untuk merancang manusia 
lain adalah bukan pada manusia, tetapi pada proses alami, atau 
pada Tuhan. 

Di sisi lain, tentunya proses tersebut memerlukan biaya, 
maka siapakah para orang tua yang dapat meminta anaknya 
dirancang? Makin kaya seseorang, makin mampu ia meminta 
agar anaknya sesempurna mungkin, yang pada gilirannya 
menjadi anak yang super yang berpotensi makin superior 
dibandingkan manusia lain. Apakah ini secara etik dapat diterima? 
Karena jika masyarakat yang tidak mampu mempunyai anak-anak 
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yang inferior secara genetik dibandingkan anak-anak orang kaya, 
apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka apalagi 
sesudah beberapa generasi. 

Jika ini adalah masalah yang dihadapi secara biologis, 
masalah yang sama juga dihadapi secara non-biologis. Jika 
behavioral analytics dengan artificial intelligence dapat 
memprediksi dengan tepat reaksi pasar beberapa hari ke depan, 
tentunya mereka pada posisi yang lebih baik untuk bisa 
mengambil keuntungan dari transaksi saham di bursa misalkan. 
Lalu siapa yang bisa mampu membiayai mesin dengan artificial 
intelligence? Karena itu, masyarakat mencemaskan kemajuan 
teknologi ini akan makin memusatkan kekuatan yang berdasarkan 
ilmu pengetahuan ke dalam tangan segelintir manusia yang terus 
akan makin berkuasa. 

Jika kemajuan teknologi ini tidak terkendali, di masa 
mendatang dapat tercipta suatu sub-spesies manusia baru yang 
secara fisik, intelegensia, dan kemampuan yang jauh lebih unggul 
dibandingkan dengan mayoritas manusia lainnya. 

Tidak terkendali? Siapa yang bisa mengendalikan? Tidak 
ada. Manusia hanya bisa menunda sesaat, namun tidak bisa 
mencegah sekelompok manusia melanggar konsensus etika, dan 
melakukannya diam-diam. Yakinlah bahwa ilmuwan seperti He 
Jiankui tidak sendiri, pasti ada ilmuwan lain yang juga telah 
melakukannya namun tidak mengumumkannya seperti He. Bukan 
saja di bidang CRISPR tapi juga di bidang lain misalkan kloning 
manusia. 

Benarkah mesin bisa lebih pandai dibandingkan otak 
manusia? Otak manusia merupakan mahakarya alam yang 
berproses selama 4,1 milyar tahun sejak dimulainya kehidupan di 
dunia. Otak manusia merupakan suatu organ yang kompleks yang 
terdiri dari sekitar 100 milyar sel neuron sebagai prosesornya dan 
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1 trilyun sel glia sebagai penghubung. Proses pengolahan 
informasi di otak merupakan proses biologi kompleks berdasarkan 
proses kimia-fisika yang menghasilkan impuls listrik dan 
sebaliknya. Sedemikian banyaknya proses yang berjalan 
bersamaan dalam otak ketika suatu proses berpikir terjadi. Namun 
manusia saat ini sudah dapat memisahkan menguraikan proses 
berpikir (proses logika) dengan proses kimia-fisika-biologi yang 
terjadi di dalam otak yang digunakan untuk proses berpikir 
tersebut. Manusia sudah bisa memindahkan proses berpikir ke 
mesin, yang murni bekerja secara fisika, yang bisa lebih cepat 
dengan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan proses kimia-
biologi. Dengan demikian satu per satu kemampuan korteks otak 
manusia dapat ditiru dan diungguli. 

Dalam kemampuan komputasi numerik, sudah puluhan 
tahun kemampuan berhitung manusia dikalahkan oleh mesin. 
Diawali dengan mengalahkan kemampuan berhitung dengan 
formula yang baku, mesin saat ini sudah mengalahkan hampir 
semua kemampuan logika numerik manusia, bahkan dengan 
probabilitas yang sangat kompleks seperti permainan Catur atau 
permainan Go. 

Di tahun 1997, juara dunia Catur, Anatoli Karpov, 
dikalahkan oleh mesin Deep Blue yang dibuat oleh IBM. 
Sedangkan pada permainan Go yang jauh lebih kompleks 
dibandingkan dengan Catur, mesin AlphaGo yang dibuat oleh 
Google bisa mengalahkan juara dunia permainan Go di tahun 
2016 dan 2017. Menariknya, mesin AlphaGo diprogram untuk 
belajar sendiri meningkatkan daya pikirnya dengan cara berlatih 
bermain melawan diri sendiri. Inilah yang disebut dengan Machine 
Learning. Dengan metode Machine Learning, mesin bisa belajar 
secara independen dari manusia, sehingga tidak dibatasi oleh 
kemampuan sang manusia sebagai ‘guru’ atau ‘master’nya. 
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Di bidang kemampuan verbal dan abstraksi yang lebih 
kompleks, mesin membuktikan dirinya mengalahkan juara dunia 
permainan Jeopardy! 

Jeopardy! adalah pertandingan pengetahuan umum yang 
terdiri dari antara lain sejarah, sastra, budaya, dan lainnya. 
Kemampuan verbal lebih kompleks dibandingkan dengan 
kemampuan numerik karena mencakup pengertian yang bersifat 
kualitatif dan kontekstual, bukan hanya kuantitatif. Di tahun 2011, 
dua orang juara Jeopardy! dikalahkan oleh mesin IBM Watson 
yang dibuat oleh IBM. Ini menunjukkan bahwa mesin sudah dapat 
mengalahkan manusia dalam menguasai pengetahuan masa lalu. 

Saat ini IBM sedang bekerja pada Project Debater di  mana 
mesin IBM Watson diadu berdebat dengan juara dunia debat. Dari 
pengalaman didapatkan bahwa IBM Watson dapat lebih unggul 
dalam memberikan data dan fakta yang mendukung argumennya, 
namun masih kalah dengan juara dunia debat dalam mengatur 
kata-kata yang menarik dukungan (aspek emosi) dari penonton. 

Kemampuan berpikir mesin yang luar biasa dan bisa 
mengimbangi bahkan mengalahkan kemampuan otak manusia 
saat ini adalah kemampuan melakukan proses. Suatu proses 
memerlukan input. Pada manusia, input itu didapat dari organ 
sensoriknya, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan otot-
sendi. Dengan organ sensoriknya, manusia bisa mengenali 
perubahan lingkungan, lalu otaknya memproses dan 
menginterpretasi data lingkungan yang masuk, kemudian 
melakukan respons dengan tindakan yang diperlukan. Apakah 
mesin bisa menyamai manusia dalam hal ini? Dalam Project 
Debater, IBM Watson kalah dalam memenangkan dukungan dari 
penonton karena ia tidak dilengkapi dengan sensor yang 
mendeteksi dan menginterpretasikan ekspresi wajah, tubuh dan 
suara penonton. Sedangkan manusia yang dilawannya, selain 
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berdebat dengan IBM Watson pasti juga melakukan deteksi 
respons penonton melalui mata dan telinganya. Jika IBM Watson 
menambah faktor deteksi ekspresi penonton yang kemudian 
diolah dengan algoritma, sangat mungkin ia yang akan menang 
dalam debat. Mesin tidak punya emosi, namun emosi dapat 
menjadi obyek yang diurai (antara lain melalui ekspresi) dan 
dinterpretasi, untuk kemudian dilakukan penyesuaian pemilihan 
kata-kata dalam berdebat untuk memenangkan emosi dari para 
penonton. Terdengar mustahil? 

Mesin dapat diperlengkapi dengan multisensor. Salah satu 
contohnya adalah mobil otonom (autonomous car) yang 
dikembangkan oleh Google, Tesla, dan Uber. Mobil otonom yang 
mereka kembangkan menanamkan teknologi sensor cahaya, 
posisi, gerak, radar, dan laser, yang langsung diolah oleh 
komputer untuk menentukan gerakan mobil tersebut. Diperlukan 
kecepatan pengolahan data yang diperoleh dari sensor 
sedemikian kompeksnya dan kemudian melakukan keputusan 
gerakan apa yang harus diambil, secara terus menerus. Apa yang 
bisa dilakukan oleh manusia sebagai pengemudi, harus bisa 
dilakukan oleh mesin dengan lebih baik, begitu tujuannya. 

Sesungguhnya ide dan riset mengenai mobil otonom 
sedah ada sejak tahun 1920-an di Amerika dan Eropa. Namun 
mobil otonom yang dikembangkan sebelumnya belum pernah 
mencapai level paling tinggi yang dicapai sekarang yaitu mobil 
yang sama sekali tanpa orang di belakang kemudi. Di bulan 
Oktober 2018, Waymo, yaitu anak perusahaan Google yang 
bergerak dalam pengembangan mobil otonom, memperoleh ijin 
untuk mengoperasikan mobil otonom tanpa orang di belakang 
kemudi di jalan sesungguhnya dalam area terbatas di California. 
Umumnya yang menjadi pertimbangan utama dalam 
pengoperasian mobil otonom ini adalah keamanannya 
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dibandingkan dengan mobil yang dikemudikan oleh manusia. 
Sampai saat ini data mencatat kecelakaan yang dialami mobil 
otonom masih lebih tinggi dibandingkan mobil yang dikemudikan 
manusia. Namun kita tahu, untuk mesin meningkatkan 
kemampuannya menjadi lebih waspada daripada manusia, hanya 
soal waktu. Perkembangan teknologi 5G akan juga memberikan 
dorongan percepatan hal ini terjadi. 

Di masa depan mobil tanpa sopir akan lebih aman 
dibandingkan mobil yang dikemudikan oleh manusia, sehingga 
mungkin justru manusia tidak lagi bisa memperoleh Surat Ijin 
Mengemudi. 

Sensor pada mesin tidak harus terletak pada suatu benda 
yang berbentuk mobil atau robot. Sesungguhnya, sensor bisa 
terletak tersebar di berbagai penjuru dan data yang diperolehnya 
kemudian diolah, juga tidak harus oleh hanya satu pusat 
pengolahan. Inilah bedanya mesin dengan manusia. Sensor pada 
manusia melekat pada tubuh, dan datanya dikirim kepada 
kemudian diolah oleh satu otak. Oleh karenanya, mesin bisa jauh 
melampaui kemampuan manusia karena kapasitas 
multiplikasinya tidak terbatas. 

Amazon meluncurkan toko Amazon Go sejak Desember 
2016 di Seattle, dan pada saat in telah mempunyai belasan toko 
serupa di beberapa kota di Amerika Serikat. Amazon Go memiliki 
sensor di seluruh bagian tokonya, sehingga pelanggan yang 
belanja di sana tidak perlu menjumpai seorang kasir untuk 
membayar, bahkan tidak perlu mendaftarkan sendiri barang 
belanjaannya (self-checkout) seperti di Wal-Mart atau Target, 
karena sensor di Amazon Go sudah mendeteksi apa saja barang 
yang dibawa pelanggan ke pintu keluar, jumlahnya berapa, dan 
total harganya berapa. Semua data tersebut dikirimkan ke 
smartphone pelanggan, dan pelanggan tinggal memberi 
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persetujuan membayar. Amazon menerapkan machine learning 
dalam programnya, sehingga tidak saja ia dapat mendeteksi apa 
saja barang belanjaan yang dibeli pada akhirnya, namun juga 
proses mereka mengambil keputusan membeli, misalkan apakah 
mereka membandingkan dengan barang lain, memilih ukuran, 
dan sebagainya, yang diolah menjadi masukan untuk lebih 
mengerti jalan berpikir dan perilaku pelanggan. 

Karena kesadaran akan waktu yang dimiliki oleh manusia, 
yang tidak dimiliki oleh mahluk lainnya, manusia mempunyai 
keinginan yang kuat untuk mengetahui masa depan. Tujuannya 
adalah agar dapat mempengaruhi masa depan sesuai dengan 
keinginannya, ataupun sedikitnya mempersiapkan diri 
menghadapi hal yang akan dialaminya di masa depan. Di seluruh 
dunia, para peramal yang dipercaya sakti bisa menangguk 
kekayaan dari orang-orang yang minta diramal tentang masa 
depannya. Memang kemampuan mengetahui masa depan 
merupakan suatu kemampuan yang bila dikuasai bisa 
memberikan manusia kekuasaan yang luar biasa, khususnya 
apabila apa yang diketahuinya tentang masa depan tidak 
diketahui oleh orang lain. Seperti halnya kemampuan Sadewa 
dalam cerita Mahabharata. 

Saat ini kemampuan mesin terus dikembangkan untuk 
bisa memprediksi masa depan dengan akurat. Data yang 
diperoleh dari masa lalu, digabungkan dengan data saat ini yang 
terus didapat dari monitor atau sensor, diolah dengan algoritma 
yang dikembangkan oleh mesin sendiri melalui machine learning 
dan deep learning, dapat menghasilkan prediksi yang melampaui 
prediksi manusia ahli. Salah satu contoh adalah di Januari 2018, 
Stanford mengumumkan bahwa mesin yang dikembangkannya 
dapat memprediksi kematian. Mesin mereka dapat memantau 
perkembangan pasien yang dirawat di ICU rumah sakit, dan dapat 
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memprediksi bahwa pasien tersebut akan meninggal dalam 
jangka waktu 6 jam, dengan ketepatan 90%. Mengingat 
kemampuan mesin yang terus meningkat sesuai dengan deret 
eksponensial, maka suatu keniscayaan bahwa ketepatan prediksi 
tersebut akan terus meningkat, dan dengan kemungkinan situasi 
yang lebih luas, termasuk pada pasien yang tidak dirawat, namun 
terpantau dengan sensor IoT. 

Salah satu konsep yang dikembangkan dalam kemajuan 
teknologi digital adalah konsep “Digital Twin”, yaitu membuat 
kembaran virtual dari diri manusia, maupun barang apapun 
misalkan motor atau mobil, di dalam sistem, dengan cara 
memasukkan data-data sebanyak mungkin dengan waktu data 
diperoleh agar dapat dilakukan suatu simulasi atas data tersebut 
untuk memprediksi masa depan yang akan dihadapi obyek 
sesungguhnya. 

Contoh penerapan digital twin: Pak Bambang (pasien 
ilustrasi) berumur 51 tahun, menderita fibrilasi atrial jantung. 
Denyut jantungnya tidak teratur dan bisa berdenyut dengan 
sangat cepat di atas 150 denyut per menit. Gangguan ini sangat 
berisiko fatal. Setiap saat Pak Bambang bisa pingsan, mengalami 
serangan jantung, atau stroke. Pak Bambang kemudian 
berkonsultasi dengan dokter ahli jantung (kardiologis). Sang 
dokter melakukan pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan 
darah, EKG, Ekokardiografi, dan lainnya, secara serial atau 
beberapa kali dalam rentang waktu tertentu. Semua data tersebut 
digabung dengan data umur, berat badan, tekanan darah, 
pemeriksaan fisik, riwayat, dan lainnya kemudian dimasukkan ke 
dalam sistem, membangun gambaran seorang ‘pasien’ yang 
menjadi ‘digital twin’ dari Pak Bambang. Digital twin Pak Bambang 
terhubung dengan cloud yang memiliki data dari sejumlah besar 
digital twin pasien dari seluruh dunia, termasuk pasien dengan 
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fibrilasi atrial. Dengan membandingkan digital twin Pak Bambang 
dengan data digital twin pasien-pasien lain di cloud, sang dokter 
bisa mendapatkan pilihan prosedur pengobatan apa yang terbaik 
dalam kasus Pak Bambang berdasarkan analisis kumpulan data 
digital twin para pasien yang sudah pernah menjalani prosedur 
pengobatan sebelumnya. Demikian pula sang dokter bisa 
melakukan prediksi apakah sesudah prosedur pengobatan Pak 
Bambang akan mengalami kekambuhan, dan apabila ya, kapan 
kemungkinan besar itu akan terjadi. 

Tanpa melakukan prosedur komparasi digital twin dalam 
cloud, kemampuan memilih prosedur pengobatan dari dokter 
yang mengobati Pak Bambang hanya berdasarkan data 
pengalaman sang dokter yang pasti jauh lebih sedikit, dan 
berdasarkan kepustakaan yang dibacanya yang juga pasti 
terbatas. 

Konsep digital twin ini sudah diterapkan dalam platform 
konsultasi kesehatan digital Babylon (www.babylonhealth.com), 
yang mana seseorang dapat bertanya tentang gejala penyakitnya 
kepada mesin dengan artificial intelligence dengan kemampuan 
yang setara dengan dokter. 

Jika contoh ilustrasi di atas terjadi di dunia kedokteran, hal 
yang sama bisa diterapkan di bidang lain. Contohnya, bank bisa 
membuat digital twin dari para nasabahnya berdasarkan data 
yang dimilikinya, termasuk data demografi, riwayat transaksi, 
riwayat penerimaan, pinjaman, dan lain sebagainya, sehingga 
bank tersebut dapat menilai layanan atau penawaran apa yang 
paling cocok untuk sang nasabah, baik untuk saat ini maupun saat 
mendatang. 

Demikian pula apabila konsep digital twin diterapkan pada 
produk. Misalkan ketika perusahaan Honda mengirimkan sebuah 
sepeda motor baru kepada seorang pembelinya, data awal 
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spesifikasi sepeda motor tersebut bisa dimasukkan ke dalam 
sistem. Selanjutnya arus data dari sepeda motor tersebut bisa 
diperoleh dari peralatan IoT (internet of things) yang ditanamkan 
dalam sepeda motor tersebut, sehingga didapatkanlah suatu 
serial data. Dari serial data sepeda motor tersebut dengan 
membandingkannya dengan kompilasi data sepeda motor sejenis 
yang pernah dijualnya, maka bisa diperoleh prediksi kapan 
sepeda motor tersebut memerlukan pergantian suku cadang 
tertentu, sehingga sang pembeli bisa diinformasikan untuk 
melakukannya sebelum sepeda motornya mogok. 

 
MENDEKATI HIDUP ABADI DI TAHUN 2045 
 

Sejauh manakah mesin dengan kecerdasan buatan 
(artificial intelligence) bisa mengalahkan kemampuan otak 
manusia dan berapa lama lagi hal tersebut terjadi?  

Ray Kurtzweil, seorang futurist tersohor di Amerika Serikat 
yang telah memperoleh berbagai penghargaan atas karyanya, 
memprediksi bahwa di tahun 2029 mesin akan lulus dari Turing 
Test, yang berarti orang sudah tidak bisa membedakan hasil dari 
pemikiran mesin dengan pemikiran orang (saat ini mesin masih 
belum mampu menyerupai hasil pemikiran manusia yang 
mengandung unsur emosi). Ray juga mengatakan bahwa di tahun 
2045 akan terjadi masa Singularity, yaitu masa di mana 
kemampuan inteligensia mesin sudah melampaui kemampuan 
intelegensia manusia di segala bidang. 

Apa itu artinya bagi manusia? Artinya manusia mempunyai 
kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat untuk mencapai apa 
yang selama puluhan ribu tahun dikejarnya, yaitu mengalahkan 
kematian. 
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Tentunya di sisi lain adalah manusia harus mencari 
pekerjaan yang bisa dilakukannya dengan lebih baik 
dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh mesin. Dulu ketika 
revolusi industri pertama sampai revolusi industri ketiga terjadi, 
manusia makin bergeser menuju kemampuan otak dibandingkan 
kemampuan fisik yang telah makin lama makin dikalahkan oleh 
mesin sejak revolusi industri pertama. Namun sejak revolusi 
industri keempat yang merupakan bagian dari transformasi digital 
ini, manusia secara bertahap makin terkalahkan oleh mesin dalam 
segi kemampuan otak. Manusia harus menemukan kemampuan 
apa lagi yang harus dikembangkan manusia yang belum 
dikalahkan oleh mesin. Manusia adalah mahluk dengan 
kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, karenanya pada 
saatnya manusia pasti akan bisa beradaptasi dengan situasi yang 
berkembang. 

Saat ini kemajuan kemampuan mesin dengan kecepatan 
yang eksponensial membuat banyak sekali penemuan-penemuan 
baru di berbagai bidang. Antara lain manusia telah mampu 
membuat pemetaan gen manusia, membuat klon mamalia bahkan 
klon monyet, mengedit gen dengan CRISPR, membuat foto 
blackhole yang jaraknya 55 juta tahun cahaya, dan sebagainya. 
Dan penemuan-penemuan ini baru menggunakan kemampuan 
mesin yang dikendalikan oleh pemikiran manusia.  

Tahap berikutnya yang akan kita hadapi adalah mesin bisa 
belajar sendiri dari data-data yang diperolehnya, membuat pola 
algoritma sendiri yang terus ia perbaiki, sehingga mesin seakan 
mempunyai logikanya sendiri yang tidak mampu dijelaskan 
kepada manusia namun lebih tepat dibandingkan logika manusia. 
Dengan kemampuan mesin seperti itu, manusia bisa berharap 
mendapatkan apa yang dikejarnya selama puluhan juta tahun 
yaitu mengalahkan kematian dan hidup selamanya dapat segera 
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dicapai dalam abad ini. Ada dua jenis konsep kehidupan abadi 
yang ada saat ini. Yang pertama adalah projek kehidupan abadi 
secara fisik. Calico Project yang didanai oleh Google bekerja pada 
projek jenis ini. Yang kedua adalah konsep kehidupan abadi 
secara virtual, yang dikemukakan antara lain oleh Ray Kurtzweil.  

Calico Project bekerja untuk mengatasi penyakit-penyakit 
yang secara signifikan mempengaruhi angka harapan hidup, serta 
riset pada proses anti penuaan. Namun seperti yang kita ketahui, 
makin tua seorang manusia, tentunya akan makin mahal biaya 
mempertahankan hidupnya. Oleh karenanya, memperpanjang 
hidup atau menuju kehidupan abadi secara fisik akan memerlukan 
biaya yang sangat tinggi. 

Sedangkan konsep kehidupan abadi secara virtual yang 
dikembangkan oleh antara lain Ray Kurtzweil lebih kepada 
kehidupan abadi non-fisik. Konsep ini memandang bahwa 
sesungguhnya eksistensi manusia adalah pada pikirannya.  

Coba kita bayangkan, jika seseorang kecelakaan, dan 
kehilangan anggota tubuhnya, sampai di mana kita masih bisa 
mengatakan orang tersebut masih ‘ada’ atau hidup? 

Mari kita mengambil suatu cerita perumpamaan sebagai 
berikut; Jika Stephen Hawkings, yang kita tahu terkena penyakit 
ALS (amyotrophic lateral syndrome) yang membuat seluruh 
bagian tubuhnya lumpuh, namun otaknya masih dapat bekerja 
dengan baik, ditransplantasikan otaknya kepada tubuh muda 
seseorang –misalkan bernama Johny- yang kehilangan fungsi 
otaknya oleh karena sesuatu. Ketika tubuh Johny dengan otak 
Stephen Hawkings itu Anda jumpai, apakah Anda berjumpa 
dengan Johny atau Stephen Hawkings? Menurut Anda, siapa istri 
sesungguhnya dari tubuh Johny dengan otak Stephen Hawkings 
tersebut; istri dari Johny atau istri dari Stephen Hawkings? 
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Kebanyakan orang akan menjawab bahwa tubuh Johny 
dengan otak Stephen Hawkings tersebut adalah Stephen 
Hawkings yang hidup dengan tubuh baru dibandingkan dengan 
adalah Johny yang hidup dengan otak baru. Hal ini dikarenakan 
konsep ‘hidup’ seseorang lebih pada kepribadiannya yang 
terungkap dari sifat dan cara berpikirnya, yang sesungguhnya 
merupakan fungsi dari korteks otak. 

Bagaimana jika otak Stephen Hawkings di dalam tubuh 
Johny tersebut kemudian secara perlahan digantikan dengan 
computer chips yang bisa memberikan fungsi dan respons serta 
kepribadian dan sifat yang sama dengan otak biologis? Apakah ia 
tetap Stephen Hawkings atau bukan? 

Dengan perkembangan teknologi saat ini yang telah 
memasuki fase artificial neural networks, menciptakan ‘digital twin’ 
bukan hanya untuk aspek fisik, namun juga pikiran, bukanlah 
suatu hal yang mustahil. Suatu hari di masa depan, manusia 
dapat membuat ‘mirror’ atau cermin dari seluruh pemikirannya ke 
dalam artificial neural network yang akan mampu menjadi media 
pengganti otak biologis. Ketika fisik tubuh orang tersebut 
kemudian mati secara biologis, pemikiran, kepribadian, sifat orang 
tersebut akan terus hidup dan dapat terus belajar dan berinteraksi 
dengan orang atau ‘virtual life’ lainnya. Ray Kurtzweil memprediksi 
bahwa hal ini dapat dilakukan pada tahun 2045. Seperti juga 
teknologi lainnya, hal ini juga bisa terjadi lebih cepat daripada 
perkiraan, khususnya apabila kita melihat perkembangan 
komputer kuantum yang makin mendekati implementasi.  

Jika hal ini dikombinasikan dengan teknologi klon 
manusia, manusia dapat mengembangkan klon fisik dirinya 
secara biologis, yang kemudian menampung ‘virtual life’nya 
kembali ke otak biologisnya. Hal ini mirip dengan permisalan kita 
membeli 2 buah laptop yang persis sama, kemudian kita gunakan 
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1 dari 2 buah laptop tersebut untuk bekerja, dan  1 lainnya kita 
simpan. Suatu saat ketika laptop yang kita pakai telah banyak 
cacatnya karena terbentur dan sebagainya, kita membuat mirror 
dari isi hard disknya ke hard disk eksternal, kemudian kita 
pindahkan isi dari hard disk eksternal tersebut ke dalam hard disk 
laptop yang kita simpan dan belum dipakai. 
 
KOMPUTER KUANTUM AKAN MEMPERCEPAT REVOLUSI 
DIGITAL 

Semua kemajuan digital yang sedemikian dahsyat yang 
sampai saat ini kita alami, berbasiskan pada sistem digital yang 
telah berkembang lebih dari 100 tahun dengan prinsip yang sama, 
yaitu penghitungan binari berbasis 0 atau 1. Saat ini sedang 
dikembangkan sistem komputasi yang berbasis kuantum yang 
tentu memerlukan prosesor berbasis konsep fisika kuantum, di 
mana dalam satu saat proses dapat mempunyai pilihan yang 
banyaknya tergantung jumlah qubits yang diintegrasikan.  

Pada bulan Januari 2019, IBM mengumumkan telah 
berhasil mengintegrasikan 20 qubits dalam computer kuantum, 
yang berarti kecepatannya 500.000 kali lipat dibandingkan 
komputer yang berbasiskan binari, setara dengan proses yang 
memerlukan waktu 6 hari dalam komputer binari bisa diselesaikan 
dalam waktu 1 detik menggunakan komputer kuantum 20 qubits 
tersebut. Namun komputer kuantum IBM hanya mampu 
mempertahankan posisi 20 qubits tersebut dalam waktu yang 
singkat sekali kurang dari 1 milidetik. Dengan berjalannya waktu, 
hal ini pasti bisa didapatkan solusinya.  

Diprediksikan komputer kuantum pertama bisa difungsikan 
di tahun 2025. Dengan fungsi komputasi sedemikian cepatnya, 
maka sistem keamanan siber sehebat apapun yang ada saat ini 
akan menyerah. Seluruh sistem keamanan siber saat ini harus 
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menggunakan Quantum Key, yang berarti seluruh sistem yang 
ada saat ini terpaksa harus berubah ke prosesor kuantum. 

 
TEKNOLOGI 5G TELAH HADIR 

Jika komputer kuantum merevolusi kecepatan prosesor, 
teknologi 5G merevolusi kecepatan koneksi nirkabel antar mesin. 
Selain kapasitas bandwith yang besar, 5G juga mempunyai 
latensi yang sangat kecil dibandingkan pendahulunya yaitu 4G 
LTE. Secara rata-rata kecepatan 5G dalam mengirim dan 
menerima data adalah 10 kali lipat dibandingkan 4G LTE. Jadi jika 
Anda mengunduh suatu file dengan 4G LTE  memerlukan waktu 
1 jam, dengan 5G Anda dapat mencapainya dalam 6 menit. Selain 
itu fitur yang penting dari 5G adalah latensinya, atau kecepatan 
sampainya data dari pengirim ke penerima data. Latensi 5G 
secara rata-rata adalah satu perseratus detik, lima kali lebih cepat 
daripada 4G LTE yang lima perseratus detik. Hal ini penting untuk 
pekerjaan remote yang mengandalkan kecepatan respons, 
misalkan bedah robotik, di mana sang ahli bedah mengendalikan 
robot di lokasi yang jauh menggunakan koneksi nirkabel untuk 
melakukan pembedahan pada pasien. Ini juga penting untuk 
meningkatkan keamanan kendaraan otonom dan kecepatan 
koneksi untuk komputasi awan (cloud computing).  

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Qualcom, 5G 
disebut mampu mendorong ekonomi global hingga USD 13,1 
triliun pada 2035. Indonesia sudah secara resmi meluncurkan 
layanan internet 5G pada tanggal 27 Mei 2021 di beberapa kota 
besar, yang secara bertahap akan menjangkau daerah-daerah 
lainnya. 
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RANGKUMAN BAB 1: 
 

• Kemajuan teknologi manusia disebabkan oleh 
perkembangan otak manusia dalam evolusi. 

• Kesadaran akan eksistensi dirinya dan akan waktu, 
membuat manusia ingin menguasai alam agar menikmati 
hidupnya di dunia, serta ingin hidup selama mungkin. 

• Kemajuan teknologi terjadi di berbagai bidang dengan 
menakjubkan, antara lain di bidang biologi dan digital, 
yang menuju integrasi biologi dan mesin.  

• Artificial Intelligence membuat manusia bisa 
mengembangkan kemampuan otaknya melebihi 
kemampuan otak biologis, sama seperti kemampuan 
mesin mekanis yang mengalahkan kemampuan fisik 
biologis manusia. 

• Dengan Artificial Intelligence, manusia sudah hampir bisa 
menguasai tiga sumber kekuatan, yaitu kemampuan 
mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. 

• Teknologi baru seperti komputer kuantum dan 5G yang 
telah masuk pada tahap implementasi akan makin 
mempercepat revolusi digital dalam kehidupan manusia. 
 

*** 
 

berikutnya: Bab 2. Tranformasi Digital dalam Perekonomian 
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     TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PEREKONOMIAN 

 
 
TEKNOLOGI DIGITAL YANG MENTRANSFORMASI INDUSTRI 

 
Di antara sedemikian banyak teknologi digital yang sedang 

berkembang, World Economic Forum (2018) menyebutkan ada 
tujuh teknologi digital yang sedang mentransformasi dunia dalam 
riset Digital Transformation Initiative. 

 
1. Artificial intelligence; yaitu kemampuan mesin untuk meniru 

kecerdasan manusia, saat ini telah bisa lebih pandai daripada 
manusia di beberapa bidang, dan suatu saat akan lebih pandai 
daripada manusia di hampir semua bidang. 

2. Autonomous vehicle; kendaraan otonom, bukan dengan tujuan 
membuat orang tidak bisa menyetir lagi, namun lebih kepada 
meningkatkan keamanan masyarakat. 

3. Big data analytics and cloud; makin banyak data yang 
dianalisis, maka ketepatan prediksi akan makin baik, dan cloud 
memungkinkan data dari berbagai sumber untuk dijadikan satu 
sehingga menjadikan super big data. 

4. Customs manufacturing and 3D printing; dengan teknologi 
digital sekarang, produk dapat lebih disesuaikan dengan 
kebutuhan individual, misalkan untuk prostesis (organ buatan) 

2 
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manusia yang dulunya harus memilih ukuran standar yang 
paling mendekati, saat ini bisa dibuat dengan sangat presisi 
untuk tiap orang. 

5. Internet of Things; dengan teknologi wireless digital semua 
benda bisa menjadi sensor dan eksekutor. Misalkan CCTV 
yang tersebar di seluruh kota, bisa menjadi sensor mata untuk 
memantau kota menggantikan mata petugas, sekaligus bisa 
digunakan misalnya untuk memancarkan suara untuk 
mengusir burung yang menjadi hama di kota. 

6. Robot and drones; pekerjaan sehari-hari yang rutin mulai dapat 
digantikan dengan robot yang bila dilengkapi dengan 
kemampuan terbang drone, maka mampu lebih efektif. 
Contohnya, para petani di Temanggung menggunakan drone 
yang dapat menyemprot pupuk di sawah mereka dengan 
sangat cepat dan akurat, dan dengan biaya yang sangat murah 
dibandingkan mencari anak muda yang makin enggan 
melakukan pekerjaan tersebut. 

7. Social media and platforms; media sosial sangat menunjang 
kebutuhan bersosialisasi manusia yang sangat mendasar, kita 
tentu merasakan bahwa kita mempunyai kenalan yang jauh 
lebih banyak sebelum masa digital. Lebih dari itu platform 
berbasis sosial juga banyak membantu masyarakat, misalkan 
platform kitabisa.com yang menghubungkan masyarakat yang 
perlu bantuan dengan yang mau memberikan bantuan. 

 
Semua kemajuan ini dapat berdampak positif yang besar 

dan cepat kepada dunia, yang bisa meningkatkan kesejahteraan 
bagi banyak sekali penduduk dunia. 
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Grafik 4. Tujuh Teknologi Transformasi 

 
Sumber: World Economic Forum Presentation (2017). Digital Transformation 
Initiative. 

 
Semua teknologi yang berkembang mendukung satu 

sama lainnya, dan saling terkait satu dengan lainnya. Teknologi 
digital membuat kehidupan manusia makin sejahtera, mudah, dan 
memenuhi keinginannya, hal ini sesuai dengan tujuan manusia 
mengalahkan alam untuk menikmati kehidupan fisiknya di dunia 
ini. Kita bayangkan, baru 3 tahun yang lalu kita masih membeli 
tiket kereta api dengan cara mengantri di loket di stasiun kereta, 
yang umumnya memakan waktu sampai 30 menit. Saat ini kita 
bisa membeli tiket kereta api dengan hanya melihat di smartphone 
kita, dan memerlukan waktu kurang dari 2 menit. Selisih waktu 28 
menit yang terbuang sia-sia karena mengantri tiket kereta api, 
dapat kita gunakan untuk hal lain yang kita inginkan. 
Sesungguhnya, 28 menit itu bagaikan ditambahkan balik ke usia 
kita, setara dengan usia kita bertambah panjang 28 menit. Dan 
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untuk memperoleh proses ini bukanlah sesuatu yang mahal untuk 
masyarakat, sesuatu hal yang murah dan bisa dijangkau oleh 
masyarakat, terlepas dari harga tiketnya tentunya. Proses 
teknologi digital membuat banyak hal menjadi mudah dan murah, 
sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan ekonomi masyarakat. 

Suatu proses digitalisasi biasanya akan melalui jalur yang 
sama. Kita ambil contoh digitalisasi pelayanan perbankan. 
Awalnya proses digitalisasi akan mengalami fase deception, fase 
di mana orang memandang rendah produk digital yang ada, 
karena kualitasnya jauh di bawah produk yang ada. Di masa 
awalnya internet banking di awal tahun 1990, masih 
menggunakan dial-up connection, dan dengan protokol eksekusi 
yang rumit. Jika ada pilihan di depan nasabah antara layanan 
seorang teller atau dengan komputer yang bisa ia operasikan 
untuk internet banking, pasti sang nasabah memilih layanan teller 
karena jauh lebih cepat dan mudah.  

Seiring dengan kemajuan teknologi, layanan internet 
banking makin mudah, karena didukung oleh infrastruktur jaringan 
yang makin baik, teknologi koneksi baru, komputer yang makin 
mudah digunakan. Perkembangan smartphone dengan layar 
sentuh, yang memungkinkan dibuatnya aplikasi m-Banking makin 
membuat nasabah lebih mudah melakukan transaksi perbankan 
tanpa bantuan teller.  

Karena itu saat ini pelayanan perbankan telah mengalami 
fase disrupsi (disruption), di mana nasabah lebih memilih 
melakukan sendiri transaksinya melalui smartphonenya, 
walaupun seandainya ada layanan teller yang disediakan oleh 
bank. Hanya jika layanan yang ingin dilakukannya tidak bisa 
dilakukannya di smartphonenya misalkan karena batasan jumlah 
nilai transaksi, maka ia akan ‘terpaksa’ menemui teller. 
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Jika layanan teller tidak dipilih lagi oleh nasabah, maka 
jumlah nasabah yang mengunjungi kantor cabang menurun 
drastis. Maka pimpinan bank yang rasional akan berpikir, untuk 
apa lagi ada kantor cabang yang sepi kunjungan nasabah. Maka 
terjadi penutupan kantor cabang, layanan tetap ada tetapi melalui 
smartphone bukan di gedung kantor cabang. Inilah yang disebut 
dematerialisasi (dematerialisation). Penyedia layanan yang 
berupa fisik lenyap, yang ada layanan berupa non-fisik atau 
digital. 

Dengan dematerialisasi, maka beban biaya akan menurun 
jauh, karena sesungguhnya memelihara dan mengoperasional-
kan segala sesuatu yang bersifat fisik itu memakan biaya yang 
lebih tinggi dibandingkan yang non-fisik. Karena beban biaya 
operasional menurun, maka biaya yang dibebankan kepada 
nasabah pun bisa diturunkan, sampai pada level yang sangat 
murah, inilah yang disebut dengan demonetisasi (demoneti-
zation). 

Karena sangat murah, maka semua lapisan masyarakat 
dapat ikut menikmati layanan tersebut, inilah yang disebut dengan 
demokratisasi (democratization). Demokratisasi Digital 
menjangkau masyarakat kalangan bawah lebih luas, sehingga 
secara relatif membuat mereka bisa menjangkau layanan 
keuangan dengan lebih ekonomis dan praktis. 

Kemajuan transformasi digital perbankan akan membuat 
layanan perbankan sedemikian murah, sehingga masyarakat 
kurang mampu yang sebelumnya tidak diincar menjadi nasabah 
karena biaya mengelolanya lebih mahal dibandingkan hasil yang 
didapat dari nasabah tersebut, sekarang bisa menjadi nasabah 
yang bernilai bagi pendapatan bank.  
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Gambar 5. Jalur Transformasi Digital 
 

 
 

Sumber: : https://katalatto.org/2017/02/20/the-6-ds-of-exponentials/ 
 

Hal ini juga akan membuat pemerintah semua negara 
menjadi senang, karena tentunya semua pemerintah ingin 
rakyatnya menjadi lebih sejahtera, dan dapat mengakses 
pelayanan institusi keuangan, baik dalam rangka penyaluran hak-
hak keuangan masyarakat, mengembangkan ekonomi 
masyarakat, maupun dalam kontrol keuangan negara. 

 
MANFAAT TRANSFORMASI DIGITAL BAGI EKONOMI 
MASYARAKAT 
 

 Menurut data UNDP (undp.org) dari keseluruhan jumlah 
penduduk dunia saat ini yang sekitar 7,7 miliar orang, ada sekitar 
300 juta orang yang mempunyai pendapatan di atas USD 20.000 
per orang per tahun (di atas USD 60 per hari), ada sekitar 2,5 
milyar orang berpenghasilan antara USD. 5 sampai USD 60 per 
hari, dan sisanya mempunyai penghasilan di bawah USD 5 per 
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hari, sebagian dari mereka (sekitar 1 milyar orang) 
berpenghasilan di bawah USD 2 per hari (menggunakan 
Purchasing Power Parity, batas kemiskinan ekstrim 
internasional). Jika bagi mereka yang berpenghasilan di bawah 
USD 2 per hari (PPP adjusted) sulit untuk mencukupi kebutuhan 
dasar mereka, bagi mereka yang berpenghasilan di bawah USD 
5 per hari (PPP adjusted), sulit bagi mereka untuk hidup dengan 
layak.  

Untuk mereka yang berjumlah lebih dari 4,5 milyar orang 
di dunia, kemajuan teknologi digital menjadi berkat untuk 
kehidupan mereka, karena sejalan dengan proses digitalisasi 
yang membawa dematerialiasi yang menyebabkan demonetisasi, 
mereka menjadi mempunyai kemampuan menikmati hal-hal yang 
sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang 
berpenghasilan jauh lebih tinggi dari mereka. Bayangkan mereka 
sekarang mampu mempunyai smartphone dengan pulsa murah 
yang memungkinkan mereka bisa video-chat dengan rekan-
rekannya, bisa berkenalan dan berinteraksi dengan orang-orang 
yang terkenal melalui Facebook atau Twitter, dan membeli 
barang-barang lebih murah dari e-commerce.  

Digitalisasi meningkatkan kemakmuran masyarakat 
dengan membuat nilai uang yang sama mampu membeli faktor 
penunjang kesejahteraan dengan lebih banyak dan lebih 
berkualitas. Dan hal ini terjadi dengan cepat, jauh lebih cepat 
dibandingkan ketika manusia meningkatkan teknologi jaman dulu 
yang belum menggunakan teknologi digital, misalkan teknologi 
pertanian. Jadi teknologi digital bukan hanya mentransformasi 
cara orang berbisnis, tetapi mentransformasi dunia, dan 
mentransformasi masyarakat yang kurang mampu di seluruh 
dunia. 
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Gambar 6. Kondisi Ekonomi Penduduk Dunia 

 
 

Sumber: undp.org 
 
DIGITALISASI SEKTOR KEUANGAN: BANK vs. FINTECH vs. 
BIGTECH 
 

Bagaimana dampak transformasi teknologi khususnya 
teknologi digital terhadap Indonesia? Seperti halnya di negara 
berkembang lainnya, masyarakat Indonesia lebih diuntungkan 
dengan transformasi digital yang terjadi.  

Bayangkan dulu ketika PT Telkom Indonesia berusaha 
menghubungkan komunikasi seluruh penduduk Indonesia, harus 
menarik kabel tembaga ke seluruh pulau dan menyambungkan ke 
setiap rumah. Tentunya hal tersebut tidak pernah mencapai 
cakupan yang memuaskan, mengingat Indonesia terdiri dari 
belasan ribu pulau dengan 5.000-an pulau yang dihuni.  

Namun sekarang kabel yang ditarik hanya kabel optik 
sebagai backbone, dan rumah bukan lagi target untuk koneksi 
tetapi langsung ke perangkat handphone di tangan orang. 
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Hasilnya sekarang capaian jangkauan telekomunikasi sudah 
mencapai hampir semua desa, walau sebagian masih jaringan 2G 
atau 3G. Namun mereka dapat menikmati itu semua dengan jauh 
lebih mudah dan murah dibandingkan jaman harus memasang 
jaringan telpon di dalam rumah. 

 
Dengan komunikasi yang lebih baik banyak hal bisa 

dikoordinasikan dan dikembangkan dengan baik. Banyak petani 
bisa terbantu dengan mengakses pasar langsung melalui internet 
misalnya. Dulu mengirim dan mengambil uang harus ke kota 
besar, kini bisa tinggal mengunjungi toko kelontong terdekat 
dengan sistem keuangan Laku Pandai. Dan banyak lagi hal yang 
dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dengan cakupan yang 
luas. 

 
Sebagaimana umumnya terjadi di dunia, dampak terbesar 

transformasi digital lebih berpengaruh terhadap masyarakat di 
strata ekonomi lebih bawah. Lebih dari 50% masyarakat 
Indonesia mengkonsumsi di bawah Rp. 2 juta per orang per bulan 
(di bawah USD 5 per hari). (Frost&Sullivan, 2018)  Mereka ini yang 
tadinya tidak terjangkau oleh standar masyarakat modern seperti 
mempunyai rekening di bank, saat ini mereka bisa mempunyai 
layanan finansial berbasis non-bank atau yang disebut dengan 
fintech yang berbiaya administrasi murah dibandingkan 
administrasi bank, bahkan gratis dan tanpa saldo minimum. 
Berbagai model pinjaman pun bisa diperoleh dengan lebih mudah 
dan murah dibandingkan sebelumnya.  
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Grafik 2. Struktur Ekonomi Penduduk Indonesia 

 
Sumber: Frost & Sullivan, 2018 

 
Jika sebelumnya bank agak enggan mengerahkan upaya 

untuk merekrut masyarakat berpenghasilan rendah sebagai 
nasabah karena biaya pengelolaanya lebih besar dibandingkan 
dengan keuntungan yang diperoleh, kini mereka dapat 
melakukannya karena teknologi digital membuat biaya tersebut 
menjadi turun drastis. Jika mereka tidak mau melakukannya, 
maka pasar tersebut akan diambil oleh perusahaan fintech. 

 
Grafik 3. GDP per kapita Indonesia PPP (USD) 

 

 
Sumber: https://www.theglobaleconomy.com 
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Grafik 4. GDP per kapita Absolut (USD) 
 

 
Sumber: tradingeconomics.com l WORLD BANK 
  
 Jika sebelumnya mereka harus meminjam kebutuhan 
keuangannya kepada tengkulak karena mereka tidak punya akses 
ke bank, saat ini mereka punya alternatif meminjam kepada 
fintech, kepada bank yang sudah transformasi digital, atau tetap 
kepada tengkulak yang mau tidak mau juga menurunkan 
rentenya. Namun tidak sedikit tengkulak modern saat ini yang 
menggunakan pendekatan digital, memberi pinjaman melalui 
aplikasi fintech illegal dengan bunga yang sangat tinggi dan 
dengan pendekatan teror sosial kepada yang gagal bayar. Yang 
menjadi korban adalah masyarakat kelas bawah yang kurang 
faham keuangan namun ingin mendapat pinjaman yang mudah.  

 
Sebenarnya industri perbankan mempunyai kelebihan 

dibandingkan perusahaan-perusahaan fintech, yaitu: 
a. Modalnya jelas dan modal disetor minimal ditetapkan cukup 

besar 
b. Kesehatannya selalu dipantau oleh lembaga otoritas 

keuangan 
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c. Data nasabah aman karena sistem IT nya dipantau dan 
diaudit oleh lembaga otoritas keuangan 

d. Keamanan simpanan nasabahnya dilindungi oleh Lembaga 
Perjaminan Simpanan 

e. Ada kode etik maupun peraturan operasi yang jelas dan 
ditegakkan 

f. Profesionalisme para pelaksananya jelas 
 

Namun semua hal tersebut bisa menjadi tidak berarti bagi 
masyarakat umumnya, apalagi masyarakat kelas bawah, yang 
tidak mengerti apa keuntungannya berhubungan dengan industri 
perbankan dibandingkan dengan fintech yang dirasa lebih mudah, 
cepat, murah (untuk sebagian jasa fintech), tidak birokratis (dalam 
prosedur meminjam), dan memberi nilai pengembalian yang lebih 
tinggi (bagi investor peer-to-peer lending). 

Sebelum fintech berkembang, penipuan keuangan 
terhadap masyarakat pun sudah marak terjadi terutama dalam 
pengelolaan dana (antara lain kasus Abu Tour), apalagi dengan 
pendekatan digital yang jauh lebih mudah menjangkau 
masyarakat yang lebih luas. Karena itu, literasi keuangan menjadi 
tugas yang makin mendesak bagi pemerintah, yang harus 
dikerjakan bersama dengan industri perbankan, untuk 
menghindari kenyataan lapangan di mana perusahaan yang 
beretika malah kalah bersaing dengan mereka yang tidak 
beretika. 

Di tahun 2020 diproyeksikan akan ada 40 juta keluarga 
dengan pengeluaran per tahun sebesar USD 5.000 sampai 
dengan USD 15.000 (Rp. 6 – 18 juta per bulan) dan 13,5 juta 
keluarga dengan pengeluaran per tahun sebesar USD 15.000 
sampai dengan USD 30.000 (Rp. 18-36 juta per bulan). Mereka 
adalah yang disebut mass consuming class dengan total 
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sebanyak 53 juta keluarga atau jika dihitung jumlah orangnya 
sekitar 200 juta orang. Mass consuming class inilah yang menjadi 
konsumen terbesar dalam perekonomian nasional. Adapun 
lapisan bawah yang memasuki mass consuming class yang 
sejumlah 40 juta keluarga atau 65% dari seluruh penduduk 
Indonesia itu adalah orang-orang yang mulai mempunyai uang 
untuk ditabung dan diinvestasikan untuk membeli rumah dan 
lainnya. 
 
Grafik 5. Struktur Konsumsi Rumah Tangga Indonesia 

 
Sumber: Accenture: Oxford Economics 
Indonesia Economic Outlook. Indonesia E-Commerce Update AUG 2014 

 
Dilihat dari segi penyebaran penduduk, kota-kota besar di 

Indonesia yang terutama terdapat di Jawa dan Sumatera akan 
terus bertumbuh penduduknya. Secara keseluruhan penduduk 
yang tinggal di kota akan berjumlah lebih banyak dibandingkan 
yang tinggal di desa. Karena perkembangan infrastruktur digital di 
kota-kota di Indonesia umumnya sangat pesat, maka dapat 
diproyeksikan mayoritas masyarakat dapat menggunakan fitur 
digital yang lebih maju seperti 4G yang sudah memadai untuk 
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smart applications di tahun 2020. Menurut Telkom, secara 
populasi 90% penduduk Indonesia telah mendapat layanan 4G 
LTE per September 2020. (ref: tekno.kompas.com 11 Sept 2020) 

 
Gambar 7. Peta Sebaran Penduduk Indonesia 
 

 
Sumber: Euromonitor, “Indonesia in 2030: The Future Demographic”, August 
2010  

 
Grafik 6. Prediksi Demografi Indonesia 2030 

 
Sumber: Euromonitor, “Indonesia in 2030: The Future Demographic”, August 
2010 



43 Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

Biaya koneksi internet di Indonesia adalah termasuk yang 
paling murah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, 
namun bandwith dan kecepatan koneksi termasuk yang terburuk. 
Kondisi seperti itu bukan hanya dialami oleh Indonesia, namun 
juga dialami oleh China dan India. Suatu konsekuensi wajar dari 
negara berkembang dengan berpenduduk luar biasa banyak. 

 
Grafik 7. Perbandingan Internet Indonesia dengan Negara 
Lain 

 
 
Sumber: McKinsey 2016, Unlocking Indonesia Digital Opportunity 
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Data juga menunjukkan bahwa konsumsi koneksi data di 
Indonesia bertumbuh dengan pesat sekali, bukan hanya untuk 
kebutuhan formal namun juga kebutuhan informal. Pertumbuhan 
jumlah pengguna internet di Indonesia pun telah menyusul 
negara-negara lain sehingga di tahun 2021, Idonesia telah 
menempati peringkat keempat di antara semua negara, telah 
sesuai dengan peringkat jumlah populasi. 
 
Grafik 8. Penggunaan Data Selular Indonesia 

 
Sumber: Company, Morgan Stanley Research  
 
Masyarakat Indonesia juga banyak menggunakan waktunya 
untuk social media, sehingga waktu pemakaian smartphone pun 
lebih tinggi dibandingkan kebanyakan masyarakat negara Asia 
Tenggara lain. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa social 
media dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif, apabila 
dapat dikelola dengan baik. 
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Grafik 9. Perbandingan Waktu Penggunaan Smartphone 

 
Sumber: TNS/Google APAC Smartphone Apps Research, July 2016 
 
 
 
Grafik 10. Perbandingan Pertumbuhan E-Money 
 

 
Sumber: Bank Indonesia, Morgan Stanley Research 
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Penggunaan e-money dalam pembayaran juga meningkat 
baik dari segi frekuensi penggunaan maupun dari segi nilai yang 
dipakai, terutama sejak didorong penggunaannya oleh 
diharuskannya membayar jalan tol dengan e-money di tahun 
2017, yang memang berdampak efisiensi yang besar dari 
berkurangnya secara drastis kebutuhan orang sebagai operator 
pembayaran di pintu-pintu tol, dan kemudian di tempat-tempat 
parkir umum. 

 
Grafik 11. Pertumbuhan Nilai Transaksi E-Money 

 

 
Sumber: Bank Indonesia, Morgan Stanley Research 
 

Saat ini metode transaksi non-tunai yang terbanyak adalah 
dengan menggunakan metode kartu. Total kartu ATM dan Debit 
yang beredar berjumlah lebih dari 150 juta, namun bukan berarti 
setara dengan jumlah nasabah di bank, karena banyak nasabah 
yang mempunyai lebih dari 1 kartu ATM/Debit. Demikian pula 
dengan kartu e-money yang beredar sejumlah mendekati 100 juta 
buah, lebih banyak lagi yang memiliki lebih dari 2 kartu e-money 
atau lebih.  
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Jumlah kartu kredit yang beredar jauh lebih sedikit, yaitu 
hanya 17 juta buah. Juga terjadi fenomena satu orang mempunyai 
banyak kartu kredit, bahkan banyak yang mempunyai lebih dari 
10 kartu kredit. Semua hal ini menandakan bahwa masyarakat 
sudah cukup siap dengan metode transaksi non tunai, namun 
masih banyak ruang yang masih bisa diisi (yang belum memiliki). 
Namun melihat tren teknologi, metode transaksi non-tunai dengan 
kartu mungkin akan segera terlindas dengan metode yang lebih 
praktis yaitu dengan QR code, kecuali di daerah-daerah di mana 
signal 4G kurang berfungsi baik.  
 
Grafik 12. Perbandingan Kartu Debit, ATM, E-Money, Kredit 
 

 
 
Sumber: Bank Indonesia CEIC, Morgan Stanley Research 
 

Usaha kecil mikro di Indonesia juga terus berkembang 
dengan pesat. Umumnya mereka tidak memenuhi persyaratan 
standar peminjaman uang kepada bank, oleh karenanya segmen 
ini banyak disasar oleh fintech dengan pendekatan Peer to Peer 
lending. Sesungguhnya bank dapat pula sekarang menggarap 
segmen ini dengan inovasi pendekatan digital pinjaman tanpa 
kolateral. 
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Grafik 13.  Jumlah UMKM Indonesia, 2016 - 2020 

 
 
Sumber: Frost & Sullivan, 2018 

 
Walaupun perusahaan fintech pada umumnya juga 

memasuki layanan yang sebelumnya dikuasai bank, termasuk 
pembayaran, peminjaman, investasi, dan lainnya, namun 
kebanyakan perusahaan fintech memasuki pasar yang memang 
kurang digarap oleh bank. Selain itu ukuran perusahaan fintech 
pada umumnya kecil-kecil, dan mereka memerlukan bank sebagai 
tempat penyimpanan dana yang mereka kumpulkan. Fintech jenis 
ini walau kelihatan agak mengancam mengambil bisnis bank, 
sesungguhnya bukanlah ancaman besar untuk bank. Yang harus 
diwaspadai adalah justru fintech yang berbasis e-commerce. 
Dalam e-commerce, sudah terbentuk ekosistem keuangan yang 
dikuasai. Ada pihak yang mempunyai uang dan ada pihak yang 
memerlukan uang, serta ada kebutuhan transaksi yang nyata. 
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Grafik 14. Prediksi Nilai e-Commerce Indonesia, 2016 - 2022 

 
Sumber: Frost & Sullivan, 2018 

 
Menurut ramalan Frost & Sullivan  di tahun 2018, nilai 

transaksi e-commerce B2C di Indonesia adalah sebesar USD 3 
Milyar (Rp. 45 Triliun) di tahun 2020, dan diperkirakan akan 
menjadi USD 4,6 Milyar (Rp. 70 Triliun) di tahun 2022. Namun 
kenyataannya perkembangan e-commerce di Indonesia terjadi 
lebih pesat, sehingga data Bank Indonesia menunjukkan bahwa 
nilai transaksi e-commerce Indonesia di tahun 2020 adalah 
sebesar Rp. 266 Triliun.  Saat ini nilai transaksi e-commerce 
barang ritel di Indonesia hanya sekitar 3% dari nilai transaksi ritel 
keseluruhan, dengan dominasi pada transaksi fashion dan travel. 
Di tahun 2020 ini nilai transaksi e-commerce barang ritel di US 
mencapai 14% dari keseluruhan penjualan ritel, sedangkan di 
China mencapai 45%, tertinggi di dunia dan akan mencapai 52% 
di tahun 2021. Dominasi e-commerce barang ritel di Indonesia 
ada pada beberapa perusahaan saja, antara lain Shopee, 
Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan Blibli untuk berbagai kategori 
barang konsumen, Traveloka dan Tiket.com untuk travel, dan Go-
jek dan Grab untuk makanan dan transportasi. 
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Grafik 15. Nilai Transaksi e-Commerce Indonesia, 2017 - 
2020 

 
 
Sumber: katadata 2021 

 
Di balik para perusahaan e-commerce yang mendominasi 

tersebut, adalah para investor yang umumnya adalah Alibaba 
group dan Tencent group, dua raksasa e-commerce dari China. 
Alibaba merupakan investor terbesar dalam Tokopedia dan 
Lazada, sedangkan Tencent group merupakan investor terbesar 
dalam Shopee dan JD.id. Di samping itu Tencent bersama JD.id 
juga merupakan menanamkan milyaran USD ke dalam Go-jek. 
Alibaba berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia Emtek 
group membuat aplikasi pembayaran Dana. (Morgan Stanley, 
2019) 
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Gambar 8. Partisipasi Alibaba dan Tencent dalam Fintech di 
Indonesia 

 
 
Sumber: Morgan Stanley Research 

 
Dikuasainya para perusahaan e-commerce terbesar di 

Indonesia oleh Alibaba group dan Tencent group, menguatkan 
prinsip “The (few) Winners take it all” dalam perkancahan e-
commerce di dunia. Pada akhirnya pemilik e-commerce di dunia 
ada pada beberapa group besar, namun dengan nama platform 
yang berbeda-beda. Perusahaan e-commerce yang dominan di 
Amerika adalah Amazon, dan konon Facebook, Google, dan 
Apple juga bersiap memasuki e-commerce dengan skala besar. 
Mereka inilah ancaman bagi para bank, karena pertama mereka 
menguasai inti dari fungsi uang yaitu transaksi, dan yang kedua 
kekuatan modal mereka melebihi bank terbesar di dunia sekali 
pun.  
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Grafik 16. Perbankan di Masa Depan Disruptor 

 
 
Sumber: Theno Advisors, Capitalisations, 15 Oct 2016 

 
Bagaimana caranya Alibaba menguasai layanan 

keuangan? Dimulai dengan perusahaan e-commerce 
Alibaba.com (atau 1688.com di China) yang melayani pasar B2B 
dari produsen kepada distributor dalam jumlah besar untuk 
barang konsumen, kemudian Alibaba group membuat juga 
Tmall.com untuk pasar B2B dari distributor kepada peritel dan 
juga Taobao.com untuk B2C peritel kepada konsumen. Alibaba 
juga membuat AliExpress.com untuk pasar luar negeri dengan 
pengiriman langsung dari China. Di dalam ekosistem e-commerce 
tersebut, Alibaba menggunakan sistem pembayaran Alipay. 
Ketika pengguna Alipay sudah semakin banyak, Alibaba 
memisahkan Alipay menjadi perusahaan keuangan Ant Financial.  
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Ant Financial menawarkan suku bunga yang lebih tinggi 
dibandingkan tabungan di bank bagi saldo Alipay, dan dari saldo 
Alipay yang ada, Ant Financial memberikan kredit usaha bagi para 
produsen, distributor, dan peritel dalam ekosistem e-
commercenya, serta meminjamkan overnight dengan bunga yang 
kompetitif kepada bank-bank kecil di China. 
 

Gambar 9. Strategi Alibaba Memasuki Industri Keuangan 

 
Sumber: Company Data, Morgan Stanley Research 
 

 
Dengan strateginya tersebut, dalam tempo singkat Ant 

Financial mensejajarkan dirinya dengan institusi keuangan 
terbesar di dunia, mengejar nama-nama besar yang sudah 
puluhan tahun eksis seperti HSBC Bank, Mastercard, Citigroup, 
dan lainnya. 
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Grafik 17. Perbandingan Valuasi AntFinancial dengan 
Perusanaan Finansial lain 

 
Sumber : Factset; FT Research “Unlisted Ant Financial’s Valuation is Based on 
an upcoming fund-raising 

 
 
Agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Alibaba group, 

Tencent group masuk di awal melalui aplikasi platform komunikasi 
WeChat yang kini mempunyai 1 milyar pengguna aktif. Di dalam 
aplikasi tersebut, ditawarkan layanan keuangan digital bernama 
TenPay untuk segala macam pembelian dan transfer, termasuk 
untuk pembelian e-commerce (Shopee dan JD.com, on-line 
game, dan sebagainya. Kemudian WeChat menawarkan wealth 
management termasuk tabungan dan investment fund melalui 
Licaitong, bagian dari Tencent group. Melalui aset yang dibangun, 
mereka menawarkan pinjaman yang terbuka kepada siapa pun 
pengguna WeChat. 
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Di samping itu Tencent group juga aktif membangun bisnis 
digital lainnya, seperti konsultasi kesehatan dengan artificial 
intelligence yang dinamakan PingAn, Virtual Reality, Cloud 
services, dan sebagainya. 

 
 

Gambar 10. Strategi Tencent Memasuki Industri Keuangan 

 
 

Sumber: Company Data, Morgan Stanley Research 
 
 
Jadi apabila kita lihat, kunci keberhasilan dari penguasaan 

layanan finansial ada pada fungsi dasar keuangan yaitu transaksi. 
Makin sebuah perusahaan menguasai proses transaksi, makin 
kuat posisinya menguasai layanan keuangan turunannya yaitu 
wealth management dan lending. 
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Grafik 18. Nilai Aset yang Dikelola Licaitong 

 
Sumber : Tencent Financial Reports, WalktheChat Analysis 

 

Jika kita lihat ranking perusahaan global tahun 2018, kita 
akan melihat dari 10 perusahaan terbesar dunia (nilai kapitalisasi) 
ada 3 perusahaan e-commerce yaitu Amazon di urutan ke-4, 
Tencent di urutan ke-6, dan Alibaba di urutan ke-8, dan hanya ada 
2 perusahaan keuangan dalam daftar 10 perusahaan terbesar 
tersebut, yaitu Berkshire di urutan ke-8 dan JP Morgan di urutan 
ke-10. Amazon didirikan di tahun 1994, Tencent di tahun 1998, 
Alibaba di tahun 1999, sedangkan JP Morgan didirikan tahun 
1871. Jadi dalam tempo 20 tahun beberapa perusahaan e-
commerce sudah mengalahkan institusi keuangan mapan 
terbesar di dunia yang berusia 230 tahun. Belum lagi kalau kita 
membandingkan Return on Assets mereka, industri e-commerce 
adalah industri yang low assets, sedangkan industri bank adalah 
industri yang high assets, jadi ROA Amazon, Tencent, dan 
Alibaba pasti jauh lebih menggiurkan daripada ROA JP Morgan. 
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Tabel 1. Perusahaan Global Terbesar 2018 VS 2008 

 
Sumber : Bloomberg, Google 

 
Selain itu kita bisa melihat bahwa enam teratas plus urutan 

delapan dari sepuluh perusahaan yang paling berharga di dunia 
pada tahun 2018 adalah perusahaan yang berbasis teknologi 
digital, padahal sepuluh tahun sebelumnya hanya satu 
perusahaan berbasis teknologi digital yaitu Microsoft yang masuk 
dalam sepuluh terbesar dunia tersebut, itu pun hanya di urutan ke 
tujuh. Dengan besarnya kapitalisasi yang mereka miliki di 
samping data pengguna yang lengkap dalam ekosistem yang 
terbentuk oleh jasa mereka, para perusahaan teknologi ini 
mempunyai modal bisnis yang kuat untuk masuk ke dalam industri 
keuangan dengan cara digital, seperti yang telah dilakukan oleh 
Amazon, Tencent dan Alibaba; dirintis oleh Facebook dan Apple, 
yang kemungkinan akan juga disusul oleh Google.  

Dengan kemampuan digital yang bisa menjangkau seluruh 
dunia dengan mudah dan tanpa batas, maka setiap pemain besar 
kelas dunia punya kemampuan untuk menjadi pemain di seluruh 
negara, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, jangan melihat 



58  Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

mereka sebagai perusahaan yang hanya akan menguasai 
Amerika, tetapi juga akan menguasai negara lain termasuk 
Indonesia. Dapatkah bank-bank di Indonesia bertahan 
menghadapi mereka? Yang jelas, tanpa bertransformasi digital 
segera, bank-bank di Indonesia pasti tersapu pasarnya oleh 
mereka, terutama di perbankan ritel. 

 
DORONGAN PEMERINTAH DAN BADAN OTORITAS 
KEUANGAN UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL 
 
Dalam komunikasi publiknya, Presiden Joko Widodo pada 3 
Agustus 2020 telah menekankan urgensi transformasi digital di 
Indonesia ini. Pandemi Covid-19 ini harus dijadikan momentum 
untuk melakukan percepatan transformasi digital. Beliau 
menyampaikan lima langkah percepatan transformasi digital di 
Indonesia, yaitu:  

1. Percepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur 
digital, seperti penyediaan layanan internet di 12.500 desa 
/ kelurahan serta di titik-titik layanan publik. 

2. Siapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor 
strategis, antara lain pemerintahan, layanan publik, 
bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, 
industri, dan penyiaran.  

3. Percepat integrasi pusat data nasional. 
4. Siapkan kebutuhan sumber daya manusia/talenta digital. 

Indonesia membutuhkan talenta digital kurang lebih 
sembilan juta orang untuk 15 tahun ke depan, atau kurang 
lebih 600 ribu per tahun.  

5. Siapkan rencana transformasi digital yang berkaitan 
dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan 
transformasi digital. 
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Gambar 11. Arahan Presiden tentang 5 Langkah Percepatan 
Transformasi Digital 

 
Sumber: instagram @jokowi 

Sebagai salah satu tindak lanjut untuk percepatan ini, 
Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) no. 3 
tahun 2021 tertanggal 4 Maret 2021 tentang pembentukan Satuan 
Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas 
P2DD). Satgas P2DD ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian dengan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia 
dan enam orang Menteri lainnya, termasuk Menteri Keuangan.  

Satgas P2DD dibentuk dengan tujuan mempercepat dan 
memperluas digitalisasi daerah terutama untuk:  

a. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi 
Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan 
ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi 
keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan 
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mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah 
dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan  

b. mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital 
masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta 
meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital 
nasional. 
 
Di level daerah, implementasi ETPD digariskan untuk 

dikoordinasikan sebagai berikut, yang harus terbentuk paling 
lambat 1 tahun sejak Keppres 03/2021 ini:  

a. pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Percepatan 
dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi, selanjutnya 
disebut TP2DD Provinsi, yang diketuai oleh Gubernur; dan  

b. pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Tim 
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/ 
Kota, selanjutnya disebut TP2DD Kabupatenf Kota, yang 
diketuai oleh Bupati/Walikota. 

 

Dengan demikian, dorongan elektronifikasi atau digitali-
sasi bukan hanya ditujukan pada sistem pemerintah pusat, namun 
juga ke seluruh pemerintah daerah, sehingga tentunya ini 
berdampak menjadi keharusan bagi para Bank Pembangunan 
Daerah untuk segera bertransformasi digital. 

Bank Indonesia juga sejak tahun 2019 telah menerbitkan 
Blue-Print Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang 
arahnya selaras dengan Payment Systems Directive 2 (PSD2) 
yaitu regulasi Uni Eropa untuk pembayaran elektronik yang 
menjadi dasar untuk sistem Open Banking.  
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Gambar 12. Kerangka Kerja Implementasi Blue-Print SPI 2025 

 

Sumber: Bank Indonesia 

Pada Blue-Print SPI 2025 Bank Indonesia ini terlihat 
bahwa sistem pembayaran elektronik dimudahkan untuk diakses 
lebih luas oleh perusahaan fintech dan e-commmerce, tidak lagi 
menjadi dominasi perbankan, dengan tujuan agar inklusi layanan 
keuangan dapat tercapai seluas-luasnya dengan cara elektronik, 
baik untuk masyarakat maupun UMKM. Dalam SPI 2025 ini Bank 
Indonesia juga membuka ruang untuk berinovasi lebih luas 
dengan memperluas sandbox yang sebelumnya hanya regulatory 
sandbox menjadi 3 sandbox yaitu regulatory, industrial, dan 
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collaborative. Ini menjawab keluhan dari pelaku industri keuangan 
yang sering mengeluhkan tentang regulator yang kurang fleksibel 
dalam model bisnis transformasi digital.  

Bank Indonesia juga sedang terus membahas dan 
mempersiapkan diri dalam penerbitan mata uang digital (rupiah 
digital) sebagaimana tren Central Bank Digital Currency yang 
telah diujicobakan dan dilaksanakan oleh Bank Sentral beberapa 
negara lain. Hal ini akan berdampak besar karena ini bukan hanya 
merubah dari bentuk fisik mata uang menjadi digital, tetapi akan 
berdampak pada tatacara penyalurannya sehingga bisa 
mengancam peran industri perbankan. 

Otoritas Jasa Keuangan juga saat ini sedang 
mempersiapkan Blue-Print Transformasi Digital Perbankan yang 
merupakan penjabaran lebih detail pilar kedua akselerasi 
transformasi digital pada peta jalan (roadmap) pengembangan 
perbankan Indonesia 2021-2025, yaitu pilar Pengembangan 
Ekosistem Jasa Keuangan. Blue-Print Transformasi Digital 
Perbankan Indonesia oleh OJK ini diharapkan dapat selesai pada 
akhir tahun 2021. Blue-Print ini akan memberikan arah 
pengembangan digitalisasi perbankan yang mencakup beberapa 
aspek meliputi perlindungan data, kolaborasi seperti kerja sama 
institusi keuangan maupun non-keuangan, manajemen risiko, 
pemanfaatan teknologi, dan tata kelola kelembagaan. Penilaian 
risiko juga beralih dari regulation based menjadi principles based, 
yang memberikan fleksibilitas lebih besar untuk inovasi.  

Pada tanggal 19 Agustus 2021, OJK telah menerbitkan 
POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, di mana di 
dalamnya dipertegas tentang definisi dan tata cara pelaksanaan 
bank digital. Diterbitkannya POJK ini dimaksudkan untuk 
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mendorong akselerasi transformasi digital bank-bank di 
Indonesia.  

 

RANGKUMAN BAB 2: 

• Kemajuan teknologi digital membuat umat manusia makin 
sejahtera baik secara kualitas hidup maupun daya beli 
ekonomis. 

• Jalur transformasi digital mengikuti alur; digitalisasi, 
deception, disrupsi, dematerialisasi, demonetisasi, 
demokratisasi. 

• Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan 
penduduk terbesar di dunia ikut menikmati manfaat 
kemajuan teknologi digital dalam meningkatkan 
kesejahteraan penduduknya, terutama penduduk ekonomi 
lapis bawah. 

• Pemilik industri keuangan Indonesia harus berhati-hati 
terutama terhadap perusahaan raksasa teknologi, antara 
lain Alibaba, Tencent, Amazon, Apple, Google, yang 
mempunyai kapitalisasi raksasa untuk mendominasi 
industri keuangan internasional. 

• Selain tekanan pasar, Pemerintah maupun Badan Otoritas 
Keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) juga sangat mendorong transformasi 
digital di bidang keuangan, dengan langkah-langkah nyata 
baik dalam regulasi maupun implementasi, sehingga bank 
tidak dapat lagi menunggu untuk segera bertransformasi 
digital. 

*** 
berikutnya: Bab 3. Strategi untuk Bertransformasi Digital 
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         STRATEGI UNTUK BERTRANSFORMASI DIGITAL 

 
 
PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN STRATEGI 

Definisi strategi adalah memilih cara mencapai tujuan yang 
paling efektif, efisien, cepat dan berkesinambungan. Bab ini akan 
membahas apa saja alternatif cara sebuah perusahaan (bank) 
untuk bertransformasi digital sepenuhnya, dan dengan contoh-
contoh bank yang sudah menjalankannya. Apa yang dialami oleh 
bank yang menjadi contoh tentunya tidak menjamin akan 
memberikan hasil yang sama kepada yang mengikutinya, karena 
situasi terus berubah secara dinamik, sehingga setiap bank perlu 
memilih strategi yang ingin diadopsinya berdasarkan kondisi 
terkini. 

Prinsip transformasi digital adalah mentransformasikan 
produk, jasa, dan aktifitas menjadi non-fisik. Di bidang produk 
misalkan, fotografi yang dulu adalah identik dengan lembaran 
kertas foto, saat ini tidak dicetak lagi; uang yang dulu identik 
dengan keping logam dan kemudian lembaran uang, saat ini 
berupa angka di handphone; buku peta sekarang tidak diperlukan 
lagi karena ada yang lebih bagus, mudah digunakan dan selalu 
versi terbaru di handphone kita. Di bidang jasa misalkan, 
pendidikan yang dulu identik dengan datang ke gedung sekolah 
saat ini bisa dilakukan di mana saja; mendapatkan berita yang 
dulu dengan membaca lembar suratkabar (berita yang sudah 

3 
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kemarin), atau dengan mendengar radio atau melihat TV yang 
sulit dibawa karena perangkatnya berat, sekarang bisa mendapat 
berita yang sedang berlangsung dengan membaca, mendengar, 
maupun melihat videonya, dengan mudah, murah, dan 
menyenangkan dengan handphone, perangkat kecil yang sama 
dengan yang kita gunakan untuk keperluan lain. Dari segi aktifitas, 
rapat yang dulu identik bertemu secara fisik sehingga harus 
diagendakan jauh sebelumnya, saat ini bisa setiap saat dengan 
Whatsapp Group ataupun video conference call. Semuanya 
mempunyai satu kesamaan; dematerialisasi, menghilangkan 
komponen material fisik yang diperlukan, digantikan menjadi 
virtual.  

Demikian pula transformasi digital bank, perlu membuat 
semua produk, jasa, bahkan aktifitas, menjadi virtual dan non-
fisik. Selain semua menjadi virtual, digitalisasi juga harus 
menyambung produk dengan jasa dan aktifitas menjadi satu 
dengan tanpa terasa ada sambungan (seamless), misalkan ketika 
kita memilih untuk membeli modul e-learning online, seharusnya 
itu bisa dibayar dengan non-tunai, dan juga mendaftar tanpa 
harus mengisi formulir fisik. Akan terasa janggal apabila misalkan 
sebuah bank menawarkan pelayanan digital bankingnya, tapi 
nasabah harus mengisi formulir fisik dan mengisi saldo pertama 
dengan setoran tunai misalkan. Digitalisasi yang sempurna 
adalah apabila seorang konsumen dapat memenuhi semua 
kebutuhannya dengan cukup membuka satu aplikasi, kemudian 
satu kali pencet atau perintah suara persetujuan atas produk atau 
jasa yang diinginkannya. Tentunya pengajuan kebutuhan 
konsumen tersebut hanya bisa akan terlayani dengan baik apabila 
di belakangnya ada cara operasi bank yang juga sudah 
terdigitalisasi dengan baik, sehingga interaksi bisa berlangsung 
cepat, tepat, mudah, murah, aman, memenuhi regulasi, serta 
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membuka pintu menuju model bisnis baru. Apabila hari ini hal-hal 
tersebut belum terlaksana pada bank Anda, bagaimana cara 
mencapai hal-hal tersebut dengan cara yang paling efektif dan 
efisien? Membangun infrastruktur, kompetensi, dan budaya digital 
dulu sehingga digitalisasi bisa dibangun dari dasar baru menuju 
ke pelayanan konsumen? Atau sambil menunggu kesiapan 
internal, menggunakan pihak lain untuk menyediakan layanan 
mobile banking yang dibutuhkan konsumen? Atau lebih baik 
membangun divisi terpisah untuk digital banking seperti BTPN 
membangun Jenius? Atau membuat perusahaan terpisah untuk 
digital banking dengan mengakuisisi bank buku kecil seperti yang 
sedang tren dilakukan oleh bank-bank buku besar? 

 
DISRUPSI DIGITAL LAYANAN KEUANGAN 

Menurut riset Global Center for Digital Business 
Transformation (2015), Financial Services merupakan sektor 
industri yang akan dilanda disrupsi digital terbesar setelah industri  
hospitality/travel, ritel, dan media. Di Indonesia, kita telah melihat 
saat ini bagaimana hal tersebut sudah dan sedang terjadi. Di 
antaranya adalah Traveloka mengguncang industri 
hospitality/travel, Tokopedia mengguncang ritel, dan media online 
seperti detik.com mengguncang industri media. 

Dan baru beberapa tahun belakangan ini, kita melihat 
industri financial services diserbu oleh fintech yang menggerogoti 
bisnis perbankan. Di antara berbagai pelayanan jasa keuangan, 
saat ini yang paling ramai adalah bergesernya sistem 
pembayaran ke pembayaran berbasiskan fintech, bukan lagi 
dengan tunai, kartu debit, atau kartu kredit yang ditawarkan oleh 
bank. ShopeePay, Go-pay, Ovo, dan Dana, adalah beberapa 
sistem pembayaran terbesar berbasiskan fintech saat ini.  
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Gambar 13. Risiko Disrupsi Digital pada Berbagai Industri 

 
Sumber: Global Center for Digital Business Transformation, 2015 

 
Dari sudut strategi, tentunya keputusan strategi mana 

yang harus diambil oleh perusahaan akan berbeda antara ketika 
disrupsi belum/akan terjadi dengan ketika disrupsi sudah mulai 
terjadi, dan ketika disrupsi sudah menjadi perubahan industri 
secara masif. Karena waktu merupakan faktor dinamis yang terus 
bergerak, maka bank yang sama sekali pun perlu mengambil 
strategi yang beda antara yang jika diputuskan hari ini dengan jika 
diputuskan tahun depan atau bahkan enam bulan ke depan. Oleh 
karenanya, suatu keputusan strategi tidak bisa terlalu lama diolah 
karena jika terlalu lama pasti tidak relevan lagi. 

Transformasi digital di dunia perbankan terjadi dalam skala 
yang lebih besar pada perbankan ritel dibandingkan dengan pada 
perbankan korporat, karena pada dasarnya digitalisasi 
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mengakibatkan dematerialisasi, yang menyebabkan 
demonetisasi, yang membawa demokratisasi, yaitu inklusi yang 
jauh lebih menjangkau setiap individu. Saat ini di dunia terdapat 
lebih dari 1 milyar orang dewasa yang mempunyai handphone 
yang mampu menjalankan digital banking namun tidak 
mempunyai rekening di bank. Demikian pula di Indonesia, orang 
dewasa yang memiliki handphone atau smartphone jauh lebih 
banyak dibandingkan dengan mereka yang memiliki rekening di 
bank. Oleh karena itu transformasi digital industri Financial 
Services memberi dampak yang lebih besar pada negara-negara 
berkembang atau negara dunia ketiga dengan jumlah penduduk 
yang lebih besar. Pada negara-negara maju, transformasi digital 
dalam Financial Services lebih kepada efisiensi operasi yang 
memberikan keunggulan kompetitif yang memberikan 
pertumbuhan organik. Namun di negara-negara berkembang dan 
negara-negara dunia ketiga, pertumbuhan yang terjadi bisa 
eksplosif. Contohnya adalah Ant Financial dari Alibaba group, 
hanya dalam tempo kurang dari sepuluh tahun telah memiliki 
valuasi USD 150 Milyar, termasuk dalam 10 besar perusahaan 
jasa keuangan dunia. Nama Ant Financial sendiri mencerminkan 
bahwa yang dituju adalah nasabah kecil, namun banyak, 
sebagaimana semut. 

Selain di jasa pembayaran, di semua jenis pelayanan bank 
lain pun muncul alternatif yang ditawarkan oleh fintech, misalkan 
pengiriman uang baik lokal maupun internasional; pinjaman baik 
untuk konsumsi, investasi, maupun untuk modal usaha; investasi 
baik berupa uang, pinjaman pihak ketiga, surat berharga, emas, 
uang kripto, dan sebagainya. Umumnya fintech berspesialisasi 
dengan satu atau beberapa jasa pelayanan, fokus pada segmen 
tertentu, dan ukurannya tidak besar, jauh jika dibandingkan 
dengan bank buku satu di Indonesia sekali pun. 
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Gambar 14. Berbagai Fintech dengan Layanan Keuangan 
Tersegmentasi 

 
 
Sumber: CB Insights, 2015 

https://www.slideshare.net/adigitalorg/the-fintech-wave 
 
Apa yang membuat mereka bisa bertahan adalah biaya 

operasional yang kecil, tim kecil dengan kompensasi yang tidak 
sebesar jika bekerja di bank. Walaupun biaya operasional mereka 
kecil, biaya akuisisi pelanggan cukup besar, sehingga sebenarnya 
masalah terbesar mereka adalah bagaimana menambah skala 
jumlah pelanggan atau pengguna. Sebenarnya bank yang sedang 
bertransformasi digital seharusnya jeli melihat peluang yang 
muncul dengan kondisi ini, karena sebenarnya mereka adalah 
laboratorium uji coba yang baik untuk bank melihat apa 
pendekatan yang bekerja baik di pasar serta jeli dengan 
kesempatan akuisisi fintech yang berhasil. 

Fintech yang perlu dicermati oleh bank adalah fintech yang 
berbasiskan e-commerce ritel, karena sesungguhnya transaksi 
adalah merupakan fungsi dasar dari konsep keuangan. Dan 
dalam industri e-commerce ritel, prinsip yang berlaku adalah “the 
winner takes it all”, pemain besar akan semakin besar, khususnya 
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dalam skala global, sehingga mudah bagi mereka melakukan 
akuisisi pengguna atau pelanggan dengan biaya murah. Begitu 
ekosistem transaksi terbentuk antara produsen, penjual, dan 
konsumen, maka ekosistem tersebut cukup untuk membuat 
putaran keuangan yang bergerak sendiri, yang menyedot 
nasabah bank karena bank saat ini hanya menyediakan 
ekosistem parsial dan terputus. Contoh ekosistem terputus adalah 
jika suatu bank meminjamkan modal kerja kepada pedagang, 
namun pembeli barang dari pedagang tersebut tidak diketahui 
oleh bank, dan kebanyakan bukan nasabah bank pemberi 
pinjaman. Ini yang dinamakan ekosistem yang terputus. 

Bagi bank yang tidak segera menyesuaikan pola pikir dan 
operasinya dengan perkembangan digital, akan melihat 
perusahaan fintech bagaikan ikan piranha yang kecil namun 
banyak dan menggerogoti bisnis mereka dari berbagai sisi, cukup 
membuat resah walaupun tidak mematikan. 

 
PILIHAN CARA BERTRANSFORMASI DIGITAL 

Transformasi digital mencakup tiga hal, yaitu Customer 
Experience, Operational Excellence, dan New Business Model. 
Model bisnis lama yang mengandalkan sumberdaya konvensional 
akan tergilas oleh model bisnis baru yang efisien secara 
operasional yang oleh Ross dkk. (2017) disebut sebagai digitisasi 
dan inovasi yang memberikan kepuasan pelanggan lebih tinggi 
yang diistilahkan Ross dkk.(2017) sebagai digitalisasi. Tentunya 
idealnya perusahaan melakukan kedua hal tersebut secara 
bersamaan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan tidak 
mudah melakukan digitisasi dan digitalisasi sekaligus. Oleh 
karenanya seringkali perusahaan perlu memprioritaskan mana 
yang dilakukan lebih dulu. 
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Gambar 15. Digitasi dan Digital Transformasi 

 
Sumber: Ross, Beath, Sebastian, “Digital ≠ Digitized,” MIT CISR Research 

Briefing, Oct 2017. https://chiefexecutive.net/wp-
content/uploads/2017/12/The-Perils-of-the-Digital-Divide.pdf 
 
Digitisasi dan digitalisasi adalah dua hal yang saling 

berhubungan satu sama lainnya. Hubungan ini lebih mudah 
dipetakan apabila kita menggunakan diagram Balanced 
Scorecard (BSC) ciptaan Kaplan dan Norton yang sudah lama 
digunakan di dunia bisnis dalam menerjemahkan strategi ke 
dalam tindakan. Dalam diagram BSC tersebut, sisi kiri 
menunjukkan sisi meningkatkan revenue sedangkan di sisi kanan 
adalah sisi menurunkan biaya.  

Digitalisasi menuju sisi kiri, yaitu meningkatkan revenue, 
dengan cara meningkatkan penghasilan per pelanggan dan 
memperbanyak jumlah pelanggan, yang bisa dicapai dengan 
meningkatkan kualitas, spesifisitas, kecepatan, dan ketepatan 
dalam proses internal yang mendukung pelayanan terhadap 
pelanggan, yang memerlukan inovasi produk dan proses dari 
sumberdaya manusia perusahaan yang didukung oleh 
infrastruktur. 
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Gambar 16. Menentukan Mana yang Lebih Mendesak untuk 
Dilakukan 

 
Sumber: Ross, Beath, Sebastian, “Digital ≠ Digitized,” MIT CISR Research 

Briefing, Oct 2017 
 

Digitisasi menuju sisi kanan, yaitu memperbaiki komposisi 
dan kualitas infrastuktur dan sumberdaya manusia dengan tujuan 
produktifitas setinggi mungkin dengan beban biaya dan investasi 
sekecil mungkin pada proses operasional, sehingga dapat 
melayani pelanggan dengan baik dengan seefisien mungkin yang 
pada ujungnya menurunkan biaya perusahaan secara 
keseluruhan. Di antara proses internal dengan pelanggan, pada 
umumnya ada penghubung atau intermediary yang secara 
konvensional dapat berupa distributor ataupun kantor cabang 
bagi bank, yang harus digantikan dengan penghubung digital 
yang efektif dan efisien serta memberikan kepuasan yang lebih 
besar kepada pelanggan. Contohnya, aplikasi digital banking 
yang menggantikan bahkan melebihi peran kantor cabang bank. 

Di tahun 2015 dan 2015 MIT CISR (Massachussets 
Institute of Technology Center for Information System Research) 
melakukan survei terhadap ratusan perusahaan di berbagai 
negara mengenai kematangan transformasi digital (digital 
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maturity) dan cara mereka bertransformasi. Mereka mendapatkan 
bahwa perusahaan yang telah bertransformasi digital dengan 
baik, yang mereka istilahkan Future Ready companies, 
menghasilkan keuntungan 16% lebih tinggi dibandingkan 
keuntungan rata-rata perusahaan di industri yang sama. Jadi jika 
rata-rata perusahaan di industri perbankan misalkan adalah 10%, 
maka bank yang telah bertransformasi digital dengan baik akan 
menghasilkan keuntungan 26%. (Peter Weill and Stephanie 
Woerner, 2018) 

 
Gambar 17. Definisi Perusahaan yang “Future Ready” 

 
Sumber: MITCSR Report 2018 

https://www.avanade.com/-/media/asset/other/mit-cisr-digital-
pathways-research.pdf 

 
Dari ratusan perusahaan yang disurvei, MITCSR 

membaginya dalam empat kuadran:  
 
Kuadran satu adalah perusahaan yang belum melakukan 

transformasi digital, cara operasi mereka masih tersekat-sekat 
dan kompleks, dan pendekatan terhadap pelanggan adalah 
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product-driven. Jumlah perusahaan dalam kuadran pertama ini 
adalah 51%. MITCSR menamakan perusahaan dalam kelompok 
ini sebagai Silos and Complexity. Perusahaan dalam kuadran ini 
menghasilkan keuntungan lebih sedikit (minus) 5,1% 
dibandingkan dengan rata-rata perusahaan sejenisnya. 

 
Kuadran empat adalah perusahaan yang telah 

bertransformasi digital dengan baik, mereka dapat menjadi 
inovatif dan berbiaya rendah, lincah, dan membuat pengalaman 
pelanggan yang luar biasa. Jumlah perusahaan dalam kuadran 
empat ini adalah 23%. MITCSR menamakan perusahaan dalam 
kelompok ini sebagai Future Ready. Perusahaan dalam kuadran 
ini menghasilkan keuntungan lebih tinggi (plus) 16% dibandingkan 
dengan rata-rata perusahaan sejenisnya. 

 
Kuadran dua adalah perusahaan yang sedang 

bertransformasi digital dalam operasinya, mereka telah 
melakukan upaya agar produk dan jasanya mudah dioperasikan 
dan telah mengelola data dengan baik, namun belum melakukan 
pengelolaan pengalaman pelanggan secara digital. Jumlah 
perusahaan dalam kuadran kedua ini adalah 11%. MITCSR 
menamakan perusahaan dalam kelompok ini sebagai 
Industrialized. Perusahaan dalam kuadran ini menghasilkan 
keuntungan lebih tinggi (plus) 4,6% dibandingkan dengan rata-
rata perusahaan sejenisnya. Hal ini disebabkan karena efisiensi 
operasional karena digitisasi akan menghemat biaya, yang akan 
menambah keuntungan, walaupun tidak sebaik jika perusahaan 
telah masuk ke kuadran empat atau Future Ready. 
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Gambar 18. Riset MITCISR tentang Transformasi Digital 
Perusahaan 

 
Sumber: MIT Sloan Management Review, Winter 2018 

https://integrative-innovation.net/?p=1816 
 
Kuadran tiga adalah perusahaan yang telah 

bertransformasi digital dalam pengelolaan pengalaman 
pelanggan, aplikasi digital mereka dapat membuat pelanggan 
senang, namun di belakang itu semua operasinya masih 
kompleks. Jumlah perusahaan dalam kuadran tiga ini adalah 
19%. MITCSR menamakan perusahaan dalam kelompok ini 
sebagai Integrated Experience. Perusahaan dalam kuadran ini 
menghasilkan keuntungan lebih sedikit (minus) 3,6% 
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dibandingkan dengan rata-rata perusahaan sejenisnya. Hal ini 
disebabkan karena untuk dapat memenuhi pengelolaan 
pelanggan secara digital tanpa membenahi efisiensi operasional 
malah akan menambah biaya, yang akan mengurangi 
keuntungan. 

Dari riset MITCSR tersebut, jelaslah bahwa kinerja 
perusahaan terbaik akan dicapai jika telah Future Ready, dan 
terburuk jika masih Silos and Spaghetti (atau Silos and 
Complexity) di kuadran 1. Dan masih banyak perusahaan (51%) 
yang masih di kuadran 1 tersebut. 

 
Gambar 19. Perusahaan “Future Ready” Paling Baik 
dibandingkan dengan Kompetitor 

 
Sumber: MITCSR Report 2018 

https://www.lntinfotech.com/wp-
content/uploads/2017/08/LTI_PathwaysFutureReady_Peter_Weill.pdf 

 
Bagaimana strategi yang bisa diambil oleh perusahaan di 

kuadran 1 untuk berpindah ke kuadran 4? Berdasarkan riset 
MITCSR terhadap ratusan perusahaan tersebut, kita ambil contoh 
dari beberapa bank yang mengambil strategi yang berbeda dalam 
menuju kuadran 4. 
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Gambar 20. Empat Jalur Menuju “Future Ready” 

 
Sumber: MITCSR Report 2018 

https://www.lntinfotech.com/wp-
content/uploads/2017/08/LTI_PathwaysFutureReady_Peter_Weill.pdf 

 
 
Ada beberapa jalur strategi yang dapat diambil oleh bank 

yang bertransformasi digital, yaitu: 
 
Jalur 1: menuju kuadran Future Ready (kuadran 4) melalui 

kuadran Industrialized (kuadran 2), yaitu memprioritaskan 
pembenahan efisiensi operasional lebih dulu, kemudian baru 
meningkatkan pengalaman pelanggan. Contoh bank yang 
menerapkan strategi ini adalah DBS Bank Singapore. 

 
Jalur 2: menuju kuadran Future Ready (kuadran 4) melalui 

kuadran Integrated Experience (kuadran 3), yaitu 
memprioritaskan pembenahan pengalaman pelanggan lebih dulu, 
kemudian baru meningkatkan efisiensi operasional. Contoh bank 
yang mengambil Jalur ini adalah mBank S.A. Polandia. 
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Jalur 3: menuju kuadran Future Ready (kuadran 4) melalui 
pendekatan bertahap, yaitu melakukan perbaikan sebagian 
pengalaman pelanggan lebih dulu, kemudian meningkatkan 
efisiensi operasional yang mendukungnya, kemudian kembali 
melakukan perbaikan sebagian lagi pengalaman pelanggan, 
diikuti perbaikan efisiensi operasional lagi, dan seterusnya. 
Contoh bank yang melakukan Jalur ini adalah BBVA S.A. (Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima) Spanyol. 

 
Jalur 4: menuju kuadran Future Ready (kuadran 4) dengan 

jalan meloncat, yaitu membuat divisi/anak perusahaan yang baru 
yang dari awal menerapkan digitalisasi dan digitisasi. Contoh 
bank yang mengambil Jalur ini adalah ING Direk Belanda, atau 
Bank BTPN Indonesia. 
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KEUNTUNGAN DAN KEKURANGAN JALUR 1 

Keuntungan Jalur 1, yaitu membereskan efisiensi operasional 
dulu adalah;  

1. Bertransformasi digital melalui pendekatan yang 
mendasar yaitu kesiapan sistem, yaitu mempersiapkan 
Core Banking System (CBS) yang mampu menjadi 
platform yang menyatukan semua data sehingga 
memfasilitasi omnichannel, dapat memfasilitasi API 
(Application Programming Interface) dengan fleksibel, 
memungkinkan akses data yang cepat untuk Big Data 
Analytics dan Artificial Intelligence, cloud based untuk 
intercloud communication, dan tentunya sistem keamanan 
yang mumpuni. 

2. Dengan sistem operasi yang sudah didigitisasi penuh, 
maka data dapat digunakan oleh semua divisi tanpa ada 
duplikasi database, tanpa duplikasi pembaruan data, 
kualitas data yang baik, yang meningkatkan efisiensi 
pengolahan data dan efektifitas penggunaan data yang 
bisa digunakan untuk melakukan penawaran produk yang 
tepat misalkan. 

3. Sistem yang sudah digitisasi penuh akan memungkinkan 
banyak proses yang memakan biaya tidak diperlukan lagi 
(misalkan transaksi melalui teller atau ATM), sehingga 
banyak biaya dapat dihilangkan. 

4. Struktur operasional juga menjadi sederhana karena 
melalui sistem digital. Bayangkan kerumitan pengelolaan 
kantor cabang yang membutuhkan staf kantor cabang, 
kepala cabang, area manager, regional manager, dan 
sebagainya, kini tidak diperlukan lagi dengan proses 
digital. 
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Kekurangan Jalur 1 adalah;  
 

1. Melakukan transformasi sistem menjadi digital penuh 
memerlukan investasi yang cukup besar dan tidak mudah. 
Diperlukan tim IT yang kompeten yang dapat mendesain 
dan melaksanakan perubahan sistem secara 
komprehensif. Di satu sisi sistem diperbarui dari yang 
paling mendasar, namun di sisi lain bisnis sehari-hari juga 
perlu tetap dilayani. 

2. Untuk dapat mencapai sistem yang benar-benar siap, 
diperlukan waktu yang cukup lama, karena semua harus 
dilakukan secara bertahap. Bank DBS memerlukan waktu 
5 tahun (2009-2014) untuk dapat mengatakan sistemnya 
sudah siap, dan masih terus upgrade berkelanjutan. 
Dengan kemajuan hardware maupun software saat ini, kita 
bisa memperkirakan total upgrade sistem IT ini bisa 
memerlukan waktu dari 18 bulan untuk bank kecil (bank 
buku 1) sampai dengan 3 tahun untuk bank besar (bank 
buku 4) 

3. Risiko yang besar. Total upgrade berarti juga mengganti 
Core Banking System (CBS) dengan teknologi dan 
arsitektur terbaru, yang idealnya cloud native. Namun 
migrasi CBS dari sistem lama ke sistem baru merupakan 
proses yang sangat berisiko, apalagi CBS bank besar 
yang datanya sudah berbelit. Oleh karena itu bank besar 
umumnya mengambil jalan yang lebih aman yaitu 
menambahkan middleware yang bisa menjembatani CBS 
dengan sistem lama ke kebutuhan digital dengan sistem 
baru. 
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DBS Bank Singapore adalah salah satu bank yang 
menerapkan Jalur 1 ini. Di dalam presentasi David Gledhill, yaitu 
CIO DBS Bank Singapore, terlihat bahwa fase pertama yang 
dilakukan dalam transformasi digital DBS Bank Singapore adalah 
memperbaiki sistem dasarnya, menjadi “digital to the core”. “Core” 
di sini bisa berarti ganda, yaitu “core” dalam arti Core Banking 
System (CBS), dan juga bisa berarti “core mindset” dalam setiap 
orang di DBS Bank.  

DBS melakukan pembenahan sistem dasar selama 5 
tahun, dimulai tahun 2009. Dalam masa tersebut DBS benar-
benar mentransformasikan core systemnya menjadi mencontoh 
pada perusahaan teknologi terunggul, karena itu pada fase 
tersebut DBS mencanangkan visi GANDALF (Google, Amazon, 
Netflix, DBS, Apple, LinkedIn, Facebook). 

DBS menegaskan bahwa visinya adalah mensejajarkan 
dirinya dengan perusahaan teknologi, bukan dengan bank lain. 
DBS mentargetkan untuk sebisanya seluruh sistem yang 
dibangunnya adalah cloud native, meningkatkan 10 kali 
kecepatan menghasilkan produk, membangun API yang siap 
disambungkan dengan ekosistem, dan customer-centric data 
analytics.  

Fase selanjutnya sesudah membenahi core adalah DBS 
mentransformasi customer experience dengan customer 
proposition “Live More, Bank Less”, dan kemudian DBS 
memvisikan fase ketiga yaitu mengubah model bisnisnya dengan 
mencari inovasi sebanyak-banyaknya dari dengan berpikir cara 
start-up. (Gledhill, 2018) 

Saat ini DBS Bank Singapore sudah pada kuadran Future 
Ready, dan dinobatkan menjadi World’s Best Digital Bank 2018 
oleh majalah Euromoney. 
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KEUNTUNGAN DAN KEKURANGAN JALUR 2 

Keuntungan Jalur 2, yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan 
dulu adalah;  

1. Kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dengan 
pendekatan digital, sehingga dapat mempertahankan 
bahkan meningkatkan pangsa pasar. 

2. Dampak dari kepuasan pelanggan yang meningkat adalah 
peningkatan revenue. 

3. Relatif jauh lebih cepat dapat dilakukan daripada Jalur 1 
yang harus membangun dari sistem dasar. Bahkan untuk 
makin mempercepat, banyak aplikasi digital yang bisa 
dibeli yang tinggal disesuaikan sedikit langsung bisa 
dipakai. 
 

Kekurangan dari Jalur 2 yaitu: 
1. Internal proses makin berat, karena sistem dasar untuk 

beroperasinya back office masih menggunakan sistem 
konvensional, yang harus mengakomodasi pelanggan 
yang sudah menggunakan antarmuka (interface) digital.  
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2. Banyak yang akhirnya menambah layanan digital di atas 
layanan konvensional, sehingga akhirnya biayanya pun 
bertambah bukan berkurang. Misalkan kantor cabang 
tetap mempunyai staf layanan konvensional, ditambah lagi 
staf yang melayani pelanggan dengan menggunakan alat 
digital. 

3. Ketika beban melayani pelanggan dengan antarmuka 
digital yang prosesnya masih konvensional meningkat, 
suatu saat sistem akan break-down juga karena tidak 
mampu mengakomodasinya lagi. 
 
Salah satu bank yang mengikuti pendekatan ini adalah 

mBank S.A., berkantor pusat di Warsawa, Polandia. Di tahun 
2000-an mBank menyadari bahwa pengalaman pelanggan 
perbankan di Polandia kurang menyenangkan. mBank kemudian 
memulai serangkaian perubahan, termasuk membuka call-center 
24 jam, menawarkan layanan online, dan menambahkan banyak 
produknya. Bahkan mBank membuat light branch yaitu cabang di 
pusat perbelanjaan dengan layanan digital, namun juga dilayani 
pegawai secara tatap muka. Kepuasan pelanggan meningkat 
dengan cepat dan pangsa pasar mBank juga meningkat pesat. 
mBank juga menerima berbagai penghargaan atas keberhasilan 
memuaskan pelanggan 

Namun kemudian mBank menyimpulkan bahwa sistem 
perusahaan sudah tidak sanggup lagi mendukung peningkatan 
pengalaman pelanggan lebih jauh lagi, karena telah mencapai 
batasnya. Jika sistem yang lama dipaksakan untuk memberikan 
fleksibilitas dan pengalaman yang diinginkan pelanggan, hasilnya 
malah akan memperburuk situasi. Akhirnya mBank harus 
memperbaik platform digitalnya dari dasar. 14 bulan kemudian, 
mBank dengan platform barunya menawarkan pelanggannya 
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berbagai fitur baru, termasuk persetujuan pinjaman 30 detik, 
pembayaran mobile, video-chatting customer service, integrasi 
dengan Facebook, layanan transfer dan penarikan ATM tanpa 
kartu. Selama mBank belum memperbaiki platformnya, 
keuntungannya menurun walaupun jumlah pelanggannya 
meningkat (di tahun 2015). 
 

Tabel  2. Laporan Keuangan mBank 2011 - 2015 

 
Sumber: Laporan Keuangan m-Bank 2015 

https://www.mbank.pl/pdf/raport-roczny-en/annual-report-of-mbank-
group-2015-en_ver1.pdf 

 

• Increase operational costs 
• Temporary fix 
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KEUNTUNGAN DAN KEKURANGAN JALUR 3 

Keuntungan Jalur 3, yaitu secara berjenjang meningkatkan 
pengalaman pelanggan kemudian memperbaiki sistem dan 
kembali lagi meningkatkan pengalaman pelanggan, adalah;  

1. Pendekatan yang ideal dari segi bisnis, karena 
mengamankan kepuasan pelanggan dulu, dan segera 
mendukungnya dengan sistem yang dibutuhkan secara 
cepat. 

2. Sambil terus memperbaiki pengalaman pelanggan sambil 
terus perbaikan sistem. 

3. Resiko erosi keuntungan maupu risiko kehilangan pangsa 
pasar lebih sedikit dibandingkan Jalur 1 dan Jalur 2. 
 

Kekurangan dari Jalur 3 yaitu: 
1. Hanya dapat dilakukan jika bank mempunyai sedikit 

produk unggulan yang menjadi sumber penghasilan 
terbesar.  

2. Tidak mudah untuk tim internal untuk beralih fokus dari 
pengalaman pelanggan ke perbaikan sistem dan balik lagi 
ke pengalaman pelanggan dengan cepat (3-6 bulan). 
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3. Perlu koordinasi yang sangat tinggi agar tim internal tidak 
bingung dan hal ini juga bisa menimbulkan stres yang 
tinggi. 
 
Contoh bank yang menerapkan Jalur 3 adalah Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima (BBVA), berbasis di 
Bilbao, Spanyol. BBVA mulai membangun aplikasi digitalnya pada 
2015 yang menawarkan on-boarding kurang dari lima menit bagi 
pelanggan baru. 

Aplikasi ini juga memungkinkan pembelian swalayan yang 
mudah dan otomatis. untuk pinjaman konsumen dan dana 
investasi yang merupakan produk unggulan BBVA Perubahan 
yang terjadi disambut dengan baik oleh nasabah bank; Di tahun 
2017, pelanggan berinteraksi dengan bank rata-rata 150 kali per 
tahun melalui handphone mereka, melebih kunjungan pada 
cabang di tahun yang sama. 
 

Gambar 21. Peningkatan Adaptasi Mobile Banking BBVA 

 
Sumber: BBVA Investor Presentation 2018 
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Gambar 22. Kinerja Pinjaman Konsumen BBVA 

 

Sumber: BBVA Investor Presentation 2018 

 
BBVA secara bertahap meninggalkan legacy proses bisnis 

yang telah dibangun dari waktu ke waktu dari berbagai sistem dan 
versi data, menggantikannya dengan platform digital global yang 
kapasitasnya dapat ditingkatkan dengan mudah. Saat ini, BBVA 
menawarkan pengalaman pelanggan digital melalui core-banking 
platform yang andal, memungkinkan pengembangan baru yang 
menggabungkan open-API dan kemampuan lain. Dengan 
menggunakan API, BBVA dapat mengambil data dari berbagai 
sumber sebagai bahan untuk melengkapi platform BBVA Valora 
yang memberikan informasi yang lengkap tentang properti yang 
ingin dimiliki oleh calon pembeli.  

Di platform BBVA Valora calon pembeli dapat melihat 
berbagai informasi tentang lingkungan properti yang diincarnya, 
antara lain fasilitas yang tersedia, demografi penduduk sekitarnya, 
tingkat kepadatan, dan sebagainya. Juga dapat dilihat perkiraan 
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nilai wajar dari properti. Semua itu diperolehnya dari data pihak 
ketiga yang dihubungkan dengan platform BBVA Valora 
menggunakan API tersebut (padanan di Indonesia; antara lain 
dapat menarik data Nilai Jual Obyek Pajak dari kantor pajak 
Pemerintah Daerah, menarik data status properti dari Badan 
Pertanahan Nasional, dan sebagainya). Dengan demikian BBVA 
dapat memancing calon pembeli untuk menggunakan platform 
tersebut, yang juga menyediakan simulasi kredit yang ditawarkan 
oleh BBVA agar dapat disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan dari calon pembeli. 

 
Gambar 23. BBVA Valora untuk menjaring Kredit Rumah 

 
Sumber: BBVA Investor Presentation 2018 

 
Dengan semua upaya tersebut, BBVA berhasil menaikkan 

penjualannya melalui pendekatan digital, sehingga semakin tahun 
penjualan melalui digital channel makin besar persentasenya 
dalam penjualan keseluruhan. 
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Gambar 24. Kinerja Penjualan Digital dengan Upaya yang 
Dilakukan 

 
Sumber: BBVA Investor Presentation 2018 

Seiring dengan waktu, BBVA berhasil mengurangi rasio 
biaya operasional dibandingkan pendapatan, yang diperoleh dari 
efisiensi operasional secara digital. 

 
Gambar 25. Peningkatan Laba BBVA 

 
Sumber: BBVA Investor Presentation 2018 
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KEUNTUNGAN DAN KEKURANGAN JALUR 4 

Keuntungan Jalur 4, yaitu membuat divisi atau anak perusahaan 
baru yang dirancang digital sejak awal, adalah;  

1. Pendekatan yang paling tidak ribet, karena tidak perlu 
merubah dari yang konvensional, tetapi membuat yang 
baru. Jadi beban legacy sistem yang lama maupun 
karyawan yang pola pikirnya konvensional tidak ada di 
sini. Sistem dibangun dari baru, karyawan direkrut yang 
baru ataupun dari karyawan lama tapi yang sudah pola 
pikir digital, kantor dirancang baru, dan sebagainya. 

2. Cepat terlihat hasilnya. 
3. Investasi awal yang dibutuhkan tidak sebesar jika 

mentransformasikan perusahaan induk. 
 

Kekurangan dari Jalur 4 yaitu: 
1. Sesudah berkembang, makin sulit diintegrasikan ke dalam 

perusahaan induk, karena sistem yang beda, personel 
yang beda jenisnya, beda kultur, bahkan kemungkinan 
besar beda segmen pelanggannya. Perbedaan ini makin 
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lama biasanya makin besar, dan dapat menimbulkan 
konflik dengan perusahaan induk. 

2. Karena sudah dibentuk divisi atau anak perusahaan baru 
yang digital ini, perusahaan induk merasa tugas 
transformasi digital sudah didelegasikan kepada divisi 
atau anak perusahaan baru tersebut, sehingga 
perusahaan induk makin lamban berubah. 

3. Walaupun divisi atau anak perusahaan baru ini mendapat 
dukungan dana dari perusahaan induk, namun tetap sulit 
untuk bisa selincah perusahaan start-up, karena tidak 
punya figur founder yang bisa mengambil keputusan 
beresiko dan mencurahkan fokusnya sepenuh hati. 

  

 Contoh bank yang mengambil jalur strategi ini adalah Bank 
BTPN. BTPN membuat divisi baru yang menciptakan produk 
digital banking Jenius, yang diluncurkan tanggal 11 Agustus 2016. 
Jenius mendapat pujian dari berbagai pihak karena merupakan 
pionir digital banking di Indonesia. Divisi Jenius dipimpin oleh 
Peterjan van Niewehuijzen, seorang ekspatriat yang sebelumnya 
konsultan di McKinsey. Divisi ini menempati lantai tersendiri, dan 
merekrut orang-orang baru dengan ketrampilan digital, dan 
bahkan menciptakan website baru www.jenius.com yang terpisah 
dengan website BTPN www.btpn.com yang membuat kesan 
Jenius seakan perusahaan terpisah dengan BTPN. Jenius benar-
benar menerapkan pembukaan rekening tanpa harus 
mengunjungi kantor cabang, yang dilakukan adalah proses KYC 
(know your customer) dengan agen yang mengunjungi nasabah 
di tempat yang dikehendaki. Hal ini dilakukan karena pada saat 
Jenius diluncurkan, POJK no. 13/2018 yang membolehkan KYC 
elektronik (eKYC) melalui aplikasi belum terbit. Dalam waktu 2 
tahun, nasabah Jenius hampir mencapai 1 juta orang yang 
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mayoritas merupakan nasabah baru BTPN dengan profil yang 
beda dengan profil nasabah BTPN sebelumnya. Fitur-fitur dalam 
aplikasi digital banking Jenius terlihat sangat maju setara dengan 
fitur digital banking di negara-negara yang telah maju. 
 Beberapa bulan sebelum formalisasi akuisisi BTPN oleh 
Sumitomo Mitsubishi Bank Corporation (SMBC) pada Januari 
2019 dan sesudahnya, aktivitas Jenius kurang terlihat segencar 
sebelumnya. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana 
kelanjutan Jenius ini, akankah Jenius mampu terus menjadi role 
model bagi perusahaan induknya BTPN untuk bertransformasi 
digital? 

Finansbank S.A. di Turki juga melakukan Jalur 4 ini. Di 
tahun 2010, beberapa tahun sesudah krisis keuangan tahun 2008, 
pemimpin Finansbank melihat kesempatan untuk pasar yang 
bertumbuh di segmen penghasilan menengah. Saat itu 
Finansbank sudah mempunyai online banking, sama seperti bank 
lainnya di Turki. Awalnya mereka mempertimbangkan untuk 
mengembangkan layanan digital banking sebagai pengembangan 
dari online banking yang telah mereka miliki. Namun, ada dua 
pertimbangan lain yang memberatkan; (1) reputasi pelayanan 
perbankan di Turki saat itu tidak baik, dianggap oleh masyarakat 
memberikan pelayanan buruk dengan biaya mahal, (2) Nama 
Finansbank kurang menarik di segmen penghasilan menengah. 
Jika digital banking mereka memakai nama Finansbank akan 
menimbulkan persepsi layanan lama dengan tampilan baru. 
Lagipula mereka melihat untuk membuat digital banking ini 
mereka memerlukan orang-orang yang bisa melakukan yang 
berbeda dengan cara-cara lama dalam pelayanan bank. 

Oleh karena itu mereka memutuskan untuk membuat 
sebuah layanan bank yang baru total dan independen. Dengan 
demikian mereka bisa membuat suatu platform digital baru yang 



94 
 

Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

terlepas dari perspektif perbankan tradisional. Selain itu, mereka 
juga mempertimbangkan setiap saat mereka bisa menjual divisi 
tersebut sebagai aset independen. Atau jika ternyata gagal, 
lakukan write-off. 

Mereka kemudian merekrut Elsa Pekmez Atan, seorang 
wanita yang sebelumnya konsultan di McKinsey untuk merintis ide 
digital banking tersebut. Atan bergabung dengan Finansbank 
pada bulan Mei 2010 untuk mulai mempersiapkan realisasi ide 
tersebut. Atan kemudian membentuk tim, mempersiapkan 
infrastruktur dan proses. Bulan Oktober 2012, diluncurkanlah 
digital banking tersebut yang dinamai Enpara.com sebagai 
layanan bank digital tanpa kantor cabang, yang pertama di Turki. 

Saat itu peraturan di Turki juga masih mengharuskan 
tandatangan basah nasabah untuk pembukaan rekening bank. 
Karena tanpa kantor cabang, Enpara menggunakan tim untuk 
mengunjungi nasabah yang membuka rekening di alamat 
nasabah untuk proses KYC yang diperlukan tersebut. Enpara 
menawarkan suku bunga deposit yang lebih tinggi, dan biaya 
administrasi dan transaksi yang rendah, serta pelayanan 
pelanggan online yang ramah dan responsif. 

Di bulan pertama Enpara mendapatkan 20.000 nasabah, 
dan di akhir tahun pertama total nasabah yang masuk mencapai 
110.000, melebihi target awalnya yaitu 100.000. Deposit yang 
diperoleh sebesar USD. 1,5 milyar. Di tahun 2014, Enpara 
menawarkan pinjaman konsumen secara online, pertama di Turki. 
Enpara mulai membukukan keuntungan setelah tiga tahun 
beroperasi, namun dengan catatan bahwa banyak biaya sistem IT 
nya masih menumpang di induk perusahaannya. 

Di tahun 2015, Finansbank diakuisisi oleh Qatar National 
Bank (QNB), dan berubah nama menjadi QNB Finansbank. 
Dengan pemegang saham baru, semua aktivitas Enpara 
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dievaluasi kembali. Di tahun 2016, Enpara tidak lagi mendapat 
perlakuan khusus, dan diharuskan untuk menurunkan biaya untuk 
menghasilkan keuntungan, sehingga Enpara harus menurunkan 
suku bunga depositnya yang sejak awal ditawarkan lebih tinggi 
kepada konsumen. Selain itu, di tahun 2017 Enpara dihadapkan 
kepada 2 pilihan lain, yaitu dipisahkan dari Finansbank menjadi 
perusahan independen, atau dilebur ke dalam induk 
perusahaannya untuk menghindari duplikasi. Untuk dilebur ke 
dalam induk perusahaannya, setidaknya Enpara menghadapi 2 
masalah: 

1. Visi Enpara yang mementingkan jangka panjang berbeda 
dengan visi induknya –Finansbank- yang mementingkan 
kinerja 3-5 tahun ke depan. 

2. Budaya sumber daya manusia di perusahaan induknya 
yang sangat berbeda dalam cara berpikir customer 
oriented, yang sangat sulit untuk dirubah. 

Sampai saat ini (Juni 2021), hal tersebut belum diputuskan, dan 
Enpara masih menjadi divisi yang terpisah dengan Finansbank. 

 

BANK DIGITAL MURNI 

Saat ini ada beberapa bank yang telah mengajukan ijin menjadi 
bank digital, antara lain adalah: Bank BCA Digital, BRI Agroniaga 
Tbk, Bank Neo Commerce Tbk, Bank Capital Tbk, Bank Harda 
Internasional,  Bank QNB Indonesia, dan Bank KEB Hana. 
Beberapa bank buku kecil diakuisisi oleh bank buku besar, untuk 
dijadikan bank digital murni. Bank-bank ini adalah sesungguhnya 
produk dari Jalur strategi keempat dengan pemisahan penuh 
secara legal menjadi perusahaan tersendiri bukan hanya divisi 
dari suatu bank. Pendekatan ini tentunya lebih baik lagi, karena 
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para pegawai perusahaan induk tidak dapat lagi mempersoalkan 
tentang perbedaan perlakuan serta perbedaan fitur produk seperti 
yang terjadi pada Finansbank dengan Enpara.com nya, antara 
lain tentang perbedaan suku bunga yang ditawarkan oleh 
Enpara.com yang dianggap lebih menarik dibandingkan yang 
ditawarkan oleh Finansbank sehingga terjadi perpindahan 
konsumen dari Finansbank ke Enpara.com. Visi, misi, strategi, 
nilai-nilai, budaya, target pasar, dan lainnya bisa dengan bebas 
berbeda dengan perusahaan induknya. Namun ini tetap 
menyisakan pertanyaan; jadi masa depan perusahaan (bank) 
induknya akan ke mana? Akankah dibiarkan menjemput umurnya 
sesuai dengan siklus hidup? 

 

MENENTUKAN JALUR MANA YANG PALING COCOK 

Setiap bank mempunyai kondisi yang berbeda, dan menghadapi 
situasi yang berbeda dengan bank lainnya. Oleh karenanya, 
setiap bank perlu melakukan asesmen, mana dari keempat Jalur 
bertransformasi digital ini yang paling cocok. Sebagai panduan 
dasar untuk memilih Jalur mana yang cocok, dapat dilakukan 
langkah sebagai berikut: 

1. Tentukan bank Anda ada di kuadran mana. 
2. Jika bank Anda di kuadran 1, dan saat ini pelanggan Anda 

merasa cukup puas (masih pada rata-rata industri, dan 
pangsa pasar tidak turun), maka Anda masih punya waktu 
memilih Jalur 1 yaitu memperbaiki efisiensi operasional 
dulu, karena ini merupakan jalan yang paling baik jika 
memungkinkan.  

3. Jika bank Anda di kuadran 1, dan saat ini pelanggan Anda 
merasa tidak puas serta pangsa pasar terancam, maka 
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Anda dapat memilih Jalur 1 yaitu memperbaiki 
pengalaman pelanggan dulu, walaupun harus 
mengeluarkan biaya yang lebih besar yang menggerus 
keuntungan bank Anda. Secepatnya begitu kepuasan 
pelanggan meningkat, bereskan efisiensi operasional. 

4. Jika bank Anda di kuadran 1, dan saat ini pelanggan Anda 
merasa tidak puas serta pangsa pasar terancam, maka 
Anda dapat memilih Jalur 3 yaitu pendekatan anak tangga, 
jika portfolio bank Anda menunjukkan beberapa produk 
unggulan yang menjadi sumber penghasilan utama bank 
Anda yang bisa didigitalisasi lebih dulu.  

5. Jika bank Anda di kuadran 1, dan evaluasi menunjukkan 
sulit untuk mentransformasikan sumberdaya manusia 
secara keseluruhan sehingga dikuatirkan proses 
transformasi akan sangat lama, Anda dapat memilih Jalur 
4 yaitu membuat divisi atau anak perusahaan baru yang 
langsung digital. 

6. Jika saat ini bank Anda sudah di kuadran 2, kembali Anda 
harus waspada jika pelangan Anda mulai tidak sabar 
ataupun pangsa pasar menurun, segera siapkan untuk 
memperbaiki pengalaman pelanggan. Jika tidak, maka 
ketika operasi bank Anda sudah baik, pelanggan Anda 
sudah sangat menurun dan Anda harus mengeluarkan 
biaya mahal untuk akuisisi ulang pelanggan. 

7. Jika saat ini bank Anda di kuadran 3, sesudah kepuasan 
pelanggan membaik atau pangsa pasar terlihat 
meningkat, segera perbaiki efisiensi operasi. Jika tidak, 
keuntungan bank Anda akan terus menurun, dan pada titik 
tertentu tim operasi Anda tidak sanggup lagi memenuhi 
permintaan pelanggan disebabkan oleh kelambatan atau 
kesalahan yang disebabkan oleh operasi konvensional 
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Gambar 26. Menentukan Pilihan Jalur 

 
 

Sumber: MITCSR Report 2018 
https://www.lntinfotech.com/wp-
content/uploads/2017/08/LTI_PathwaysFutureReady_Peter_Weill.pdf 

 

 

FAKTOR-FAKTOR UTAMA DALAM SEMUA JALUR 
STRATEGI 

Berdasarkan riset oleh MIT CISR 2015 CIO Digital 
Disruption Survey (2015) ada tiga faktor utama yang perlu dicapai 



99 
 

Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

baik di Jalur 1, Jalur 2, Jalur 3, atau Jalur 4, yang menentukan 
keberhasilan transformasi digital. Ketiga faktor tersebut adalah: 

1. Mempunyai dasar landasan pelayanan yang terhubung 
(Connected Platform of Services) secara digital yang 
menyeluruh, untuk itu hal penting yang perlu dilakukan 
adalah: 

a) Bangun dan gunakan platform digital untuk 
dijadikan dasar 

b) Hubungkan sebanyak mungkin aset (data dan 
proses) dalam platform tersebut 

c) Kembangkan pelayanan yang membuat 
perusahaan Anda unggul 

2. Mempunyai pola pikir berfokus pada “Digital First” 
mengandalkan Connected Platform of Services, untuk itu 
hal penting yang perlu dilakukan adalah: 

a) Seluruh eksekutif berkomitmen untuk digitalisasi 
b) CIO fokus untuk mendukung inovasi secara digital 
c) Organisasi mempertajam kemahiran dua sisi; 

inovasi dan efisiensi 
3. Menjalankan koordinasi digital dengan pola pikir Digital 

First sebagai pusatnya, dan dilandaskan pada Connected 
Platform of Services, untuk itu hal penting yang perlu 
dilakukan adalah: 

a) Mengkoordinasikan pencapaian tujuan bisnis 
secara digital 

b) Menumbuhkan hubungan dengan pelanggan dan 
memperbesar suara pelanggan menggunakan 
cara digital 

c) Mempercepat pengulangan proses pembelajaran  
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Gambar 27.  Tiga Praktek Pemimpin Digital 

 
Sumber: MIT CISR 2015 CIO Digital Disruption Survey, N=413. “Digital Leader” 

is a combination of Profitability, Innovation, and Customer Experience 
(z-scores for each, totalled). The “Key Differentiators” were all 
significant in a regression analysis with Digital Leader as dependent 
variable. Adj. R2 = 0.42  
https://cisr.mit.edu/publication/2017_0301_DigitalLeadersLaggards_W
eillWoernerGonzalez 

 
 
MENGAWAL INVESTASI DALAM TRANSFORMASI DIGITAL 

Salah satu hal utama yang perlu dikawal dalam 
melaksanakan transformasi digital adalah bagaimana agar 
investasi yang ditanamkan akan memberi hasil yang terbaik. 
Mengingat bahwa transformasi digital merupakan hal baru yang 
akan dilaksanakan yang berbeda dengan cara konvensional yang 
dijalankan sebelumnya, maka wajar bahwa ada risiko yang lebih 
besar yang disebabkan kurangnya pengalaman dalam kebaruan 
tersebut. Risiko ini tidak bisa dihindari dan perlu diambil, namun 
di sisi lain tetap harus diusahakan risiko ini sekecil mungkin 
dengan prinsip-prinsip pelaksanaan yang baik.  
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Riset World Economic Forum / Accenture Analysis 
memberi pedoman agar mendapatkan pengembalian investasi 
terbaik, transformasi digital perlu menjalankan empat prinsip 
dalam pelaksanannya, yaitu: 

1. Tentukan kepemilikan yang jelas dari investasi digital, 
pemilik tersebut yang harus bertanggungjawab atas hasil 
dari investasi tersebut. Misalkan pemilik investasi untuk 
platform sebagai infrastruktur digital harusnya adalah 
CEO, yang harus bertanggungjawab atas penggunaan 
platform tersebut oleh keseluruhan organisasi yang pada 
ujungnya harus meningkatkan inovasi dan mengirit biaya. 
Pemilik investasi digital pada program aplikasi di atas 
platform dapat dari manajer bisnis yang harus memberikan 
hasil peningkatan revenue dan pangsa pasar, atau dari 
manajer operasional yang harus memberikan hasil 
pengiritan biaya operasional. Ini untuk menghindarkan 
investasi yang tak bertuan sehingga tidak ada yang 
berjuang untuk hasilnya. 

2. Investasi hanya untuk kasus yang jelas, bukan demi 
teknologi. Investasi yang dilakukan hendaklah bukan 
didasarkan kepada teknologi yang keren yang ternyata 
jarang digunakan, bagaikan membeli baju pesta. Investasi 
hendaknya pada teknologi yang terpakai bagaikan 
membeli baju yang diperlukan untuk bekerja, yang 
produktif. 

3. Gunakan pendekatan berdasarkan hasil. Semua harus 
ada metrik ukuran keberhasilannya, walaupun tidak 
semua metrik harus berupa nilai keuntungan perusahaan 
dalam tempo singkat. Konsep metrik keberhasilan harus 
berdasarkan manfaat bagi pemangku kepentingan 
(stakeholders), bukan hanya bagi pemilik (shareholders).   
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4. Jangan ragu untuk bertindak walau dengan risiko gagal, 
namun usahakan kegagalan-kegagalan yang terjadi 
dalam skala kecil, dan cepat diperbaiki. Dalam 
transformasi digital, diperlukan kecepatan dan inovasi, 
yang tentunya memerlukan kesiapan untuk menerima 
risiko yang lebih tinggi untuk gagal. 

 
Gambar 28. Memaksimalkan Pengembalian Investasi Digital 

 
 

Sumber: World Economic Forum/Accenture Analysis 
http://reports.weforum.org/digital-transformation/files/2018/05/201805-
DTI-Maximizing-the-Return-on-Digital-Investments.pdf 

 
 Untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip eksekusi tersebut, 
diperlukan Key Enablers. Tanpa Key Enablers ini, mustahil 
prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan. Key Enablers yang 
diperlukan  adalah: 
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1. Kepemimpinan yang lincah dan mahir digital, yang 
bertugas menjaga visi strategis, tujuan perusahaan, 
ketrampilan, motivasi dan keselarasan di seluruh level 
manajemen, agar menjamin proses pengambilan 
keputusan yang cepat dalam inovasi. 

2. Agenda yang melihat ke depan melalui penanaman pola 
pikir digital pada pegawai dengan membuat inovasi 
sebagai fokus bagi program pelatihan dan perekrutan. 

3. Cara berpikir ekosistem, dengan membangun kolaborasi 
di dalam rantai nilai (value chain) seperti pemasok, 
distributor, pelanggan, maupun yang di luar rantai nilai 
seperti para start-ups, akademia, bahkan dengan yang 
sebelumnya kita anggap sebagai kompetitor (dalam open 
banking system, suatu bank bisa menjualkan produk dari 
bank lain, dan sebaliknya) 

4. Pengelolaan data dan aksesnya untuk menjadi 
keunggulan kompetitif, melalui infrastruktur dan 
kemampuan penyimpanan data yang kuat yang 
dikombinasikan dengan analisis yang tepat dan alat 
komunikasi. 

5. Kesiapan infrastruktur teknologi untuk menjamin 
kemampuan yang unggul di cloud, security, dan 
interoperability. Cara berpikir konvensional yaitu ingin 
beroperasi dengan server sendiri harus ditinggalkan. 

 
RANGKUMAN BAB 3: 

• Strategi transformasi digital adalah cara yang paling efektif 
dan efisien untuk mencapai kematangan digital (digital 
maturity), dan setiap bank mempunyai kondisi dinamis dan 
visi misi yang berbeda sehingga memerlukan strategi yang 
berbeda.  
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• Dalam merancang strategi transformasi digital, suatu 
perusahaan/bank akan dihadapkan pada pilihan 
memprioritaskan sisi operasional perusahaan dulu atau 
memprioritaskan aspek pelanggan dan bisnis dulu.  

• MITCSIR membagi strategi bertransformasi digital 
menjadi empat jalur besar, yaitu; jalur satu yaitu 
memprioritaskan digitisasi operasional, jalur dua yaitu 
memprioritaskan aspek pelanggan, jalur tiga yaitu 
pendekatan bertahap, dan jalur empat yaitu membuat 
divisi atau anak perusahaan yang khusus untuk digital. 
Masing-masing pilihan jalur mempunyai keuntungan dan 
kelemahan.  

• Tiga hal mendasar yang perlu dicapai dari semua jalur 
strategi adalah: Connected Platform of Services, Digital 
First Focus, dan Digital Coordination. 

• Agar maksimal, pelaksanaan investasi transformasi digital 
perlu dikawal dengan empat prinsip eksekusi yaitu: 
tentukan kepemilikan yang jelas dari investasi digital; 
investasi hanya untuk kasus yang jelas, bukan demi 
teknologi; gunakan pendekatan berdasarkan hasil; dan 
usahakan jika ada kegagalan, terjadi dalam skala kecil, 
dan cepat diperbaiki. Empat prinsip eksekusi ini perlu 
diberdayakan oleh lima faktor yang berpusat pada 
kepemimpinan yang lincah dan mahir digital. 

 
*** 

 
berikutnya: Bab 4. Memimpin Transformasi Digital 
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  MEMIMPIN TRANSFORMASI DIGITAL BANK 

 
 
TRANSFORMASI DIGITAL TOTAL TO THE CORE 

 
Banyak bank yang merasa sudah bertransformasi digital 

bila ia sudah mempunyai aplikasi mobile banking. Walaupun 
memang apa yang dilihat oleh pelanggan pada bank yang telah 
bertransformasi digital adalah aplikasi mobile banking dalam 
smartphone-nya, itu bukan berarti bank tersebut sudah 
bertransformasi digital secara utuh, karena aplikasi mobile 
banking hanya salah satu dari banyak hal dalam implementasi 
transformasi digital. 

Transformasi Digital total harus mentransformasi tiga 
komponen utama, yaitu pengalaman pelanggan (Customer 
Experience), operasional perusahaan yang terbaik (Operation 
Excellence), dan model bisnis baru (New Business Model). 
Dengan demikian, bukan hanya tampilan digital, namun 
operasional, model bisnis, serta pikir seluruh pegawai juga digital. 
Aplikasi mobile banking saja tanpa didukung proses lainnya di 
belakangnya, hanya memenuhi sebagian dari salah satu poin 
dalam Customer Experience, yaitu pelanggan dapat melakukan 
transaksi swalayan. Padahal masih banyak hal yang perlu dicapai 

4 
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dalam Customer Experience saja, dan aplikasi mobile banking 
saja belum mencerminkan apakah Operational Excellence dan 
New Business Model telah dicapai. 
 

Gambar 29. Komponen Inti Transformasi Digital 

 
Sumber: Westerman, 2014 

 
 

PENGALAMAN PELANGGAN (CUSTOMER EXPERIENCE) 

Customer Experience adalah salah satu dari tiga 
komponen yang harus berubah dengan digitalisasi. Dengan 
digitalisasi, kita bisa lebih mengerti tentang pelanggan tersebut 
secara individual, membuat pelanggan makin terpenuhi 
kebutuhannya dengan produk kita yang sesuai, memudahkan 
semua proses interaksi dengan kita, sehingga mereka merasa 
senang berinteraksi dengan kita.  
 
 



107 
 

Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

Gambar 30. Uraian 3 Pilar Transformasi Digital 

 
Sumber: Westerman, 2014 

Menurut Westerman (2014), komponen Customer 
Experience yang bisa kita ukur terdiri dari tiga bagian dengan 
delapan komponen, yaitu: 

 
a. Mengerti tentang pelanggan, yang mencakup  

i. segmentasi berdasarkan analisis data tentang 
pelanggan yang bukan hanya data demografi, 
tetapi yang penting adalah analisis tingkahlaku, 
kebiasaan, dan kecenderungan pelanggan yang 
didasarkan pada data primer tentang hal tersebut 
yang diperoleh. 

ii. pengetahuan tentang pelanggan yang diperoleh 
dari data sosial di internet, misalkan dari akun 
Facebook, Instagram, Twitter, Blog, publikasi, 
berita, dan lainnya. Hal ini dimungkinkan dengan 
menarik data melalui Application Programing 
Interface (API) 
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b. Pertumbuhan penjualan, yang mencakup 

i. Penjualan yang diperkuat dengan digital, berupa 
penawaran-penawaran produk yang didasarkan 
pada analisis kebutuhan pelanggan secara 
individual yang datanya diperoleh dari komponen 
‘mengerti tentang pelanggan’; 

ii. Pemasaran prediktif; membuat produk-produk 
baru, penyesuaian harga, cara dan bentuk 
promosi, dan pemilihan distribusi (melalui mitra) 
yang berdasarkan analisis data tentang kebutuhan 
pelanggan 

iii. Proses yang singkat; memangkas proses menjadi 
sesederhana mungkin sehingga ketika pelanggan 
ingin membuka rekening atau membeli suatu 
produk secara digital, bisa terlaksana dengan 
sederhana dan cepat. 

 

c. Titik sentuh pelanggan, yang mencakup: 
i. Pelayanan pelanggan baik pemberian informasi 

maupun penanganan keluhan dilakukan secara 
digital yang cepat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.  

ii. Keselarasan berbagai cara berinteraksi dengan 
pelanggan. Ketika pelanggan berinteraksi dengan 
perusahaan, seharusnya ia merasa bahwa dengan 
apa pun atau siapa pun ia berinteraksi, tidak perlu 
mengulangi suatu prosedur yang sama. Misalkan 
seorang pelanggan mempunyai keluhan yang 
telah ditangani oleh chatbot namun tidak 
terselesaikan, sehingga harus ditangani secara 
tatap muka oleh petugas customer service, 
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pastikan data apa yang telah dialami oleh 
pelanggan dengan chatbot dapat diperoleh oleh 
sang petugas sehingga pelanggan tidak perlu 
menyampaikan ulang keluhannya dengan panjang 
lebar. 

iii. Pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya secara 
swalayan dengan cara digital. Semakin banyak hal 
yang dapat dilakukan sendiri oleh pelanggan, 
pelanggan makin senang karena merasa 
mempunyai makin banyak kontrol. Dan di sisi 
perusahaan, juga merupakan efisiensi biaya 
karena tidak perlu membayar pegawai melakukan 
hal tersebut untuk pelanggan. 

 
 Deloitte Digital melakukan analisis dan pemetaan 

terhadap digital channel bank di Eropa, khususnya melalui 
aplikasi smartphone, yang membuahkan 826 poin fungsi yang 
bisa dinilai dari sudut pandang pelanggan. Secara prinsip, aplikasi 
yang ideal haruslah menawarkan cakupan fungsi yang luas dan 
relevan untuk pelanggan, serta mempunyai user experience (yang 
merupakan bagian dari customer experience) yang nyaman dan 
mudah. 

 
826 poin tersebut mencakup keseluruhan apa yang 

dialami pelanggan, yaitu dari pengumpulan informasi oleh 
pelanggan (informasi tentang pelayanan/produk yang ditawarkan, 
harganya, perbandingannya dengan yang lain, dan sebagainya), 
proses pembukaan rekening (termasuk apa saja channel yang 
tersedia serta metode verifikasi), proses customer onboarding 
(bimbingan terhadap pelanggan mengenai proses selanjutnya 
dan apa saja yang bisa dilakukan), pelayanan banking untuk 



110 
 

Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

kebutuhan sehari-hari (ketersediaan pelayanan yang dibutuhkan, 
mengelola rekening, dan melakukan transfer), memperluas 
hubungan (cross-selling produk/layanan tambahan seperti 
pinjaman, tabungan, deposito, danareksa, asuransi, dan lainnya), 
serta proses menutup rekening (kemudahan menutup, 
pemindahan saldo, dan lainnya).  
 

Gambar 31. Analisis Digital Customer Journey pada Aplikasi 
Mobile Banking 

 
Sumber: Deloitte Digital, 2018 

 
 
Walaupun apa saja 826 poin yang dinilai oleh Deloitte 

tersebut tidak diuraikan di sini satu per satu, namun secara garis 
besar bisa dilihat komponen-komponen apa yang dinilai. 
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Gambar 32. 826 Komponen dari Keseluruhan Perjalanan 
Digital  

Pelanggan 

Sumber: Deloitte Digital, 2018 

Digitalisasi bukan berarti hanya memindahkan proses 
yang tadinya manual menjadi sekarang bisa dilakukan melalui 
aplikasi di smartphone, namun juga proses itu sendiri haruslah 
diefisienkan.  

Contohnya adalah yang dilakukan oleh DBS Bank 
Singapore, proses pembukaan rekening bukan hanya menjadi 
sangat cepat (dalam hitungan menit) namun juga proses yang 
sebelumnya ada 15 langkah yang harus dilalui calon nasabah, 
dipangkas menjadi 4 langkah yang semua bisa dilakukan secara 
digital. Bahkan DBS menginginkan proses banking di DBS 
menjadi tidak terlihat (invisible) yang berarti nasabah tidak lagi 
menganggap banking menjadi suatu proses atau prosedur yang 
terpisah dengan apa yang sebenarnya ingin dilakukannya.  
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Misalkan seorang pelanggan ingin membeli rumah. Jika 
sebelumnya sesudah ia sepakat membeli rumah dengan 
penjualnya maka ia perlu melakukan proses perbankan untuk 
melanjutkan transaksinya (termasuk mengajukan kredit 
kepemilikan rumah dan lainnya) baru lanjut ke notaris, kini ia 
dapat langsung ke notaris karena proses perbankannya 
sedemikian mudah dan luwesnya mengikuti kebutuhannya. Itu 
yang dicita-citakan DBS. Karena itu DBS mengeluarkan tagline 
“Live more, bank less” yang berarti tidak perlu lagi membuang 
waktu dan tenaga untuk proses banking, sehingga waktu dan 
tenaga bisa digunakan untuk lebih menikmati hidup. 

Dengan segala upaya transformasi digitalnya, DBS 
berhasil menjadi World’s Best Digital Bank 2018 versi majalah 
Euromoney. 
 

Gambar 33. DBS ingin “ Tidak Terlihat ” 

 
 
Sumber: “DBS The Future of Digital Banking (2015)” di youtube.com 
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KEUNGGULAN OPERASIONAL 
(OPERATIONAL EXCELLENCE) 

Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, proses 
digitalisasi sesudah mencapai fase disruption akan kemudian 
masuk ke fase dematerialisasi (dematerialization), di mana 
proses-proses bricks and mortar tidak diperlukan lagi karena 
digitalisasi sudah dapat berfungsi menggantikannya dengan hasil 
yang lebih memuaskan. Inilah titik acu (benchmark) yang harus 
dikejar oleh semua perusahaan yang bertransformasi digital. Jika 
dalam permisalan metamorfosis kupu-kupu, cara operasional ulat 
yang menggunakan kaki yang walaupun sangat banyak namun 
jalannya merambat, harus tergantikan dengan sayap yang walau 
hanya empat helai namun mampu menjelajah jauh lebih luas dan 
dengan cara terbang bukan merambat. 

Di berbagai bidang yang telah tertransformasi digital, kita 
lihat dematerialisasi ini dengan jelas. Misalkan industri peta. Dulu 
kita perlu buku peta untuk mengetahui posisi suatu tempat, 
lingkungannya dan juga jalan untuk mencapainya. Ada peta suatu 
kota, suatu propinsi, suatu negara, bahkan suatu benua seperti 
Eropa, Amerika, atau Australia, yang bisa berupa buku dengan 
beberapa ratus halaman. Ke mana buku peta itu sekarang? Telah 
lenyap tergantikan oleh GoogleMap yang merupakan suatu 
program tanpa fisik (non-fisik/non-materi). Berat suatu 
smartphone yang ada program GoogleMap dengan yang tidak 
ada program GoogleMap adalah sama, itu berarti GoogleMap 
tidak mempunyai massa, berarti bukan barang fisik. Bukan hanya 
produknya yang non-fisik, tetapi juga cara produksinya dan 
operasinya juga non-fisik. Bukan lagi produksinya menggunakan 
mesin cetak di atas kertas seperti memproduksi buku peta, 
melainkan membuat program yang tidak perlu dicetak di atas 
kertas. Dan bukan lagi menggunakan orang yang menggambar 
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peta untuk dicetak melainkan langsung menggunakan image dari 
satelit. 

Contoh lain adalah industri suratkabar yang produk 
sesungguhnya adalah berita. Ke mana para suratkabar yang 
sebelumnya merupakan sarapan wajib setiap orang dewasa yang 
berpendidikan? Bukan berarti berita yang hilang atau tidak 
dibutuhkan lagi, tapi hadir dalam bentuk produk yang non-fisik, 
yaitu portal berita on-line. Dalam industri fotografi; dulu foto pribadi 
yang dicetak di atas kertas di seluruh dunia merupakan industri 
bernilai triliunan dollar, sekarang lenyap membawa Kodak kepada 
kebangkrutan. Ke depannya hampir semua produk akan 
mengalami dematerialisasi, termasuk uang kartal yang sekarang 
masih banyak beredar akan lenyap. Bagaimana dengan bank? 
Brett King dalam bukunya Bank 4.0 mengatakan; “Banking 
Everywhere, Never at a Bank”. Bill Gates mengatakan; “Banking 
is necessary, Bank is not”. Bukan fungsi perbankannya yang akan 
hilang, tetapi fisik dari bank itu yang akan mengalami 
dematerialisasi. 
Gambar 34. Pola Pikir Peminpin Transformasi Digital 

 
Sumber: E-Majels El-Shinta. Edisi Desember 2018 
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Jalan berpikir pemimpin transformasi digital haruslah 
“Digital First”, yang berarti dalam mencari solusi dari semua 
masalah, utamakan solusi digital. Jalan berpikir konvensional 
yang terus ada di perusahaan adalah terus menambah jumlah 
pegawai ketika lingkup dan jumlah beban kerja bertambah. Jalan 
berpikir digital akan memilih merubah desain maupun eksekusi 
pekerjaan menjadi digital, sehingga tidak perlu menambah orang, 
bahkan mengurangi jumlah orang yang diperlukan, terutama 
orang-orang yang mengerjakan pekerjaan dengan cara 
konvensional.  

Jadi berpikir digital adalah berpikir dematerialisasi yang 
bisa sangat bertolak belakang dengan cara berpikir konvensional. 
Masih belum lama yang lalu, semua perusahaan mengunggulkan 
customer service yang disebut “human touch”, yaitu 
menggunakan orang untuk berkomunikasi dengan orang, yang 
dianggap cara terunggul. Saat ini kita melihat bahwa justru yang 
diunggulkan adalah sentuhan mesin yang mengerti manusia. 
Memang pada masa yang lalu, jika kita menghubungi layanan 
pelanggan per telpon, lalu dijawab oleh mesin yang 
mengharuskan kita memilih menu dengan kaku, terasa 
mengesalkan dibandingkan langsung bicara kepada manusia. 
Saat ini, perusahaan yang maju sudah menggunakan layanan 
pelanggan per telpon menggunakan artificial intellligence yang 
mengenali bahasa (natural language processing), sehingga kita 
mendapatkan fleksibilitas seperti manusia namun dengan daya 
tangkap dan kecepatan berpikir mesin. Di level personal Anda 
bisa menggunakan layanan SIRI atau Google Assistant, atau 
mempunyai Amazon Alexa atau Google Home. 

Oleh karenanya, dematerialiasi merupakan salah satu 
ukuran bagi suatu perusahaan telah melakukan transformasi 
digital. Dematerialisasi bagi bank pada umumnya adalah 
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pengurangan kantor cabang dan tentunya personel yang bertugas 
di kantor cabang. Dan di dalam kantor cabang yang masih ada 
pun, terjadi efisiensi jumlah personel dikarenakan pekerjaan yang 
tadinya menghabiskan waktu untuk menemui pelanggan, kini 
sudah berkurang sangat banyak. Dengan volume bisnis yang 
relatif sama, maka diperlukan jumlah kantor cabang dan personel 
yang lebih sedikit karena digitisasi. 

 
Gambar 35.  Penurunan Jumlah Pegawai Bank 

 
Sumber: Harian Bisnis Indonesia, 20 Maret 2019 

 
Tidak heran maka kita melihat fenomena penurunan 

jumlah pegawai bank di beberapa tahun terakhir ini. Apakah 
besarnya pengurangan pegawai bank mencerminkan besarnya 
transformasi digital yang terjadi di bank? Yang jelas besarnya 
pengurangan pegawai bank berbanding lurus dengan efisiensi 
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operasional yang diciptakan oleh digitisasi, dan efisiensi 
operasional merupakan salah satu komponen utama transformasi 
digital. 

Jika dulu pemimpin perusahaan bangga apabila 
perusahaannya mempunyai aset tetap dan pegawai makin 
banyak, saat ini yang dibanggakan adalah efisiensi dan scalability, 
yaitu menambah skala bisnis perusahaan dengan sesedikit 
mungkin penambahan aset dan pegawai.  

Jack Ma membanggakan scalability Alibaba dibandingkan 
dengan Wal-Mart, dengan mengatakan, “Jika Wal-Mart ingin 
menambah 10.000 pelanggan baru, mereka harus membangun 
gudang baru dan menambah pegawai... Bagi Alibaba; tambah 2 
server saja.” David Gledhill (DBS Bank) ikut menimpali tren ini 
dengan mengatakan, “Jika Alibaba perlu menambah 2 server 
untuk 10.000 pelanggan baru, DBS menambah 50.000 pelanggan 
baru dengan hanya menambah 1 server.” Jadi bisa dilihat, apa 
yang dibanggakan perusahaan sebagai keunggulan adalah 
sangat berbeda dengan masa sebelum digital yang bangga 
dengan makin banyak aset fisik dan jumlah pegawai, yang 
diterjemahkan sebagai kapasitas perusahaan yang makin besar. 

 
Gambar 36.  Tambah Pelanggan Hanya Perlu Tambah Server 

 

Sumber: Presentasi David Gledhill, DBS, 2017  
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Rantai nilai dari proses bisnis suatu perusahaan merupakan 
komponen yang diperlukan untuk membentuk nilai total dari suatu 
produk atau jasa. Setiap rantai nilai ini memerlukan biaya untuk 
menjalankannya. Jika kita bisa menghemat biaya dari satu atau 
lebih komponen rantai nilai ini, maka kita bisa memperoleh 
keuntungan yang lebih besar. Dengan digitisasi maka komponen-
komponen tersebut dapat diotomasi yang menghemat biaya. Dan 
setiap komponen rantai nilai tersebut telah tersedia teknologi-
teknologi digital untuk otomasi. Makin banyak kita melakukan 
otomasi pada makin banyak komponen rantai nilai, maka makin 
besar efisiensi yang bisa diperoleh. 
 
Gambar 37.  Digitalisasi pada Tiap Rantai Nilai 

 
 
Sumber: https://theinnovationandstrategyblog.com 

 
Semua otomasi yang dilakukan dalam transformasi digital 

adalah untuk menuju Operational Excellence. Menurut 
Westerman (2014) ada tiga hal dengan delapan komponen yang 
perlu dicapai dengan Operational Excellence, yaitu: 
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1. Digitisasi proses, yang mendukung: 
i. Peningkatan kinerja operasional sehingga lebih cepat, 

tepat, berkualitas 
ii. Proses kerja baru yang lebih efisien sehingga 

menurunkan biaya penciptaan rantai nilai 
2. Pemberdayaan pegawai, yang mendukung: 

i. Bekerja di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas 
oleh ruang dan waktu 

ii. Komunikasi yang lebih luas dan lebih cepat dalam 
organisasi 

iii. Berbagi pengetahuan secara luas dengan pegawai 
lain 

c.  Mengelola kinerja dengan cara: 
i. Bekerja dengan cara yang terbuka yang menjamin 

obyektifitas penilaian kinerja 
ii. Pengambilan keputusan yang berdasarkan data 

sehingga bisa lebih tepat 
 

MODEL BISNIS BARU (NEW BUSINESS MODEL) 

 Model bisnis (Business Model) adalah penjabaran dari 
bagaimana suatu perusahaan menciptakan nilai untuk pelanggan 
melalui produk atau jasa, yang harus lebih besar daripada biaya 
yang diperlukan untuk membuat produk/jasa tersebut, sehingga 
dapat dikatakan perusahaan tersebut telah membuat nilai tambah 
yang dapat menjadi keuntungan buat perusahaan. 

Transformasi digital telah membuka peluang untuk model 
bisnis baru yang sebelumnya sulit dilakukan karena tidak 
ekonomis karena memerlukan biaya besar untuk 
melaksanakannya. Contohnya layanan antar makanan seperti 
GoFood atau GrabFood. Sebelumnya hal ini sudah dilakukan 
dengan cara manual, yaitu menelpon orang yang bertugas di 
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restoran atau rumah makan yang bersangkutan, atau kepada 
perusahaan layanan food delivery yang sangat terbatas 
kapasitasnya karena semua dikerjakan secara manual. Dengan 
digital, koordinasi bisa dilakukan dengan cepat, tepat, murah, dan 
dengan cakupan yang masif. Sebelum adanya Tokopedia, ada 
juga produsen atau pedagang yang menjual langsung 
menggunakan katalog atau brosur, namun biaya cetak dan antar 
katalog dan brosur mahal sekali, dan juga menangani pesanan 
yang didapat dari katalog atau brosur tersebut. Dengan digital, 
semua dibuat mudah, cepat, dan murah, seperti di Tokopedia atau 
platform e-commerce lainnya. Dengan digital pula, keputusan-
keputusan kerjasama yang biasanya sangat subjektif tergantung 
orang yang memutuskan, dibuat menjadi suatu proses yang 
otomatis sehingga semua yang memenuhi persyaratan tersebut, 
otomatis masuk. Bayangkan kalau menjadi merchant Tokopedia 
atau GoFood harus melalui penilaian orang, maka perluasan 
jaringan mereka akan sangat terhambat. 

Dengan digital, intermediasi yang dilakukan secara 
manual dilakukan melalui orang yang kapasitasnya sangat 
terbatas, bisa digantikan dengan digital yang kapasitasnya tidak 
terbatas. Karena itu, muncul AirBnB atau Traveloka yang bisa 
menawarkan kamar menginap yang jauh lebih banyak 
dibandingkan jaringan hotel mana pun. Muncul juga Amazon.com 
dan Tokopedia yang bisa menawarkan barang-barang jauh lebih 
banyak dibandingkan jaringan toko ritel mana pun. Kemudian 
muncul GoCar dan Grab Car yang menawarkan jasa mobil sewa 
yang jauh lebih banyak dibandingkan jaringan perusahaan taksi 
mana pun. Tentunya bukan suatu hal yang mustahil ada platform 
yang menawarkan produk keuangan dan perbankan yang jauh 
lebih lengkap dibandingkan jaringan bank mana pun. 
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Transformasi digital ini membuka peluang yang besar 
untuk setiap perusahaan mengadopsi strategi platform, yaitu 
menjadi penghubung antara pemilik produk dengan pembelinya, 
melalui platform digital. Hal ini menjadi hal baru bagi bank yang 
biasanya fokus dalam mencari bisnis dari produk sendiri.  

Dengan transformasi digital, bank harus membuka pola 
pikir untuk mencari bisnis dengan menghubungkan dua atau lebih 
pihak yang saling membutuhkan, atau menjadi bagian dari suatu 
rantai ekosistem yang dibutuhkan suatu komunitas.  

Misalkan DBS Bank yang membuat platform digital DBS 
Marketplace (dbs.com/personal/marketplace), yang mempunyai 
fitur property marketplace yang menghubungkan pemilik dan 
agen properti dengan pembeli atau penyewa, marketplace jual 
beli mobil dan aksesoris, marketplace liburan yang menyediakan 
tiket dan hotel, marketplace toko yang menyediakan elektronik, 
pakaian, dan barang-barang lain, dan marketplace pendidikan, 
serta utilities marketplace.  

Hal ini dimungkinkan di Singapore karena Monetary 
Authority of Singapore (MAS) di bulan Juni 2017 telah memberi 
ijin bank untuk memiliki marketplace, yang langsung disambut 
oleh DBS dengan peluncuran property marketplace di bulan Juli 
2018.  

Model bisnis baru inilah yang membuka kesempatan bagi 
bank untuk bisa bertumbuh eksponensial, bukan hanya linier yang 
dihasilkan oleh pertumbuhan secara organik. Mengapa? Karena 
kesempatan bekerjasama dengan pihak lain itu jauh lebih luas 
dibandingkan menghasilkan produk  atau jasa sendiri dan 
mengandalkan usaha sendiri.  

 
 

http://go.dbs.com/sg-propertymarketplace
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Di samping itu, produk dan jasa kita pun perlu dititipkan 
kepada pihak lain yang lebih luas yang telah mempunyai basis 
pelanggan, hal ini tentunya akan meniadakan customer 
acquisition costs yang biasanya harus kita bayar untuk 
memperoleh pelanggan baru bagi produk dan jasa kita. 

 
Gambar 38.  Prediksi Evolusi Layanan Keuangan 

Sumber: Deloitte. 2021 

 
Agar produk dan jasa kita dapat optimal dalam kerjasama 

dengan pihak lain, maka produk dan jasa kita pun harus 
memenuhi fitur dan proses digital. Contohnya, sebuah rumah 
makan yang bekerjasama dengan GoFood, perlu memenuhi 
sistem yang telah dibuat oleh GoJek. Antara lain, pemiliknya 
harus punya aplikasi sebagai merchant yang secara otomatis 
menerima pemesanan secara digital yang perlu ia proses segera, 
membuka account dan menerima pembayaran dengan GoPay. 
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Di dalam struktur organisasi bank pada umumnya, belum 
dibentuk divisi khusus untuk fokus pada implementasi model 
bisnis baru ini, yang ada umumnya dititipkan pada divisi bisnis 
atau pemasaran. Pada dasarnya, kerjasama dengan pihak ketiga 
untuk membentuk suatu ekosistem bagi pelanggan merupakan 
suatu proses yang rumit dan panjang, dan memerlukan pola pikir 
yang berbeda dengan penanganan produk atau jasa sendiri. 
Sehingga apabila fungsi tersebut tidak dipisahkan dengan divisi 
yang biasa menangani produk atau jasa sendiri, maka cenderung 
kurang dapat berkembang. Karena itu sebaiknya ada divisi 
khusus yang dibentuk untuk fokus pada penggarapan model 
bisnis baru ini. 

 
Beberapa hal yang perlu dicapai dalam suatu bank menerapkan 
model bisnis baru ini, yaitu: 
 
1. Mengalihkan bisnis ke model digital, antara lain dengan 

membuat produk-produk yang ada menjadi digital baik 
sebagian maupun seluruhnya, dan merubah sebanyak-
banyaknya bentuk fisik menjadi digital. Contoh paling mudah 
tentunya tabungan tidak lagi menggunakan buku atau lembar 
cetak, yang bukan saja mengirit biaya, namun juga 
memungkinkan untuk dilihat instant oleh nasabah begitu ada 
transaksi serta bisa langsung digunakan untuk melakukan 
simulasi kredit misalnya. 

2. Membuat bisnis digital baru, antara lain membuat produk-
produk yang end-to-end digital, baik tabungan, pinjaman, dan 
pembelian produk lain. Dengan adanya Peraturan OJK 
(POJK) No. 13/POJK.03/2018 yang mana memperbolehkan 
proses KYC (Know Your Customers) dilakukan secara 
elektronik (proses eKYC), maka hal ini sangat dimungkinkan. 
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Nasabah tidak perlu lagi datang secara fisik untuk membuka 
rekening baru, baik untuk tabungan atau pinjaman. Di samping 
KYC yang dilakukan secara digital, bank perlu memastikan 
semua proses lain bisa dilakukan secara digital, paperless, 
bisa dilakukan melalui smartphone nasabah tanpa harus 
kehadiran fisik. 

3. Memperluas batasan bisnis. Dengan adanya kapabilitas 
digital, perubahan regulasi, dan interkonektifitas yang baru, 
model bisnis saat ini yang bentuknya “Banking as a Product” 
perlu berevolusi menjadi “Banking as a Service” dan bahkan 
mempersiapkan diri menjadi “Banking as a Lifestyle”. 

4. Melakukan integrasi digital di antara keseluruhan unit bisnis, 
dengan perusahaan lain, merubah koordinasi kerjasama dari 
manual menjadi otomasi, dan menyatukan layanan dengan 
perusahaan lain secara digital. Dalam hal bank merupakan 
bagian dari suatu korporasi misalkan Bank Mega yang 
merupakan bagian dari CT Corp, maka sistem digital Bank 
Mega perlu terintegrasi dengan sistem dari seluruh 
perusahaan dalam CT Corp secara seamless, menciptakan 
berbagai model bisnis baru yang memberi nilai tambah bagi 
Bank Mega dan perusahaan lain dalam CT Corp. 

 

Suatu hal yang mungkin perlu perlu perubahan pola pikir 
yang sangat drastis adalah bahwa di masa mendatang 
penghasilan bank terutama diperoleh dari penjualan produk pihak 
lain dan dari basis pelanggan pihak lain, bukan seperti saat ini 
yang mana penghasilan bank diperoleh dari produk-produknya 
sendiri dan diperoleh dari tenaga pemasaran sendiri. Dan lebih 
jauh ke depan lagi, bank dan marketplace akan melebur menjadi 
satu. 
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Gambar 39. Masa Depan Perbankan 

 

Sumber: : Deloitte. 2021 

 
Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengatakan suatu perusahaan sudah bertransformasi digital, 
perlu ada ketiga komponen yaitu; Digital Customer Experience, 
Digital Operational Excellence, dan Digital New Business Model. 
Umumnya dalam proses transformasi digital bank, New Business 
Model ini biasanya baru dieksplorasi lebih luas sesudah kedua 
pilar lainnya (Customer Experience dan Operational Excellence)  
dilakukan terhadap produk-produk atau layanan yang mereka 
miliki sendiri telah didigitalisasi. Namun ada perkecualian apabila 
suatu bank merupakan bagian dari suatu grup korporasi, misalkan 
Bank Mega atau Bank Mayora, maka sesungguhnya mereka bisa 
dan harus mengeksplorasi New Business Model ini lebih awal. 
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Gambar 40. Transformasi Digital: 3 Pilar Menjadi Satu 

 
 
Sumber: MITSloan and CSIR 
 

Kasus yang menarik adalah apabila kita melihat Bank 
Jago, yang dirancang sebagai bank digital murni. Bank Jago yang 
merupakan rebranding dari Bank Artos yang diakuisisi oleh 
beberapa pemegang saham baru yang juga investor di Gojek, 
mempunyai banyak anggota tim manajemen yang berasal dari tim 
Jenius BTPN. Desain awal dari Bank Jago ini adalah untuk 
bersinergi dengan Gojek, agar Bank Jago dapat melakukan 
akuisisi pelanggan dengan lebih murah melalui jalur Gojek. 
Kemudian Gojek merger dengan Tokopedia membangun 
ekosistem Go-To, suatu langkah lain lagi yang mencari sinergi 
antara Gojek dan Tokopedia, dengan tujuan tentunya 
menurunkan biaya akuisisi pelanggan bagi kedua pihak. Dengan 
kolaborasi ketiga perusahaan berbasiskan kepemilikan silang 
(cross ownership), maka diharapkan ketiganya mendapat 
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manfaat perluasan basis pelanggan dengan biaya akuisisi rendah. 
Namun sampai saat ini belum terlihat hasil dari sinergi tersebut, 
selain promosi diskon penggunaan Gosend di Tokopedia. 
Bank Jago sendiri sudah meluncurkan aplikasi mobile-banking 
yang terlihat jelas menyasar segmen usia muda. Aplikasi tersebut 
tercatat telah diunduh lebih dari 500.000 kali, dengan penilaian 3,8 
di Playstore. Aplikasi ini bisa dihubungkan dengan Gojek dan bisa 
dipakai untuk membayar biaya layanan Gojek sebagaimana 
Gopay. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Gopay adalah uang 
elektronik yang terikat pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
Nomor 20/6/PBI/ 2018 tentang Uang Elektronik. Dalam aturan 
disebutkan 30% dana yang mengendap di dompet digital harus 
ditaruh di bank BUKU 4. Selain itu, maksimal 70% dana yang 
mengendap ditempatkan pada surat berharga atau instrumen 
keuangan yang diterbitkan pemerintah atau BI atau pada rekening 
di BI. Dengan menghubungkan Bank Jago untuk pembayaran 
Gojek, kelihatannya ditujukan untuk menggeser nasabah Gopay 
menjadi nasabah Bank Jago. 

 
SUDUT PANDANG BALANCED SCORECARD 

Jika Transformasi Digital dianalisis menggunakan model 
Balanced Scorecard yang sudah lama dan banyak dipakai di 
berbagai perusahaan, kita bisa memetakan Balanced Scorecard 
untuk transformasi digital sebagaimana berikut; 
a. Pada intinya pada lapisan Financial tujuannya tetap sama 

dengan tujuan klasik, yaitu meningkatkan pendapatan dan 
menurunkan biaya. 

b. Meningkatkan revenue sejalan dengan komponen Customer 
Experience, yaitu dengan menggunakan pendekatan digital, 
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meningkatkan ‘jumlah pelanggan’ dan ‘penghasilan per 
pelanggan’ 

c. Menurunkan biaya berinti pada menurunkan biaya untuk 
merangkul pelanggan (customer engagement) melalui 
Operasional Excellence termasuk menurunkan biaya 
infrastruktur dan Human Resources yang menjadi dasarnya, 
melalui prinsip-prinsip antara lain; crowd utilization (open 
innovation, open cooperation), gig economy, community 
engagement, otomasi, dan asset-sharing (cloud, hire instead 
of buy) 

d. Operational excellence perlu menurunkan biaya namun 
sekaligus bisa meningkatkan kualitas dan kecocokan produk 
untuk pelanggan, serta meningkatkan kecepatan dan 
ketepatan proses kepada pelanggan. 

e. Pemangkasan biaya penjualan yang cukup besar bisa 
diperoleh dengan memangkas intermediary/distributor baik 
eksternal maupun internal. Distributor eksternal berupa 
perusahaan lain yang bertugas menjualkan barang dan 
mendistribusikan kepada pelanggan. Jika distributor tersebut 
tidak efisien karena model operasinya masih mengandalkan 
fisik bukan digital, maka perusahaan ikut menyerap 
ketidakefisienan tersebut dalam harga jual kepada 
pelanggan. Kita bisa lihat bagaimana e-commerce bisa 
menurunkan harga jual ritel kepada pembeli dengan 
memangkas jalur distribusi. Distributor internal adalah bagian 
dari perusahaan yang menjalankan fungsi penjualan dan 
distribusi yang model operasinya belum digital. Contohnya 
adalah kantor cabang bank, yang mempunyai 
gedung/ruangan (biaya sewa), pegawai dengan fasilitasnya, 
mesin-mesin untuk menjalankan operasi cabang. Melalui 
pendekatan digital, pelanggan bisa langsung mendapatkan 
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pelayanan yang ia inginkan tanpa harus melalui kantor 
cabang, sehingga biaya pemangkasan kantor cabang bisa 
dialokasikan untuk diberikan kepada pelanggan sehingga 
perusahaan bisa lebih kompetitif. 

f. Biaya yang harus diturunkan terutama adalah biaya variabel, 
karena itu biaya operasional harus serendah mungkin, dan itu 
berarti menyiapkan perusahaan untuk menambah jumlah 
transaksi tanpa menambah biaya operasional dengan 
bermakna. 

g. Biaya tetap yang perlu diturunkan adalah biaya kepemilikan 
aset yang sedapatnya dirubah menjadi biaya sewa dan biaya 
gaji tetap pegawai berikut kewajibannya yang sedapatnya 
dirubah menjadi biaya honor berdasarkan hasil. 

 
Gambar 41. Transformasi Digital dalam Struktur Balanced 
Scorecard (BSC) 
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SEJARAH EVOLUSI DIGITAL BANK 1.0 SAMPAI DENGAN 
DIGITAL BANK 4.0 

Sesuai dengan perkembangan teknologi, tingkat 
digitalisasi perbankan juga berubah mengikutinya.  

Digital Bank 1.0 sudah dimulai kurang lebih 20 tahun yang 
lalu, yang dinamakan fase e-banking, di mana saat itu dimulai 
dengan internet banking dengan metode dial-up, contact center 
bank dapat dihubungi dengan email, informasi produk bank bisa 
dilihat di web, dan umumnya bank sudah mempunyai sistem IT 
untuk Customer Relationship Management. 

Fase berikutnya adalah Digital Bank 2.0 (tahun 2003-
2008) yang dinamakan fase Multichannel Integration, di mana 
data pelanggan berbagai channel dalam sistem IT disatukan, dan 
pelanggan dapat mengajukan layanan melalui web, seperti 
mengajukan pinjaman, membayar tagihan dan lainnya. Nasabah 
bisa bertansaksi melalui berbagai channel dan tidak harus 
berpindah channel setiap kali berpindah transaksi produk pada 
bank yang sama. Bank mulai membangun data warehouse, dan 
di masa ini pula kemajuan teknologi memadai untuk industri bank 
diwajibkan melakukan proses KYC (Know Your Customer). Untuk 
mendukung multichannel dengan baik, diperlukan arsitektur IT 
yang berbasiskan Service Oriented Architecture (SOA). Data 
analytics yang dilakukan adalah analisis berdasarkan data yang 
dimiliki oleh bank tersebut yang berasal dari data identitas, 
demografi, transaksi, dan riwayat kontak dari nasabah yang 
pernah tercatat dalam sistem. 

Selanjutnya fase Digital Bank 3.0 atau dinamakan juga 
fase Omnichannel Integration. Perbedaan terbesar fase Digital 
Bank 3.0 dengan Digital Bank 2.0 adalah dalam Digital Bank 3.0 
sudut pandang bisnis Bank sudah Client-centric, bukan lagi 
Product-centric seperti dalam Digital Bank 2.0. Dalam fase ini 
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tidak saja data induk dan data transaksi pelanggan di berbagai 
channel produk telah menjadi satu (multichannel integration), 
namun juga data lain dari sang pelanggan (data keluhan, data 
kunjungan, data media sosial, dan sebagainya) telah terintegrasi 
dengan mulus (seamless omnichannel integration). Dengan 
demikian bank telah punya sudut pandang 360 derajat (semua 
aspek) dari pelanggan. Big Data Analytics telah 
diimplementasikan. Data analytics yang dilakukan dalam Bank 3.0 
menjadi Big Data Analytics karena bukan hanya data yang dimiliki 
internal, namun data yang diambil (data fetch) dari eksternal juga, 
yang termasuk structured data maupun unstructured data. Sistem 
IT bank sudah menggunakan Hybrid Cloud selain Internal Cloud. 
Aplikasi digital banking di smartphone telah ada, dengan fungsi 
penuh.  

Perbedaan terbesar Digital Bank 4.0 dibandingkan dengan 
Digital Bank 1.0 – 3.0 adalah pada fase Digital Bank 1.0 – 3.0 
fokus bisnis dan sistem IT bank adalah melihat ke dalam ( inward 
looking), sedangkan pada Bank 4.0 lebih kepada melihat ke luar 
(outward looking). Digital Bank 1.0 – 3.0 ini berfokus pada 
pengembangan sistem digital untuk internal bank dan hanya 
kepada pelanggan bank sendiri serta pada produk bank itu 
sendiri. Ini juga disebut sebagai fase Internet of Everything 
ataupun fase Open Banking. Dalam fase ini sistem digital bank 
harus bisa berkomunikasi secara otomatis dan selektif (data dan 
prosedur yang ditentukan) dengan sistem perusahaan lain 
misalkan dengan e-commerce serta dengan bank lain.  

Oleh karenanya arsitektur sistem yang dibangun harus 
bisa intercloud engagement, dengan menggunakan API 
(Application Programming Interface). Melalui API ini juga Bank 
bisa bertukar data dan informasi (informasi diperoleh dari 
pengolahan data oleh pihak lain), jadi bisa dibayangkan besarnya 
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data yang bisa diperoleh, yang tentunya harus memberikan output 
mengenai apa tindakan atau layanan yang meningkatkan nilai 
bisnis. Dalam fase ini Big Data Analytics perlu diperdalam dengan 
Machine Learning, Deep Learning, bahkan Neural Network 
sebagai dasar dari expert systemnya.  
 

Gambar 42. Evolusi Digital Bank 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 

 
Sumber: CISCO Presentation, 2017  

 
Jika dilihat bank di Indonesia saat ini, umumnya bank di 

Indonesia ada pada fase Digital Bank 2.0, sebagian kecil sudah 
pada Digital Bank 3.0, dan sebagian lagi masih pada Digital Bank 
1.0  yaitu data seorang pelanggan di berbagai channel (misalkan 
tabungan, deposito, pinjaman dan lainnya) masih belum menyatu, 
sehingga perubahan data pada satu channel tidak merubah 
secara otomatis data pada channel lainnya. Padahal di bulan 
September 2019 Open Banking telah menjadi suatu keharusan di 
Eropa, dan tentunya negara lain juga akan mengikuti prinsip yang 
sama. 
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Bankir pada umumnya tidak mengerti istilah-istilah teknis 
di atas tersebut, padahal Digital Bank 4.0 merupakan keniscayaan 
yang akan dihadapi segera. Padahal banyak pemimpin bank yang 
unggul dalam bertransformasi digital mengatakan bahwa di masa 
depan mereka akan menjadi perusahaan teknologi yang 
mempunyai ijin operasional bank. Karenanya setiap bankir wajib 
mengerti konsep dan terminologi digital, walaupun tidak perlu 
sampai bisa membuat program. 

 

 
 
Di dalam bukunya “Leading Digital” (Harvard Business 

Press, 2014), George Westerman meneliti lebih dari 2.500 
perusahaan dengan ekstensif selama tiga tahun. Westerman 
menggolongkan para perusahaan tersebut ke dalam empat 
kategori menurut status transformasi digitalnya berdasarkan dua 
sumbu utama, yaitu: 
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1. Digital Capability atau kemampuan digital; yaitu tingkat 
kemajuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kebutuhan 
dan keinginan pelanggan dengan memberikan fitur dan 
pelayanan digital 

2. Leadership Capability atau kemampuan kepemimpinan; yaitu 
tingkat kemajuan perusahaan tersebut dalam menata 
kemampuan sumberdaya manusia dan kemampuan 
organisasi dalam bertransformasi digital. 

 
Berdasarkan kedua sumbu tersebut, didapatkan empat 

kategori pengelompokan perusahaan yang ditemukan: 
1. Kategori Beginners atau pemula; yaitu para perusahaan yang 

belum atau sangat awal dalam bertransformasi digital, di 
mana tingkat kemampuan digital maupun kemampuan 
kepemimpinannya masih rendah. 

2. Kategori Fashionistas; yaitu para perusahaan yang telah 
cukup maju dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan dengan fitur dan pelayanan digital, namun belum 
cukup mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia 
dan kemampuan organisasinya dalam transformasi digital. 

3. Kategori Conservatives; yaitu para perusahaan yang telah 
cukup maju dalam mengembangkan kemampuan 
sumberdaya manusia dan kemampuan organisasinya dalam 
transformasi digital, namun belum cukup maju dalam 
memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan fitur 
dan pelayanan digital. 

4. Kategori Digital Masters; yaitu para perusahaan yang telah 
cukup maju dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan dengan fitur dan pelayanan digital, yang juga telah 
mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dan 
kemampuan organisasinya dalam transformasi digital. 
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Gambar 43. Transformasi Digital Berbagai Industri 

 
 

 

Berdasarkan keseluruhan perusahaan yang diteliti, 
didapatkan 184 perusahaan yang bisa dianalisis kinerja 
keuanganannya karena telah merupakan perusahaan terbuka. 
Dari data keuangan yang diperoleh, dibandingkan dengan kinerja 
dari perusahaan dalam industri sejenis, dengan metode kalibrasi 
sesuai besarnya perusahaan, diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Secara rata-rata, para perusahaan dalam kategori Beginners: 

a. Memperoleh penghasilan lebih rendah 4%  
b. Menghasilkan keuntungan lebih rendah 24% 

2. Secara rata-rata, para perusahaan dalam kategori 
Fashionistas: 
a. Memperoleh penghasilan lebih tinggi 6%  
b. Menghasilkan keuntungan lebih rendah 11% 

3. Secara rata-rata, para perusahaan dalam kategori 
Conservatives: 
a. Memperoleh penghasilan lebih rendah 10%  

Sumber: Westerman, 2014 
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b. Menghasilkan keuntungan lebih tinggi 9% 
4. Secara rata-rata, para perusahaan dalam kategori Digital 

Masters: 
a. Memperoleh penghasilan lebih tinggi 9%  
b. Menghasilkan keuntungan lebih tinggi 26% 

 
Gambar 44. Kinerja Berbagai Level Kematangan Digital 

 
 

 
Jadi jelas bahwa menjadi Digital Masters berarti membawa 

keunggulan baik secara penghasilan maupun keuntungan, dan 
Beginners yang belum bertransformasi digital menderita baik 
secara penghasilan maupun keuntungan. Sehingga tentunya 
setiap perusahaan harus menyadari hal ini dan secepatnya 
bergerak menuju status Digital Masters. Pertanyaan berikutnya 
adalah, bagaimana cara terbaik untuk bergerak menuju status 
Digital Masters? 

 

Sumber: Westerman, 2014 
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EMPAT PILAR DALAM MEMIMPIN TRANSFORMASI DIGITAL 

Dari berbagai riset yang pernah dilakukan, didapatkan 
adanya empat hal utama yang perlu dilakukan para pemimpin 
perusahaan dalam memimpin transformasi digital yang sukses, 
yaitu: 

1. Digital Vision 
2. Transforming Organizational Culture 
3. Integrating IT (Information Technology) and Busines 

People 
4. Digital Transformation Governance 

 
 
Gambar 45. Empat Pilar dalam Memimpin Transformasi 
Digital 
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VISI DIGITAL (Digital Vision) 

Digital vision adalah gambaran masa depan perusahaan 
sesudah menjalankan transformasi digital, tentunya mencakup 
secara garis besar tentang keseluruhan business model yaitu 
siapa pelanggan atau konsumennya (apakah target pelanggan 
sama, beda, meluas, menyempit), apa customer value 
propositionnya, bagaimana supply chainnya, apa sumber 
penghasilan dan apa sumber biayanya, dan sebagainya. 

Tidak mudah untuk dapat membuat visi yang tepat, karena 
perubahan yang terjadi sangatlah banyak dan cepat. 
Merencanakan dan melaksanakan perubahan untuk internal 
perusahaan jauh lebih mudah dibandingkan menyambungkan 
perubahan internal dengan perubahan yang terjadi di luar, 
termasuk perubahan teknologi, perubahan perilaku pelanggan, 
perubahan peta industri dan persaingan, perubahan regulasi, 
perubahan politik ekonomi, dan lainnya. Karena itu, untuk dapat 
membuat visi, para pemimpin perusahaan harus berusaha 
mengerti perubahan apa yang akan terjadi di masa mendatang, 
bukan hanya perubahan teknologi di bidangnya saja, tetapi 
perubahan kehidupan manusia dan planet bumi secara 
keseluruhan. Para pemimpin harus membayangkan apa peran 
perusahaan yang ingin dicapainya dalam memberi manfaat 
kepada manusia di masa mendatang, dengan perkiraan waktunya 
juga, sehingga bisa diterjemahkan menjadi target-target 
pencapaian yang dikaitkan dengan waktu pencapaian. 

Contohnya adalah perusahaan Go-jek. Didirikan tahun 
2010, pada awalnya Go-jek menggarap layanan ojek motor 
melalui call-center. Menilik logonya saat itu, perusahaan Go-jek 
yang didirikan oleh Nadiem Makarim mempunyai visi sebagai 
perusahaan yang menyediakan jasa ojek untuk semua kebutuhan  
pelanggan; transportasi orang, barang, dan jasa. Tertulis sebagai 
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‘an Ojek for Every Need” di bawah tulisan GO JEK yang di 
tengahnya ada gambar orang mengendarai motor dengan 3 garis 
lengkung di atas kepalanya yang melambangkan terhubung 
secara signal digital (saat itu melalui komunikasi handphone baik 
teks maupun suara). 
 
Gambar 46. Gojek Saat Awal Berdiri 

 
Sumber : Google Image 
 
Baru di tahun 2015, Go-jek meluncurkan aplikasinya, dengan 3 
layanannya: GoRide (transportasi penumpang dengan ojek 
motor), GoSend (antar barang atau dokumen dengan ojek motor), 
dan GoMart (jasa membelikan barang di toko oleh pengemudi 
ojek motor). Di tahun 2016, Go-jek meluncurkan sistem 
pembayaran Go-pay. Dan selanjutnya Go-jek memperluas 
pelayanannya dengan GoFood, GoMassage, GoClean, dan 
sebagainya, serta menambah GoCar. Terutama dengan 
masuknya GoPay dan GoCar, maka logo bergambar motor 
menjadi kurang relevan lagi. Oleh karenanya di tahun 2019, Go-
jek mengganti logonya menjadi titik yang dilingkari oleh lingkaran 
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bulat yang hampir bertemu berwarna hijau yang dinamakan 
“SOLV” yang dimaksudkan sebagai super-apps yang melayani 
semua kebutuhan pelanggan. 

Gambar 47. Logo Go-Jek: Lama vs Baru 

Sumber : Google Image 
 
Bisa disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Go-jek hari 

ini tidak terbayangkan oleh pendirinya sebagai visi di saat awal 
didirikan. Namun hal itu bukan berarti visi tidak penting. Tanpa visi 
yang kuat, Go-jek tidak akan sesukses hari ini. Kenyataan di 
lapangan bisa menghadirkan tantangan untuk visi yang dibuat, 
karena ternyata model bisnisnya tidak berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. Misalkan dalam contoh Go-jek ini, sampai saat 
ini (Juni 2021), layanan utamanya sejak didirikan yaitu 
transportasi penumpang menggunakan ojek motor (dan kemudian 
juga mobil) mungkin masih merugi terus. Namun ternyata 
peluang-peluang baru yang lebih menguntungkan yang tidak 
begitu terlihat di awal seperti GoFood dan GoPay, terbuka ketika 
usaha sudah berjalan. 

Piyush Gupta, CEO DBS Group, juga dengan terbuka 
mengatakan sulit untuk memperkirakan masa depan, namun jelas 
bahwa sebagai pemimpin perusahaan, harus punya pandangan 
tentang masa depan. Pandangan tentang masa depan ini, yang 
bisa dipastikan tidak akan tepat karena banyak hal di masa depan 
yang tidak bisa terlihat, diperlukan untuk menjadi panduan bagi 
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keseluruhan perusahaan dalam mengambil sikap dan tindakan. 
Dari riset yang dilakukan penulis (Dr. Bayu Prawira Hie) terhadap 
bank-bank di Indonesia, banyak pemimpin bank yang belum 
melakukan penetapan visi dalam transformasi digital yang ingin 
dilakukannya. Memang sulit, namun harus dilakukan dengan 
sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada perubahan 
lingkungan strategis yang mempengaruhi bisnis perusahaan, 
mengkaji ulang segmen masyarakat yang ingin dilayani, redefinisi 
nilai yang ingin diberikan kepada masyarakat, dan rantai nilai yang 
dikelola secara digital. 

Dalam era transformasi digital saat ini, ke mana arah 
digitalisasi bank Anda adalah visi digital yang diperlukan dan 
disepakati bersama oleh para pemimpin bank Anda. Menurut 
Anda, apa visi digital bank Anda (bisa visi yang sudah dibuat 
ataupun yang sedang direncanakan)?  

Kriteria visi yang baik adalah yang memenuhi hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Dapat dimengerti oleh semua jajaran karyawan. Tentunya 

tingkat kedalaman pengertiannya berbeda sesuai dengan 
kapasitas karyawan, namun arah perubahan harus 
dimengerti. 

2. Mempunyai jangka waktu pencapaian yang jelas. Berbeda 
dengan definisi visi di masa lalu yang tidak menyebutkan 
kapan visi tersebut akan dicapai, saat ini visi harus 
dihubungkan dengan kapan visi itu hendak dicapai. 
Umumnya visi di era digital ini dibuat untuk 5 tahun ke depan, 
yang dalam perjalanannya bisa diperbarui. 

3. Jelas cara mengukurnya. Visi memang seringkali dinyatakan 
secara kualitatif, misalkan “menjadi bank pilihan untuk 
kebutuhan sehari-hari masyarakat”, namun visi tersebut 
kemudian harus diterjemahkan menjadi goals yang 
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mempunyai cara pengukuran, misalkan: “ranking pertama di 
antara seluruh bank di Indonesia dalam jumlah transaksi 
kebutuhan rumah tangga menurut data OJK” 

4. Menarik bagi semua jajaran. Visi yang menjanjikan 
pertumbuhan dan menjawab perkembangan jaman akan 
menarik semua jajaran, karena mereka akan melihat bahwa 
masa depan mereka ada di sana. 

5. Memberi inspirasi bagi karyawan. Visi yang mempunyai 
“mass transformative purpose” (MTP) yaitu mempunyai 
tujuan untuk mentransformasikan masyarakat secara massal 
ke arah yang lebih baik, menjadi inspirasi bagi karyawan. 
Contohnya, visi awal Go-jek mentransformasikan komunitas 
ojek secara massal untuk membantu seluruh kebutuhan 
masyarakat, dan juga mengangkat penghasilan pengemudi 
ojek, merupakan suatu visi yang inspiratif. 

6. Menampung apa yang diharapkan oleh karyawan. Seringkali 
karyawan yang menghadapi kenyataan lapangan di mana 
permintaan pelanggan berubah dan kompetisi berubah 
karena era digital. Mereka berharap bahwa perusahaan juga 
dapat berubah merespon perubahan di luar. Arah perubahan 
yang dicerminkan dengan visi yang baik akan menjadi 
jawaban atas pengharapan mereka. 

7. Membawa ke arah yang beda dengan apa yang dilakukan 
selama ini. Transformasi digital memang membawa 
perubahan yang fundamental. Visi yang baik bukan seperti 
visi ulat yang melihat masa depannya sebagai ulat yang lebih 
besar dan gemuk, namun seharusnya visi ulat yang melihat 
masa depannya menjadi kupu-kupu. 

8. Membawa perubahan radikal. Radikal mempunyai dua 
aspek, yaitu arah yang berbeda dan dengan cepat. 
Kecepatan perubahan di era digital berpacu dengan 
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perubahan teknologi yang secara bersamaan mempengaruhi 
cara hidup masyarakat. Oleh karenanya perubahan harus 
dilakukan dengan cepat, secepat perubahan teknologi. 

9. Fleksibel dalam menampung perbedaan yang ada. Tidak ada 
yang tahu pasti akan masa depan, oleh karena itu visi yang 
dibuat pasti didasarkan atas asumsi yang berbeda satu 
dengan lainnya. Sedapat mungkin visi tersebut fleksibel 
sehingga dapat menyesuaikan ketika asumsi tersebut 
menjadi kenyataan. 

 

TANTANGAN DALAM MEMBUAT VISI TRANSFORMATIF  

Semua perjalanan organisasi harus mempunyai tujuan. 
Jika organisasi tersebut berada dalam suatu lingkungan bisnis 
yang relatif lambat perubahannya, tujuan tersebut mungkin hanya 
berupa target-target satu sampai tiga tahun ke depan, dengan 
proyeksi linier. Itu bagaikan seorang anak manusia yang tiap 
tahun bertambah tinggi dan berat badannya, serta tentunya 
kepandaiannya. Visi tiga tahun ke depan dari seorang anak yang 
saat ini umur 12 tahun dan bersekolah kelas 1 SMP adalah 
menjadi umur 15 tahun, bertambah tinggi 10 cm, bertambah berat 
12 kg, dan bersekolah kelas 1 SMA. Mudah. Itulah yang umumnya 
dilakukan oleh perusahaan yang kondisi bisnisnya relatif stabil. 
Namun hal ini tidak bisa dilakukan apabila kondisi bisnis seperti 
yang saat ini dihadapi oleh industri jasa keuangan, khususnya 
perbankan. Perubahan digital telah sampai pada industri bank, 
setelah sebelumnya menyapu industri media yang antara lain 
memakan korban tutup usianya majalah Newsweek yang telah 
berusia 100 tahun, menyapu industri jasa pemesanan tiket dan 
pemesanan hotel yang telah membuat semua perusahaan jasa 
travel harus kehilangan penghasilan bread&butter nya. Mirip 
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seperti dalam industri travel, saat ini industri perbankan sedang 
direbut penghasilan bread&butter nya yaitu penghasilan dari jasa 
pembayaran ritel. 

Apa yang harus dilakukan oleh industri bank bukan lagi 
proses perubahan yang linier, tetapi harus transformatif. 
Perubahan transformatif itu sangat berbeda dengan perubahan 
linier, bahkan dengan perubahan radikal. Jika perubahan linier 
dipermisalkan seperti anak berumur 11 tahun kelas 1 SMP yang 
disebutkan sebelumnya, perubahan radikal dipermisalkan seperti 
ular yang berganti kulit, bukan suatu perubahan yang reguler 
tetapi perubahan drastis yang perlu dilakukan setiap beberapa 
tahun sekali. Tetapi perubahan transformatif bisa jadi merupakan 
perubahan yang hanya sekali seumur hidup, seperti seekor ulat 
bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu. Ulat dan kupu-kupu 
merupakan dua jenis mahluk yang berbeda total yang 
transformasinya terjadi di dalam kepompong yang dinamakan 
metamorfosis. Ulat yang berkaki pendek dan banyak, menjadi 
tinggal enam kaki panjang; tubuh ulat yang merupakan satu 
kesatuan tabung, menjadi tiga segmen yaitu kepala, dada, dan 
perut di kupu-kupu; ulat yang berjalan merayap, menjadi bisa 
terbang dengan sayap yang besar dan indah; ulat yang makan 
daun dengan gigi dan dikunyah, menjadi makan nektar dengan 
pipa hisap pada kupu-kupu; dan ulat yang tadinya hanya makan 
dedaunan, kemudian menjadi kupu-kupu yang membantu 
penyerbukan tanaman. Itulah Digital Transformation sejati! Bukan 
dari ulat menjadi ulat yang lebih besar, namun menjadi kupu-kupu. 
Perjuangan untuk bertransformasi digital pun mirip seperti yang 
dialami oleh kupu-kupu di dalam kepompong, di mana hampir 
seluruh sel ulat hancur, untuk memberi nutrisi sekelompok sel inti 
yang bertumbuh dengan pesat menjadi kupu-kupu dengan organ-
organ tubuh yang sama sekali berbeda. Dalam transformasi 
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digital, pemimpin bank harus bisa membuat visi bentuk dan 
lingkup jelajah bentuk kupu-kupu dari bank yang dipimpinnya 
sekarang. 
 

Gambar 48. Transformasi Digital Bagaikan Ulat Menjadi 
Kupu-Kupu 

 
 
Professor Jeanne Ross dari MIT (Massachusets Institute of 

Technology) mengatakan, digital memberikan kesempatan 
kepada setiap pebisnis untuk memikirkan ulang bisnisnya, 
terinspirasi dengan apa yang bisa dilakukan teknologi digital 
kepada manusia. Sebelum adanya Uber atau Grab, perusahaan 
taksi tidak pernah berpikir bahwa penumpang bisa (dan kemudian 
menjadi kebutuhan) diberi lebih banyak kontrol tentang 
perjalanannya, misalkan kapan taksi yang dipesan akan sampai, 
bisa melihat di mana posisi taksi yang dipesannya, tahu berapa 
biaya perjalanan yang akan dibayarkannya, tahu rute apa yang 
diambil, dan sebagainya. Perusahaan taksi hanya melakukan apa 
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yang dilakukan sesama perusahaan taksi lainnya, yang 
berkembang dengan linier karena malas membayangkan apa 
yang sebenarnya mungkin dilakukan dengan kemajuan teknologi. 

Bertransformasi digital adalah transformasi besar yang 
mungkin sulit dibayangkan sebesar apa oleh seorang pimpinan 
organisasi yang ingin memimpin perusahaannya melakukannya. 
Bayangkan seekor ulat pasti sulit membayangkan bahwa ketika 
jadi kupu-kupu apa yang dimakannya akan beda dengan yang 
kemarin dimakannya (pasar yang berbeda), cara berjalan 
merayap yang telah biasa dilakukannya kemudian berganti 
dengan terbang (cara beroperasi yang berbeda), jenis tanaman 
dan jumlah tanaman yang tempat hidupnya akan berbeda 
(business model yang berbeda), serta tujuan hidup yang berbeda 
yang tadinya sebagai ulat mencari daun (profit) untuk dimakan 
supaya tumbuh besar, kini sebagai kupu-kupu menghisap nektar 
(profit) namun sekaligus membantu fertilisasi tanaman supaya 
tanaman tersebut berkembang biak (bertujuan men-
transformasikan kehidupan masyarakat). Semua itu dengan satu 
kesinambungan DNA antara sang ulat dengan sang kupu-kupu, 
yang bagi bank adalah The Banking License! 

Riset yang dilakukan oleh penulis (Dr. Bayu Prawira Hie) 
terhadap para Direktur Utama Bank di Indonesia di tahun 2018 
menunjukkan bahwa 84% dari mereka mengatakan transformasi 
digital untuk bank yang dipimpinnya sangat penting dilakukan, 
namun ketika ditanya seberapa mendesaknya, hanya 45% yang 
menyatakan sangat mendesak. Ini menunjukkan bahwa 
mayoritas dari mereka menyadari cepat atau lambat mereka 
harus bertransformasi digital, namun tidak terlalu mendesak untuk 
dilakukan sekarang. 
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Grafik 19. Kuesioner Terhadap Direktur Utama Bank Mei – 
Juni 2018 (N=31) 

 
Sumber: Riset IBI oleh BP Hie, 2018 

 
Hal tersebut umum dijumpai. Masalahnya adalah bukan 

ketidaktahuan tentang pentingnya transformasi digital, namun 
masalahnya adalah tidak cukup cepat mengambil tindakan 
bertransformasi segera. Mereka pikir mereka masih punya cukup 
waktu beberapa tahun untuk mempersiapkan diri, namun 
kemudian mereka mendapatkan bisnisnya sudah terhantam 
parah jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan, seperti apa 
yang dialami oleh industri perbankan dalam transaksi ritel yang 
digasak oleh Shopee-pay, Go-pay, Ovo, dan Dana. Masalah 
lainnya yang sering dijumpai adalah mereka merasa sudah 
melakukan upaya transformasi digital, namun ketika pasar 
terdisrupsi mereka baru menyadari bahwa apa yang telah 
dilakukannya adalah bukan transformasi digital, melainkan hanya 
menambah fitur digital, seperti yang dialami oleh Blue Bird Taxi, 
yang tertohok oleh Uber dan Grab di tahun 2016. 
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Hambatan terbesar untuk membuat visi adalah tidak bisa 
membayangkan kondisi yang belum pernah dilihat sebelumnya. 
Contohnya adalah perbankan Indonesia tidak ada yang 
mengambil langkah untuk membuat sistem pembayaran 
berbasiskan QR code sampai melihat Go-jek melakukannya. 
Sebelumnya, mereka membayangkan kemajuan dalam 
pembayaran non-tunai ya melalui sistem pembayaran kartu, baik 
dengan chip ataupun NFC. Dengan QR code, Go-jek bisa 
merekrut merchant sebanyak-banyaknya bahkan kaki lima, tanpa 
harus melengkapi mereka dengan alat, cukup dengan print QR 
code identitas merchant yang bisa dipindai dengan aplikasinya. 
Hanya di merchant-merchant besar mereka lengkapi dengan alat 
EDC. 

Hasilnya adalah tercatat transaksi Go-pay di tahun 2018 
mencapai Rp. 87 Triliun yang berarti lebih dari empat kali lipat 
seluruh transaksi gabungan e-money Bank Mandiri, BCA, dan 
Bank BNI. Padahal Go-pay baru lahir di tahun 2016 dan baru 
melakukan metode QR code sejak Mei 2017. Tentunya promosi 
cash-back Go-pay sangat berperan dalam akuisisi pembayaran 
ritel, namun tanpa distribusi yang luas dengan sistem QR code 
yang mudah, nilai tersebut sulit dicapai. 

Pengetahuan yang luas tentang perkembangan teknologi 
memungkinkan seorang pemimpin lebih mampu membayangkan 
visi perusahaannya ke depan. Jika seekor ulat tidak tahu bahwa 
ia akan memiliki sayap ketika menjadi kupu-kupu, maka ia akan 
sulit membayangkan visi ia akan terbang di atas bunga-bunga di 
pepohonan. 

Bagi DBS Bank (Singapore), visi yang dibuat oleh CEOnya 
Piyush Gupta dan CIOnya David Gledhill adalah menjadi D dalam 
GANDALF, yang merupakan singkatan dari Google, Amazon, 
Netflix, DBS, Apple, Linkedin, Facebook. GANDALF adalah kata 
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yang dibuat oleh mereka yang mencerminkan visi mereka bahwa 
DBS akan bertransformasi menjadi perusahaan teknologi seperti 
Google, Amazon, Netflix, Apple, Linkedin, Facebook. 

 
Gambar 49. DBS adalah D di Tengah GANDALF 

 
Sumber: Presentasi Gledhill, 2018 

 
Mereka mengatakan bahwa DBS akan menjadi 

perusahaan teknologi dengan lisensi bank. Hal ini berarti bahwa 
DBS akan membangun kompetensi inti teknologi, bukan 
kompetensi perbankan seperti yang sebelumnya. Visi ini tentu 
akan mempengaruhi strategi dan eksekusi yang akan 
dilaksanakannya. Salah satunya misalkan, DBS akan merekrut 
lebih banyak orang berkompetensi teknologi dibandingkan 
kompetensi perbankan, dan semua pemimpin perlu menguasai 
kompetensi teknologi. Jika visi DBS GANDALF ini lebih kepada 
visi kompetensi intinya (visi operasional), visi bank lain bisa lebih 
mengarah kepada apa yang akan mereka lakukan (visi 
fungsional). Jika dimisalkan, visi DBS ini mirip seperti ulat 
memvisikan dirinya menjadi kupu-kupu, sedangkan ulat yang lain 
bisa juga memvisikan dirinya terbang di antara pohon-pohon apel 
untuk membantu penyerbukan antara pohon apel. Sesungguhnya 
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membuat visi fungsional lebih baik dibandingkan membuat visi 
operasional. 

Siapakah yang sebaiknya membuat visi ini? Idealnya visi 
merupakan bayangan masa depan yang dibuat dan disepakati 
oleh seluruh anggota organisasi, inilah shared vision yang 
sesungguhnya dan yang ideal. Namun kenyataannya, 
kemampuan untuk menerawang masa depan digital umumnya 
tidak dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, dan bagaimana 
mungkin orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut 
diharapkan bisa ikut membuat visi digital perusahaannya? Jadi 
pilihan cara yang cukup ideal berikutnya adalah pemimpin 
puncak (BOD, Board of Directors) menseleksi sejumlah orang 
yang mempunyai potensi menjadi pemimpin masa depan, 
bersama-sama melengkapi diri dengan wawasan teknologi 
digital, kemudian mendiskusikan bersama apa visi ke depan dari 
perusahaannya. Jangan lupa untuk juga menyepakati kriteria dan 
besarannya untuk mengukur apakah visi tersebut tercapai, dan 
sepakat dengan kapan besaran kriteria tersebut harus dicapai. 
Visi yang dihasilkan beserta kapan serta bagaimana 
mengukurnya tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada 
seluruh anggota organisasi, agar mereka mengerti dan menjadi 
inspirasi serta memberi mereka arah dalam bertransformasi. Ini 
juga bisa dikategorikan shared vision. Dalam bertransformasi, 
sebaiknya pemimpin puncak tidak berganti, karena jika itu terjadi, 
sangat mungkin visi berubah drastis. Jika visi berubah drastis, 
ada kemungkinan semua usaha yang telah dimulai akan 
ditinggalkan diganti yang lain. Pergantian pemimpin puncak 
dalam fase transformasi hanya boleh terjadi apabila dalam 
implementasi transformasi yang sedang dilakukan terlihat tidak 
ada komitmen atau kompetensi dari pimpinan puncak. 
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MENTRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN  

(Transforming Organizational Culture) 

Pemimpin juga perlu mengubah budaya perusahaan 
menjadi digital. Berbagai riset menunjukkan bahwa halangan 
terbesar transformasi digital adalah budaya perusahaan yang sulit 
berubah padahal transformasi digital dipengaruhi terutama oleh 
budaya, bukan teknologi (Digital transformation is culture-driven, 
not technology-driven). 

 

Gambar 50. Pengaruh Budaya terhadap Transformasi Digital 

 
Sumber: http://www.transformpartner.com/blog/digital-transformation-culture-
driven/ 

 
Hal ini bukan pekerjaan mudah, karena letak budaya 

perusahaan ada dalam otak dari keseluruhan karyawannya. 
Budaya perusahaan adalah perilaku yang biasa dilakukan oleh 
para karyawan perusahaan tersebut, yang dianggap benar dan 
sesuai dengan perusahaan tersebut, berdasarkan pengalaman 
yang telah dilalui oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. 
Ketika situasi berubah dengan cepat seperti dalam era revolusi 
digital ini, pengalaman masa lalu menjadi tidak relevan lagi, 
perilaku harus disesuaikan dengan kondisi masa kini yang sudah 
berbeda signifikan dengan masa lalu, hal itu yang seringkali tidak 
terjadi dalam perusahaan. 
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Mengubah budaya secara drastis dalam transformasi 
digital itu bagaikan melakukan uninstall operating system dalam 
suatu komputer dan kemudian melakukan instalasi operating 
system yang baru dan berbeda. Selain lama, banyak hal yang bisa 
terjadi, misalkan proses uninstall tidak bisa menghapus semua 
files, operating system yang baru tidak kompatibel dengan 
spesifikasi hardware yang ada, dan sebagainya. 

Pada survei yang dilakukan terhadap berbagai 
perusahaan di seluruh dunia, didapatkan bahwa responden 
mengakui bahwa hambatan terbesar di perusahaan mereka 
dalam bertransformasi digital adalah hambatan budaya. Selain itu, 
di urutan kedua adalah adanya aplikasi dan sistem IT lama yang 
sudah tidak memadai lagi namun tetap dipakai karena berbagai 
sebab. Di urutan ketiga adalah kurangnya ketrampilan digital dari 
para karyawan, dan urutan keempat adalah kurangnya visi 
pemimpin yang jelas dalam transformasi digital. 

 

Gambar 51. Hambatan Transformasi Digital   

 
Sumber: Capgemini, 2018 
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Banyak yang sadar bahwa mengubah budaya sangat 
penting, namun mungkin tidak banyak yang menyadari 
bagaimana hubungan apa saja komponen budaya dan 
hubungannya dengan manajemen perusahaan. 

 
Budaya perusahaan terdiri dari budaya yang tidak terlihat, 

yaitu asumsi yang dianut bersama, persepsi, tradisi, norma, 
kepercayaan, nilai-nilai yang disepakati, peraturan tidak tertulis, 
cerita-cerita atas apa yang pernah terjadi, serta perasaan yang 
menyertainya. Bagian dari budaya perusahaan yang mudah 
dilihat adalah strategi, nilai-nilai perusahaan, tujuan, kebijakan, 
struktur, prosedur perusahaan yang ada.  

 
Namun bagaikan suatu bongkah es yang mengapung di 

atas air, komponen budaya perusahaan yang tidak terlihat lebih 
besar dan lebih berat dibandingkan komponen budaya 
perusahaan yang terlihat di permukaan, karena itu komponen 
tidak terlihat itu lebih sulit dirubah.  

 
Ketika kita berusaha mengubah budaya perusahaan, 

secara formal yang kita bisa lakukan adalah mengubah budaya 
perusahaan yang terlihat, namun itu tidak serta merta merubah 
budaya secara keseluruhan, karena memerlukan waktu untuk 
menyeret budaya perusahaan yang tidak terlihat yang lebih besar 
itu untuk bergerak mengikuti. 
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Gambar 52. Budaya: Gunung Es di Bawah Permukaan   

 

Sumber: Mullin L. (2016), Management & Organizational Behaviour. eleventh 
edition, Pearson Publishing, pg. 9  

 

Karena budaya perusahaan didasarkan pada pengalaman 
masa lalu, maka makin lama sejarah suatu perusahaan makin 
kuat budaya tertanam dan makin sulit mengubahnya. Bapak 
Manajemen Modern Peter Drucker mengatakan “Culture eats 
strategy for breakfast”. Maksudnya, apabila kita mengubah 
strategi perusahaan tanpa mengubah budaya perusahaan, maka 
sejak awal strategi baru tersebut tidak akan diterima dan tidak 
akan dilaksanakan. Jadi mengubah strategi tanpa mengubah 
budaya perusahaan adalah usaha yang sia-sia. 
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Gambar 53. Peter Drucker tentang Budaya vs. Strategi   

 
 
Sumber: https://morgannized.com/2018/04/09/why-i-love-company-culture/  

 
 
Jadi untuk menggerakkan perusahaan untuk mencapai 

visi yang baru yaitu visi bertransformasi digital, pemimpin harus 
menggerakkan dua sisi secara bersamaan, yaitu strategi dan 
budaya.  

 
Perubahan visi yang diterjemahkan menjadi perubahan 

strategi yang kemudian diturunkan menjadi capaian/target, yang 
menjadi acuan bagi prosedur, dan kemudian memerlukan 
aktivitas yang sesuai, hanya akan mencapai hasil yaitu 
keuntungan, produktifitas, dan pertumbuhan, apabila disertai 
dengan menggerakkan budaya yang mendukung dengan 
mengubah nilai-nilai yang menggerakkan perilaku dan ujungnya 
berupa tindakan. 
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Gambar 54. Untuk Mencapai Visi, Strategi dan Budaya Perlu 
Jalan Bersama   

 

Sumber: https://leadershipcoaching.com.au/culture/strategy-vs-culture-graphic/ 

Nilai-nilai perusahaan sangat menentukan budaya 
perusahaan. Spencer Stuart (2007) membuat peta budaya yang 
didasarkan pada dua jenis nilai perusahaan yang menonjol yaitu 
nilai kebersamaan dan sikap terhadap stabilitas. 

Nilai kebersamaan mempunyai dua kutub ekstrim yaitu 
independen dan interdependen. Perusahaan yang mempunyai 
nilai independen menghargai prestasi individu lebih dari prestasi 
tim, sedangkan interdependen berarti kebersamaan diposisikan 
lebih tinggi dibandingkan prestasi individu. 

Sikap terhadap stabilitas dibagi menjadi dua kutub ekstrim, 
yaitu stabilitas dan fleksibilitas. Perusahaan yang memilih sikap 
stabilitas, tidak menyukai resiko sehingga mementingkan 
prosedur yang ketat yang dianggap sudah terbukti. Sedangkan 
perusahaan yang memilih sikap fleksibilitas mementingkan 
kelincahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 
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lingkungan dan mau menerima konsekuensinya yaitu resiko 
kesalahan atas mencoba sesuatu yang baru.  

 
Gambar 55. Budaya Bank vs. Budaya Transformasi Digital 
yang Berseberangan 

 
Sumber: SpencerStuart, 2018 (modified) 
 

Dilihat dari karakter industrinya, bank pada umumnya 
memilih sikap stabilitas, serta nilai kebersamaan, sehingga 
budaya yang terbentuk adalah budaya aman atau safety, yaitu 
sangat menghindari resiko berbuat salah. Sedangkan budaya 
digital adalah budaya pembelajaran atau learning, karena 
mementingkan sikap fleksibilitas untuk berkembang terus 
mencoba sesuatu yang baru dan menghargai pencapaian individu 
lebih daripada kebersamaan. Jika kita lihat letak budaya aman 
dan budaya pembelajaran di peta tersebut, kita akan lihat 
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posisinya berseberangan, yang berarti sangat bertolak belakang. 
Artinya, mengubah budaya bank pada umumnya untuk menjadi 
budaya digital, merupakan upaya yang sangat berat. Di sisi lain, 
karena kita menyadari ini, maka kita harus memberi sumberdaya 
lebih dan kesabaran lebih dalam mengubah budaya dalam suatu 
bank. 

David Gledhill, Chief Information Officer (CIO) DBS Bank 
Singapore pernah membagikan pengalamannya dalam 
mengubah budaya DBS menjadi digital. Ia mengatakan bahwa 
dalam kecepatan perubahan pola pikir pegawai sangat berbeda 
satu dengan lainnya, ada pegawai yang cepat berubah, ada yang 
lambat berubah, dan ada yang langsung menolak untuk berubah. 
Sebagai pemimpin, kita harus menyadari dan mengantisipasi hal 
tersebut. 
 
Gambar 56. Perubahan Pola Pikir Menurut Gledhill 

 
Sumber: Kien, S. S., Weill, Peter., Xu, Mou (2018). DBS: From The “World’s 

Best Bank” To Building The Future-Ready Enterprise. Nanyang 
Business School and AsiaCase.com  

Secara praktis, apa yang harus dilakukan oleh para 
pemimpin bank untuk bisa mentransformasi budaya organisasi 
(Westerman, 2014) adalah: 
1. Secara regular dan terus menerus menunjukkan kepada 

semua pegawai perkembangan ancaman digital terhadap 
perbankan maupun perusahaan, yang ditunjukkan dengan 
data yang meyakinkan. 
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2. Membangkitkan sense of urgency dengan menyampaikan 
kritisnya kondisi sekarang jika perusahaan tidak berubah 
segera. Inti yang perlu disampaikan adalah segera berubah 
sekarang, sebelum semuanya terlambat. 

3. Menunjukkan tindakan perubahan yang nyata, jelas, dan 
cepat. Misalkan merekrut pimpinan baru yang mahir digital, 
melakukan pelatihan besar-besaran mengenai transformasi 
digital, melakukan perubahan core banking system, 
mempromosikan orang-orang yang mendukung perubahan 
digital ke posisi-posisi kunci, dan sebagainya. 

4. Berkomunikasi kepada semua jajaran secara positif, bahwa 
perusahaan mampu menjawab tantangan bertransformasi 
digital yang diperlukan, apabila semua secara bersama-sama 
mau berubah. 

5. Berkomunikasi menggunakan sebanyak-banyaknya media 
dan cara kepada seluruh jajaran pegawai mengenai upaya-
upaya transformasi digital yang telah dan perlu dilakukan 

6. Memastikan bahwa komunikasi tersebut telah menjangkau 
seluruh jajaran pegawai, bukan hanya kalangan atas atau 
kalangan tertentu. 

7. Mengidentifikasi dan menyingkirkan penghalang upaya-upaya 
transformasi digital. Apabila penghalang tersebut adalah 
orang-orang yang baik secara terbuka atau tersembunyi 
menentang transformasi digital, maka orang-orang tersebut 
diupayakan untuk dipengaruhi untuk mendukung. Jika tidak 
berhasil dipengaruhi, maka orang-orang tersebut perlu 
disingkirkan supaya tidak menghalangi. 

8. Membangun kompetensi digital bagi seluruh jajaran pegawai. 
Kompetensi digital ini mencakup wawasan dan pengertian 
akan teknologi digital, serta kemampuan untuk menjalankan 
menjalankan proses digital di bidang kerjanya. 
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MENGINTEGRASIKAN ORANG BISNIS DENGAN TEKNOLOGI 
INFORMASI (Integrating Information Technology (IT) and 
Busines People) 

 
Berbeda dengan proses bisnis sebelumnya di mana IT 

menjadi penunjang bagi proses bisnis, saat ini adalah IT menjadi 
jalan utama bahkan jalan satu-satunya bagi semua proses bisnis. 
Oleh karena itu semua proses bisnis harus terintegrasi dalam IT, 
dan IT harus mencakup seluruh proses bisnis. Oleh karenanya, 
dalam transformasi digital, orang IT yang menguasai operasi 
harus bekerja bersama orang bisnis yang menguasai apa yang 
dibutuhkan oleh pelanggan.  

 
Orang bisnis harus mengerti IT agar bisa memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan dengan cara 
yang paling efisien yaitu melalui sistem IT. Demikian pula orang di 
divisi IT yang sebelumnya hanya fokus ke dalam, yaitu bagaimana 
memenuhi permintaan internal, saat ini harus memperluas 
fokusnya ke luar, yaitu kepada pelanggan dan mitra bisnis. Orang 
divisi IT harus memikirkan bagaimana merancang dan membuat 
pendekatan digital yang paling mudah, efektif, dan efisien bagi 
kebutuhan operasional internal, pelanggan dan mitra usaha. 

 
 Intinya, hubungan orang dan fungsi IT dengan orang dan 

fungsi bisnis yang sebelumnya bagaikan kakak dan adik, kini 
bagaikan kembar siam dengan DNA yang sama. 
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Gambar 57. Penyatuan DNA IT dan Business di DBS 
Menurut Bidyut Dumra (Head of Innovations & Ecosystems 
DBS) 

 
 
Sumber: Kien, S. S., Weill, Peter., Xu, Mou (2018). DBS: From The “World’s 
Best Bank” To Building The Future-Ready Enterprise. Nanyang Business 
School and AsiaCase.com  

 
Karena itu, menurut disertasi Hie (2020), untuk 

menyatukan orang-orang TI dan bisnis, pemimpin perlu 
memastikan hal-hal di bawah ini: 
1. Adanya sinergi antara orang TI dan orang Bisnis, yang 

ditunjukkan dengan mereka memiliki rasa saling percaya dan 
kompak; mempunyai pengertian yang sama mengenai bisnis 
dan TI; serta bisa berkomunikasi dengan sangat baik. 

2. Terjadi transformasi digital dalam semua proses bisnis, baik di 
dalam keuangan, pengelolaan pelanggan, operasional 
perusahaan, maupun dalam pengelolaan Sumber Daya 
Manusia. 

3. Peningkatan keterampilan digital pada seluruh lapisan 
pegawai. Untuk itu harus dimulai sejak rekrutmen dan seleksi 
yang mengutamakan kompetensi digital dimiliki oleh pegawai 
baru. Bagi pegawai yang ada, adanya program dan aktivitas 
pembelajaran digital bagi semua lapisan pegawai. Di samping 
itu harus dipastikan semua level pegawai dapat menjalankan 
sistem digital yang diterapkan di perusahaan. 
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Cara kerja yang baru yang sesuai dengan prinsip 
mengintegrasikan TI dengan orang bisnis adalah cara kerja agile 
(lincah) dengan metodologi antara lain Scrum yang populer dalam 
masa transformasi digital ini. Prinsip utama cara kerja Scrum 
adalah memfasilitasi kebutuhan orang bisnis sesegera mungkin 
dengan memberikan satu tim software developer yang akan 
berinteraksi setiap hari dengan mereka untuk mewujudkan 
software yang mereka perlukan dalam tempo singkat yang singkat 
yaitu 4-6 minggu. Tim yang terdiri dari orang bisnis sebagai 
product owner (yang memiliki kebutuhan) dan tim developer ini 
disebut sebagai Squad, yang dikoordinasikan oleh seorang Scrum 
Master yang menguasai prosedur Scrum dan menjaga agar 
proses berjalan sesuai dengan target. Kebutuhan orang bisnis 
bisa berupa software yang dibutuhkan oleh pelanggan eksternal, 
maupun kebutuhan internal. Seringkali orang bank berpikir bahwa 
Scrum tidak cocok diterapkan di bank, karena walaupun Scrum 
bisa bekerja dengan cepat, nantinya akan terkendala oleh proses 
memperoleh perijinan dari otoritas keuangan. Perlu dicatat bahwa 
software yang dihasilkan dengan metodologi Scrum bukan hanya 
untuk membuat produk perbankan untuk pelanggan eksternal, 
namun juga untuk upgrade, versi baru, menambah fitur baru, 
process improvement internal termasuk compliance, serta 
koneksi dengan platform pihak ketiga. Bentuk cara kerja baru ini 
sangat berbeda dengan cara konvensional yang mana pekerjaan 
TI dilakukan dengan metodologi waterfall dan hasilnya suatu 
software yang monolitik. Saat ini software yang monolitik sudah 
sangat dihindari karena tidak bisa memenuhi kelincahan yang 
diperlukan dalam era transformasi digital ini. Tren saat ini adalah 
arsitektur software dalam bentuk microservices yang bisa 
menawarkan kelincahan yang terbaik saat ini. 
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TATAKELOLA TRANSFORMASI DIGITAL  

(Digital Transformation Governance) 

Proses tatakelola (governance) yang baik perlu diterapkan 
oleh pemimpin sejak awal transformasi digital dilakukan. Tujuan 
tatakelola ini adalah menggerakkan seluruh daya upaya 
perusahaan agar selaras dengan arah yang ingin dituju oleh 
perusahaan. Diperlukan suatu tindakan yang terarah, terstruktur 
dan sistematis oleh para pemimpin, agar seluruh sumberdaya di 
perusahaan dapat dikoordinasikan mencapai tujuan perusahaan 
dengan cepat, tanpa ada tumpang tindih, dan halangan 
disingkirkan. Tanpa melakukan tatakelola transformasi digital 
yang baik, akan terjadi inisiatif-inisiatif digital yang tidak 
terkoordinasi, sehingga ini bisa menjadi bom waktu ketika di 
kemudian hari disadari inisiatif-inisiatif yang dilakukan tidak dapat 
terintegrasi. Jika inisiatif yang dilakukan ternyata tumpang tindih 
dan terjadi duplikasi, maka itu merupakan pemborosan, serta 
menjadi sumber masalah di kemudian hari untuk memutuskan 
inisiatif mana yang diteruskan dan mana yang dihentikan. 

Untuk melaksanakan fungsi tatakelola ini, pemimpin 
hendaknya membentuk suatu komite, yang bertugas untuk: 
1. Menyelaraskan Key Performance Indicators (KPI) dari setiap 

pegawai dengan strategi transformasi digital, agar peran dan 
tanggung jawab tiap orang menjadi jelas, kinerjanya dapat 
diukur dengan cepat secara digital, serta bisa mendapat 
feedback yang cepat untuk meningkatkan kinerjanya. 

2. Menyatukan berbagai divisi dan departemen dalam 
transformasi digital ini. Indikator tercapainya hal ini adalah; a. 
Semua divisi/departemen tau prioritas perusahaan dan 
bekerja bersama mencapainya  b. Seluruh organisasi 
menggunakan tim sumberdaya manusia TI, teknologi dan data 
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yang sama dalam menjalankan inisiatif-inisiatif digital, agar 
tidak terjadi tumpang tindih dan dapat terkoordinir baik.  c. 
adanya kesepakatan semua divisi/departemen dalam 
kebijakan dan alokasi sumberdaya yang diperlukan 

3. Menyelaraskan stuktur reward dengan tujuan transformasi 
digital. Mereka yang telah bekerja selaras dengan tujuan 
transformasi digital dan berprestasi, perlu diberikan reward 
berupa promosi jabatan, diakui dan diberi penghargaan, baik 
penghargaan finansial maupun non-finansial. Hal ini penting 
agar mereka yang sudah selaras tahu bahwa mereka sudah 
di arah yang benar, serta bagi mereka yang tidak mendapat 
reward mengerti bahwa mereka harus lebih menyelaraskan 
kerjanya. 
 

Gambar 58. Digital Transformation Governance 

 
Sumber: Westerman, 2014 

 
Dari riset yang dilakukan oleh penulis (Hie, 2020), 

didapatkan bahwa justru Digital Transformation Governance ini 
merupakan faktor terpenting dalam empat pilar tindakan yang 
perlu dilakukan (Digital Vision, Transforming Organizational 
Culture, Integrating IT and Business People, Digital 
Transformation Governance)  oleh pemimpin bank di Indonesia 
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untuk meningkatkan efektifitas kepemimpinan dalam mencapai 
kematangan transformasi digital perusahaan. Hal ini berbeda 
dengan di negara-negara lain yang umumnya mendapatkan 
bahwa merubah budaya (transforming organizational culture) 
merupakan faktor terpenting dalam transformasi digital.  

Jika kita lihat di atas uraian tentang apa saja yang perlu 
dilakukan dalam mentransformasi budaya perusahaan, maka bisa 
kita lihat bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 
persuasif komunikatif agar semua lapisan pegawai dapat mengerti 
akan situasi yang genting kemudian berinisiatif untuk bersama 
berubah bertransformasi. Hal ini sangat diperlukan di lingkungan 
kerja di negara-negara yang memiliki power distance (persepsi 
tentang beda kekuasaan pimpinan dan bawahan) yang kecil, yang 
mana bawahan bergerak hanya apabila dirinya mengerti dan 
menerima alasannya.  

Namun di Indonesia yang mana masyarakatnya memiliki 
faktor budaya power distance yang besar, para pegawai lebih 
mudah digerakkan dan diatur oleh pemimpin melalui cara 
governance. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pemimpin 
dalam transformasi digital ini lebih besar pada memberikan 
arahan yang jelas melalui KPI dan reward system, daripada 
tantangan memenangkan dukungan bawahan. Dan juga berarti 
bahwa pemimpin transformasi digital di Indonesia perlu lebih 
banyak mengerti mendalam mengenai transformasi digital ini 
karena merekalah yang diharapkan oleh para bawahannya 
memberi arahan.  

Di satu sisi hal ini merupakan hal yang positif karena 
bawahan lebih mudah diarahkan dengan KPI dan reward system 
yang jelas, di sisi lain inisiatif bawahan dapat dirasakan kurang 
memadai dalam proses transformasi digital yang memerlukan 
upaya besar ini. 
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KEPEMIMPINAN MERUPAKAN LANGKAH UTAMA DAN 
PERTAMA DALAM BERTRANSFORMASI DIGITAL 

 
Dari riset yang dilakukan oleh Kien et al (2018) dari 

Nanyang Business School di Singapore terhadap transformasi 
digital DBS, disebutkan bahwa keberhasilan DBS dalam 
bertransformasi digital adalah karena langkah awal yang 
ditempuh DBS adalah menyuburkan kepemimpinan untuk 
transformasi digital. Ini dilakukan sebelum melakukan perubahan 
di tiga komponen utama transformasi digital yaitu Customer 
Experience, Operational Excellence, dan New Business Model.  

Kepemimpinan transformasi digital ini perlu secara meluas 
dimiliki oleh seluruh lapisan, baik pemimpin senior, pemimpin 
menengah, maupun pemimpin yunior, agar transformasi digital 
dapat terjadi serempak di seluruh lapisan pegawai. Tanpa 
membina kepemimpinan transformasi digital di seluruh lapisan 
pemimpin, maka pekerjaan transformasi digital ini menjadi terlalu 
besar bagi pemimpin bank mana pun, baik bank besar maupun 
bank kecil. Hasil yang diperoleh bisa dipastikan adalah chaos, 
terutama karena digital transformation governance tidak 
terlaksana dengan baik. 

Seringkali dijumpai, para pemimpin bank mengira bahwa 
wawasan transformasi digital bagi para pemimpin di semua level 
ini bisa diperoleh sambil berjalan, tanpa harus mempelajarinya 
secara komprehensif. Dalam kenyataannya, setiap orang akan 
menginterpretasikan konsep transformasi digital sesuai dengan 
apa yang dialaminya, yang berbeda satu dengan lainnya, dan 
tidak bisa melihat konsep ini secara corporation wide. Akhirnya 
yang terjadi adalah disharmoni dari berbagai divisi dan 
departemen. 
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Gambar 59. Langkah-langkah Kunci DBS dalam Transformasi 
Digital 

 
Sumber: Kien, S. S., Weill, Peter., Xu, Mou (2018). DBS: From The “World’s Best Bank” 

To Building The Future-Ready Enterprise. Nanyang Business School and 
AsiaCase.com  

 

APAKAH ANDA PEMIMPIN YANG TEPAT? 

Para pemimpin perlu secara sadar mengerti bahwa 
keberhasilan transformasi digital terbesar terletak pada 
pundaknya. Transformasi digital selalu harus dimulai dari 
pemimpin paling atas kemudian menjalar ke bawah, dan 
terlaksana dari operasi perusahaan paling bawah menuju ke atas. 
Seluruh lapisan pemimpin perlu mengukur diri, apakah dirinya 
adalah pemimpin yang kompeten dalam memimpin 
perusahaannya dalam melaksanakan transformasi digital. 
Demikian pula pemangku kepentingan lain juga akan menilai, baik 
terbuka maupun diam-diam, baik ketika transformasi dimulai atau 
telah berjalan. 

Transformasi digital merupakan suatu proses yang luar 
biasa radikal, seperti sebelumnya diilustrasikan bagai ulat menjadi 
kupu-kupu, sehingga para pemimpin perlu memenangkan 
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keyakinan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 
bahwa transformasi digital perusahaan dapat dengan selamat 
sampai tujuannya. Bukan hanya pegawai, tetapi juga pemegang 
saham, dan juga nasabah perlu yakin untuk berkomitmen 
transformasi digital yang besar ini. Sebaliknya, keyakinan para 
pemangku kepentingan ini juga akan menentukan efektifitas para 
pemimpin yang akan memimpin transformasi digital.  

Seringkali para pemimpin sulit untuk mengukur seberapa 
besar keyakinan para pemangku kepentingan terhadap 
kemampuannya membawa perusahaan bertransformasi digital. 
Fenomena blind-spot sangat umum terjadi, apalagi bagi pemimpin 
di Indonesia ini di mana budaya pemimpin tidak boleh dikritik 
sangat kental. Banyak pemimpin secara terbuka mengumumkan 
kepada bawahannya bahwa ia sangat demokratis dan terbuka 
terhadap kritik, namun ketika kritik disampaikan, penerimaannya 
tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Hal tersebut, 
ditambah dengan memang budaya power distance yang tinggi, 
membuat pemimpin yang benar-benar ingin mengukur 
pandangan terhadap dirinya di mata orang lain menemui 
kesulitan. Sehingga pemimpin seringkali berada dalam kondisi 
bagaikan seorang wanita yang tidak punya cermin di rumah. Hal 
itu seringkali menyebabkan pemimpin berpandangan bahwa 
orang lain perlu berubah sesuai dengan yang ia inginkan, namun 
tidak menyadari bahwa yang perlu berubah yang pertama adalah 
dirinya sendiri. 

Untuk memenangkan keyakinan para pemangku 
kepentingan, para pemimpin perlu mengerti bahwa penilaian para 
pemangku kepentingan terhadap dirinya terdiri dari dua hal 
utama: 
1. Keyakinan subyektif atas kemampuan personal para 

pemimpin. Untuk memenangkan keyakinan subyektif ini para 
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pemangku kepentingan perlu melihat bahwa para pemimpin 
dapat dicontoh perilakunya (menjadi role-model) dalam 
kemajuan digital, yaitu perilaku bersedia menerapkan prinsip-
prinsip transformasi digital untuk dirinya sendiri, misalkan 
belajar dengan e-learning, tidak birokratis, selalu antusias 
untuk merubah cara kerja menjadi digital. Selain itu para 
pemangku kepentingan juga perlu melihat bahwa para 
pemimpin mempunyai kompetensi digital yang diperlukan, 
yaitu menguasai wawasan digital, mengerti prinsip-prinsip 
transformasi digital, serta mengerti istilah-istilah teknis yang 
umum dipakai dalam digital seperti cloud, big data analytics, 
artificial intelligence, Scrum, Python, API, open banking, dan 
sebagainya. Keyakinan ini perlu ada sejak awal transformasi 
digital digulirkan. 

2. Keyakinan berdasarkan data obyektif yaitu atas hasil yang 
ditunjukkan. Hasil yang ditunjukkan dalam transformasi digital 
bank yang bisa dilihat dalam jangka pendek adalah 
pencapaian hal-hal yang terdapat dalam daftar kematangan 
digital (Digital Maturity) yang diuraikan sebelumnya, yang 
terdiri dari tiga hal utama; Customer Experience, Operational 
Excellence, dan New Business Model. Dengan mengukur 
indeks kematangan digital (Digital Maturity Index), kita dapat 
mengukur secara obyektif dan cepat kemajuan yang dicapai 
dalam transformasi digital ini. Sedangkan hasil jangka 
menengah, seringkali perlu menunggu 2-3 tahun sebelum 
dapat terlihat jelas, yaitu meningkatnya penghasilan (revenue) 
dan menurunnya beban biaya (costs) yang diperoleh dari 
transformasi digital ini. Hasil jangka panjang (3-5 tahun) yang 
harus bisa ditunjukkan adalah perkembangan new business 
model yang harus menambah potensi pertumbuhan 
eksponensial terhadap penghasilan perusahaan. Tanpa 
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perkembangan new business model yang baik, maka 
pertumbuhan perusahaan akan tetap linier. Jika perusahaan 
telah menjadi perusahaan publik, maka harga saham 
perusahaan dapat juga dijadikan landasan untuk mengukur 
tingkat keyakinan para pemegang saham publik atas 
transformasi digital yang akan dilakukan maupun yang sedang 
dilakukan. 

Gambar 60. Ukuran Keberhasilan Transformasi Digital DBS 
dari Analisis Keuangan 

 

Sumber: interview Bloomberg terhadap Piyush Gupta (2017) youtube.com  
 
Bagaikan kisah Nabi Musa memimpin bani Israel ke luar 

dari tanah Mesir menuju negeri lain, perjalanan transformasi 
digital ini juga merupakan one- way ticket yang tidak akan kembali 
ke kondisi awal. Namun pertanyaannya adalah seberapa cepat 
dan selamat dalam perjalanan mencapainya.  
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RANGKUMAN BAB 4: 

• Tiga pilar utama bagi suatu perusahaan atau bank dalam 
bertransformasi digital adalah Customer Experience, 
Operational Excellence, dan New Business Model. 
Aplikasi mobile-banking penting sebagai pintu masuk 
transformasi digital dari sisi pelanggan, namun masih 
banyak hal lagi yang perlu dikerjakan untuk mencapai  
kematangan digital (digital maturity).  

• Model bisnis baru yang terutama menjalankan strategi 
platform yang membuka kesempatan bagi bank untuk bisa 
bertumbuh eksponensial, bukan hanya linier yang 
dihasilkan oleh pertumbuhan secara organik. Oleh karena 
itu, model open banking akan menuju ke arah bank 
sebagai penyedia atau memfasilitasi produk dan jasa bank 
lain maupun produk non-bank. 

• Kepemimpinan merupakan langkah utama dan pertama 
dalam bertransformasi digital, yang menjadi landasan 
untuk melaksanakan tiga pilar transformasi digital 
(customer experience, operational excellence, new 
business model). Kepemimpinan ini berarti kepemimpinan 
di semua level. 

• Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam memimpin 
transformasi digital, yaitu Visi Digital, Mentransformasikan 
Budaya Organisasi, Menyatukan Orang Bisnis dengan 
Teknologi Informasi, dan Menatakelola Transformasi 
Digital. 

• Visi Digital adalah tantangan besar bagi pemimpin, karena 
transformasi digital adalah suatu transformasi radikal 
bagaikan ulat menjadi kupu-kupu. 
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• Mentransformasikan Budaya Organisasi merupakan 
langkah penting karena seringkali hambatan terbesar 
dalam bertransformasi digital adalah budaya organisasi 
yang masih menganut nilai-nilai konvensional, padahal 
nilai-nilai yang diperlukan dalam transformasi digital 
sangat berbeda. Misalkan budaya konvensional 
mengutamakan stabilitas, budaya digital mengutamakan 
pembelajaran yang harus menerima risiko gagal lebih 
banyak. 

• Menyatukan Orang Bisnis dengan Teknologi Informasi (TI) 
penting karena dengan bertransformasi digital semua 
proses bisnis perlu dilakukan dengan TI, oleh karenanya 
TI harus masuk dan menyatu di semua orang yang 
melaksakan proses bisnis, termasuk pemasaran, 
keuangan, operasional, dan lainnya. 

• Menatakelola Transformasi Digital merupakan langkah 
yang sangat menentukan keberhasilan transformasi digital 
yang sesuai dengan misi dan visi organisasi. Jika hal ini 
tidak dilakukan dengan baik, proses transformasi digital 
bisa tidak terarah dengan baik, menimbulkan kebingungan 
dan konflik, serta kekacauan di kemudian hari. 

• Pemimpin yang efektif perlu bisa memenangkan 
keyakinan pengikutnya, yang berdasarkan kualitas 
personal yang bisa menjadi role-model bagi orang lain dan 
kompetensi wawasan digital yang diperlukan, serta secara 
obyektif bisa menunjukkan hasil jangka panjang dan 
jangka pendek.  

*** 
 

berikutnya: Bab 5. Pengalaman Praktis Para Pemimpin Bank di 
Indonesia 
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Yayah Diasmono 
Direktur Utama Bank Kalteng 

 

The Real Digital banking adalah penyatuan antara fintech dan 
perbankan, kecuali untuk pelayanan corporate banking dan loan 
syndication baik yang lokal ataupun global. 

Harus kami akui Bank Kalteng di tahun-tahun lalu masih tertinggal 
dalam bertransformasi digital. Di saat bank lain telah meluncurkan 
aplikasi mobile banking, kami masih pada tahap SMS-banking. 
Namun di tahun 2021 ini kami sudah meluncurkan aplikasi mobile 
banking kami. Kami menyadari bahwa transformasi digital bukan 
melulu dibuktikan dengan aplikasi mobile banking, namun itu 
merupakan langkah awal bagi perbaikan pengalaman pelanggan 
(Customer Experience) yang saat ini telah merupakan tuntutan 
semua pelanggan perbankan. 

Tantangan utama bagi Bank Kalteng adalah mengubah pola pikir 
para pegawai yang terbiasa dengan pola konvensional.  Cukup 
sulit mengubah kebiasaan dari zona nyaman menjadi zona kerja 
smart yang mengubah pola pikir, pola pandang, kecepatan dan 
ketepatan. Karena itu sejak awal  tahun 2019 kami secara intensif 
melakukan pelatihan wawasan dan kepemimpinan transformasi 
digital secara intensif. Program ini secara signifikan merubah 
wawasan dan pola pikir mereka. 

Di sisi teknologi, Board of Directors mendorong perubahan 
infrastruktur teknologi dengan segera. Kami telah berhasil 
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merubah core banking system kami menjadi baru, yang 
memungkinkan kami bergerak lebih lincah secara digital. Inisiatif-
inisiatif digital saat ini telah diinisiasi secara masif, baik dengan 
pembaruan Human Resources Information System (HRIS), arsip 
digital, tanda tangan digital, dan lain sebagainya. Masa pandemi 
Covid-19 di tahun 2020 sampai saat ini juga ikut mendorong kami 
untuk lebih beradaptasi terhadap perubahan digital. 

Di tahun 2021 ini, kami makin memantapkan proses transformasi 
Bank Kalteng dengan melakukan langkah-langkah utama berikut: 

• Memperbarui visi kami agar mempertajam arah yang ingin 
dicapai. Kami mencanangkan visi tahun 2025 bagi Bank 
Kalteng: “Menjadi pilihan utama masyarakat Kalteng 
dalam memenuhi kebutuhan keuangan dan kemudahan 
bertransaksi, dengan teknologi yang selalu terbarukan.” 

• Memperkuat misi kami sebagai pilar untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat propinsi Kalimantan Tengah. 

• Melakukan pelatihan intensif kepada seluruh pemimpin 
divisi dan pemimpin cabang untuk bisa memimpin 
transformasi digital di seluruh Bank Kalteng. Kami memilih 
untuk tidak membentuk divisi khusus untuk digital banking, 
namun kami menginginkan transformasi digital terjadi di 
seluruh bagian karena itu adalah pilihan terbaik. 

• Membuat Blue-Print dan Roadmap Transformasi Digital 
Bank Kalteng, yang juga selaras dengan Blue-Print Sistem 
Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 Bank Indonesia. 
Dengan Blue-Print dan Roadmap ini kami menyelaraskan 
capaian-capaian yang disepakati oleh seluruh 
stakeholders Bank Kalteng. 
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• Berkomitmen untuk melakukan transformasi digital total 
yaitu di ketiga aspek; Customer Experience, Operational 
Excellence, dan New Business Model.  

• Mempertajam pengukuran Key Performance Indicators 
(KPI) bagi seluruh pegawai, agar setiap pegawai dapat 
mengukur pencapaian kinerjanya dengan lebih baik, dan 
manajemen dapat memberikan penghargaan yang lebih 
sesuai kepada yang berkinerja baik. 

Kami percaya bahwa dorongan transformasi digital harus dimulai 
dari pemimpin paling atas ke seluruh level pemimpin di Bank 
Kalteng, dan harus dapat direalisasikan mulai dari level yang 
paling bawah. Semua pegawai Bank Kalteng harus mengikuti arus 
teknologi, tidak takut pada disrupsi, mengubah pola pikir 
mengikuti perkembangan dan melakukan perubahan itu sendiri. 

... 
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Kostaman Thayib 
Direktur Utama Bank Mega 

 

Dalam menghadapi transformasi digital, bank di Indonesia saat ini 
dihadapkan pada: 

1. Perubahan perilaku nasabah yang menuntut adanya 
layanan yang murah, mudah, cepat dan dapat dilakukan 
setiap saat di mana pun nasabah membutuhkan. 

2. Munculnya Fintech yang dapat menyediakan layanan 
yang selama ini hanya dapat dilberikan oleh bank seperti 
pembayaran, transfer, dan pinjaman P2P. 

3. Diperlukan sumber daya yang cukup besar untuk 
pengembangan teknologi informasi. 

4. Keamanan sistem informasi.  
5. Perubahan model bisnis yang sesuai dengan transformasi 

digital.  
6. Perubahan pola pikir karyawan dan budaya kerja 

perusahaan. 
7. Regulasi dan perijinan yang mendukung proses 

digitalisasi. 

Dalam lima tahun ke depan, bisnis bank akan sangat berbeda 
khususnya dalam segmen ritel, layanan yang bersifat 
transaksional akan banyak dilakukan oleh nasabah melalui kanal 
digital yang ada. Cabang bank akan lebih banyak berfungsi untuk 
melayani nasabah dalam hal financial advisory dan layanan 
lainnya yang tidak dapat dilakukan melalui kanal digital. Adapun 
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segmen korporasi masih tidak akan jauh berubah. 

Dalam transformasi digital, Bank perlu melakukan review atas 
bisnis proses dan organisasi yang ada, untuk menghasilkan 
proses yang efektif dan efisien namun dengan tetap 
memperhatikan risiko dan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan 
berdampak pada pergeseran pekerjaan dari yang bersifat 
administratif menjadi pekerjaan yang bersifat analitik dan 
strategis. Oleh karena itu, efisiensi jumlah karyawan bukanlah 
suatu tujuan utama, melainkan suatu akibat adanya perubahan 
proses dan bisnis model yang baru. 

Tantangan yang dihadapi Bank di Indonesia dalam transformasi 
digital antara lain : 

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan 
mempunyai pola pikir serta wawasan yang mendukung. 

2. Perubahan budaya perusahaan bukan sesuatu yang 
mudah. 

3. Investasi teknologi yang tidak murah. 
4. Regulasi yang belum sejalan dengan tuntutan bisnis 

dalam era digital. 
5. Proses perijinan yang belum satu pintu dan lambat. 

Bank Mega adalah bank yang menjadi bagian dari ekosistem CT 
Corp. Hal ini memudahkan bagi Bank Mega untuk dapat 
mengembangkan open banking system yang mendukung 
keuangan digital. Bank Mega telah menyiapkan diri menjadi open 
banking dengan membangun open API yang memungkinkan 
layanan bank dapat diakses melalui kanal digital dari seluruh 
perusahaan ekosistem CT Corpora maupun pihak ketiga lainnya. 
Untuk itu Bank Mega sangat mendukung adanya standarisasi 
open API dalam menunjang terjadinya system pembayaran yang 
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cepat, aman dan handal. 

Tranformasi digital di Bank Mega sangat mendapat dukungan dari 
pemegang saham. Bahkan pemegang saham menghendaki 
terjadinya transformasi digital di seluruh perusahaan dalam 
ekosistem CT Corpora dan memastikan terjadinya integrasi 
digitalisasi dalam eksosistem CT Corpora. 

Beberapa hal penting yang kami jumpai dalam proses 
transformasi digital dalam Bank Mega adalah: 

1. Trasformasi digital tidak semata-mata hanya perihal 
teknologi, melainkan lebih kepada masalah Sumber Daya 
Manusia. 

2. Diperlukan kepemimpinan dan komitmen yang kuat dalam 
mengawal secara penuh proses transformasi digital 
berjalan di semua lini. 

3. Memastikan bisnis model telah sejalan dengan arah 
transformasi digital. 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk 
mempercepat terjadinya transformasi digital dan mem 
bentuk ekosistem yang kuat. 

5. Mengoptimalkan penggunaan data analytic dan digital 
marketing. 

6. Memastikan keamanan sistem informasi. 
7. Teknologi ke depan masih akan terus berkembang dengan 

cepat, dengan demikian perilaku nasabah juga akan selalu 
berubah, maka diperlukan keterbukaan dan fleksibilitas 
untuk beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. 

 
… 
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Hermawan Thendean 
• Praktisi Perbankan selama 

lebih dari 30 tahun 

• Former Senior Executive 
Vice President for Strategic 
IT at Bank BCA 

 

Setiap kali membahas mengenai Transformasi Digital kita akan 
sering mendengar kata-kata “Customer Experience”, “Cost 
Reduction”, “Business Process Improvement”, dan lain-lain.  
Buzzwords tersebut seakan-akan sudah melekat dengan 
transformasi digital.  Setiap bank mempunyai tujuan utama 
masing masing yang akan dicapai dengan melakukan 
transformasi digital.  Bagi bank yang memiliki strategi 
meningkatkan kinerja banknya dengan cara memperbaiki atau 
mengutamakan layanan nasabahnya maka “Customer 
Experience” akan menjadi tujuan utama bank itu dalam 
melakukan transformasi digital, begitu juga dengan “Cost 
Reduction”, “Business Process Improvement” dan lainnya.  
Mayoritas bank di Indonesia telah mempertimbangkan 
transformasi digital sebagai bagian dari strategi perusahannya 
atau rencana strategi unit kerja Teknologi Informasi (TI) bank, 
atau bagian dari unit kerja lainnya.  Jika bank tersebut sudah 
mempertimbangkan transformasi digital tentu sistem TI bank 
tersebut sudah harus siap atau minimum akan dipersiapkan untuk 
menghadapi transformasi digital.  Transformasi digital tidak bisa 
dilepaskan dari Teknologi Informasi. Bank-bank di Indonesia pada 
umumnya sudah pasti mengutamakan TI dan sangat tergantung 
dengan TI dalam menjalankan operasi bank tersebut.  Sehingga 
transformasi digital pasti memerlukan TI karena keberadaan TI 
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merupakan prasyarat minimum yang harus disiapkan bank 
tersebut untuk bertransformasi. 

Pada umumnya bank dipersepsikan sangat lambat menerapkan 
teknologi baru karena keberadaan System Legacynya.  System 
legacy dianggap sebagai sistem kuno, lambat, tidak fleksibel, 
mahal dll sehingga timbul pertanyaan bagaimana bank-bank yang 
menggunakan system legacy bisa bertransformasi secara digital.  

  As defined by Gartner, legacy application is “an 
information system that may be based on outdated technologies, 
but is critical to day-to-day operations.” 

Beberapa alasan yang dikemukakan perusahaan termasuk bank 
belum memodernisasikan system legacynya seperti risiko terlalu 
besar untuk mengganti sistem, program sudah dibuat khusus 
(tailored made) sehingga susah untuk mencari penggantinya, 
dapat memproses jumlah transaksi yang besar dan cepat, tidak 
perlu diganti jika masih bisa berjalan baik, dan lainnya.  Tentu juga 
ada kelemahan dalam menggunakan system legacy seperti 
kesulitan untuk merekrut tenaga ahli TI muda, biaya maintenance 
yang mahal, tidak mudah untuk melakukan perubahan karena 
kompleksitas sistem, memerlukan perangkat keras khusus yang 
tentunya akan sangat mahal, dan lainnya.  Satu hal yang harus 
dipahami adalah system legacy bukan berarti barang yang sudah 
lama dan dikategorikan sebagai barang kuno.  Beberapa 
perusahaan termasuk bank baik di luar maupun di dalam negeri 
yang masih menggunakan system legacy, terus memperbaharui 
atau meremajakan sistemnya dengan model dan versi terbaru. 
Mengapa mereka masih mempertahankan menggunakan system 
legacy tersebut pasti mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri 
yang tidak kita pahami.  Yang sudah pasti mungkin mengganti 
system legacy tidak memecahkan permasalahan utama mereka, 
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atau masalah yang mereka hadapi bukan karena technology 
legacy, bukan karena arsitektur lama, bukan karena sistem 
aplikasinya sehingga solusinya tidak harus selalu dengan 
mengganti system legacy.  

Dengan masih menggunakan system legacy bukan berarti 
mereka tidak bisa bertransformasi, bukan berarti tidak bisa 
disiasati. Masih ada jalan keluarnya. Terima kasih kepada Service 
Oriented Architecture, Aplication Programming Interface, 
MicroServices dan sistem lainnya yang dapat digunakan sebagai 
perantara antara system legacy dengan sistem modern. Dengan  
adanya  teknologi tersebut  maka bank masih bisa memberikan 
layanan layanan digital kepada nasabahnya. 

Bagaimana pemanfaatan teknologi komputasi awan atau lebih 
dikenal dengan teknologi cloud oleh sektor perbankan di 
Indonesia yang juga dapat dianggap sebagai salah satu cara 
untuk bertransformasi?  Sektor Perbankan di Indonesia masih 
sangat minim memanfaatkan public cloud sebagai infrastruktur TI 
dalam melayani nasabahnya.  Hal ini dikarenakan dua hal utama; 
pertama, adanya ketentuan melalui PP nomor 82 tahun 2012 
pasal 17 yang berbunyi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk 
pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat 
pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan 
penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan 
negara terhadap data warga negaranya.  Hal kedua, kekhawatiran 
pada sistem keamanan, khususnya keamanan data nasabah.  
Merujuk pada hasil survei yang dirilis Cloud Security Alliance 
tahun 2015, isu keamanan masih mendominasi keengganan 
pemangku kebijakan TI di berbagai perusahaan seperti 
perbankan untuk mengadopsi solusi berbasis cloud.  
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Kekhawatiran tentang isu keamanan tersebut juga mendorong 
regulator untuk menerapkan aturan yang ketat mengenai 
implementasi teknologi cloud untuk sistem TI perbankan di 
Indonesia. Salah satunya adalah peraturan yang menyarankan 
penempatan pusat data berada di dalam negeri yang diatur dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi 
Informasi Oleh Bank Umum. Terlepas dari isu keamanan dan 
regulasi, teknologi cloud memang dapat memberikan 
penghematan biaya pengadaan infrastruktur, sehingga bank 
masih membatasi diri untuk memanfaatkan teknologi cloud. 
Misalnya, Bank BCA jauh lebih efisien memanfaatkan teknologi 
cloud dibandingkan harus menyediakan sistem TI pada saat 
mengadakan hackathon, menyediakan sandbox API, menyiapkan 
sistem training untuk karyawan internal di mana sistem tersebut 
hanya beroperasi di sistem cloud yang tidak terhubung ke pusat 
data center BCA.   Selain keamanan sistem lebih terjaga karena 
tidak terhubung dengan pusat data center BCA, juga tidak ada 
data nasabah sama sekali ditempatkan di cloud. 

Big Data juga memberikan peran penting untuk kesuksesan 
transformasi bagi industri perbankan.  Saat ini sudah banyak bank 
bank baik di Indonesia maupun luar negeri mulai memanfaatkan 
Big Data untuk kesuksesan bisnis mereka.  Informasi para 
nasabah dikumpulkan oleh sistem data base perbankan untuk 
dijadikan Big Data. Karena dengan adanya Big Data, bank dapat 
menganalisa perilaku atau kebiasaan nasabah secara detail, atau 
dikenal dengan nama 360-degree customer view. Pada umumnya 
bank sudah memiliki biodata nasabah sejak nasabah tersebut 
membuka rekening, memiliki informasi transaksi yang dilakukan 
oleh nasabah baik transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui 
cabang atau e-channel. Karena kewajiban bank untuk menyimpan 
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informasi transaksi untuk pembuktian di kemudian hari, maka 
bank hanya memiliki data sebatas, tanggal, jam, jenis transaksi 
seperti tarikan/setoran tunai, transfer, pembayaran; lokasi 
transaksi seperti lokasi merchant, lokasi ATM dan nilai transaksi.  
Bank tidak memiliki informasi jenis barang apa yang dibeli oleh 
nasabah, itu salah satu kekurangan big data pada bank didalam 
memahami kebiasaan atau perilaku nasabahnya.  Sebelum 
adanya Big Data, perbankan akan menyimpan data/informasi 
nasabah sebatas retensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Saat ini dengan kemajuan teknologi, media untuk menyimpan 
data transaksi secara elektronik sudah lebih murah dibandingkan 
sebelumnya sehingga kita bisa menyimpan data sebanyak 
banyaknya, hal ini yang dimanfaatkan oleh Big Data dalam 
menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang lebih baik 
lagi, semakin banyak data semakin baik hasilnya, sehingga 
penyimpanan data/informasi berdasarkan retensi sudah tidak 
relevan lagi saat ini. 

BCA adalah salah satu contoh bank yang memanfaatkan Big Data 
Analytics untuk mengetahui perilaku nasabah supaya BCA bisa 
melayani nasabahnya lebih baik lagi dan untuk meningkatkan 
efisiensi operasional bank. Dalam mengetahui perilaku nasabah, 
BCA mempelajari kebiasaan nasabah mulai dari kebiasaan 
transaksi, keluhan nasabah, masalah yang pernah dialami, lama 
penanganan keluhan nasabah, interaksi dengan bank untuk 
mempelajari kemungkinan nasabah ini akan menutup 
rekeningnya.  Dengan informasi seperti ini, maka BCA bisa 
mengantisipasi lebih awal untuk melayani nasabah ini dengan 
baik lagi agar nasabah tetap loyal dan menggunakan jasa 
perbankan dari BCA. 
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Penerapan Artificial Intelligence atau lebih dikenal dengan 
sebutan “AI” juga mempunyai manfaat yang besar bagi industri 
perbankan.  Di era digital, perbankan sudah mulai memanfaatkan 
teknologi AI.  Teknologi AI merupakan teknologi yang sudah 
banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan berbasis 
teknologi.  Harus diakui jika sistem perbankan masih agak 
tertinggal atau lambat menerapkan teknologi ini.  AI difungsikan 
untuk melakukan pekerjaan manusia yang sifatnya mudah dan 
sederhana, sementara manusia melakukan pekerjaan atau 
persoalan yang kompleks. Walaupun AI dapat mengerjakan 
pekerjaan manusia tetapi prinsipnya AI tidak dapat menggantikan 
semua pekerjaan manusia, AI tidak bisa menggantikan manusia 
seutuhnya. Agar AI bisa melakukan analisis yang benar, maka 
diperlukan data dalam jumlah yang sangat besar, dalam hal ini big 
data, data lake atau Enterprise Data Warehouse memegang 
peranan yang sangat penting.  Selain jumlah data yang sangat 
besar, kualitas juga tidak kalah pentingnya.  Beberapa used case 
penerapan AI di bank adalah untuk face recognition yang dapat 
digunakan untuk mengenali wajah nasabah sesuai dengan foto 
pada kartu identitas, mengelola pola transaksi nasabah tercatat di 
rekening koran beberapa bank bagi nasabah yang akan 
mengajukan pinjaman, mendeteksi pola dan kebiasaan transaksi 
nasabah untuk menghindari transaksi mencurigakan.  Dengan 
adanya AI transaksi yang bisa diproses selain terjadi kenaikan 
pada volume juga peningkatan pada keakurasian tanpa harus 
menambah jumlah karyawan. 

Tidak kalah penting tenaga ahli TI juga sangat diperlukan dalam 
bertransformasi.  Lulusan jurusan teknologi informatika di 
Indonesia sangat banyak tiap tahunnya. Hampir setiap perguruan 
tinggi di Indonesia sekarang ada jurusan informatikanya. Jadi bisa 
dibayangkan berapa banyak lulusan informatika di Indonesia 
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setiap tahunnya.  Belum lagi ditambah dari lulusan perguruan 
tinggi luar negeri yang kembali ke Indonesia. Tetapi kenyataannya 
saat ini banyak perusahaan masih mengeluh sangat susah 
mencari tenaga ahli TI yang memadai di Indonesia. Jadi ke 
manakah tenaga ahli TI di Indonesia?  Untuk bertransformasi 
digital tentu memerlukan tenaga ahli TI. Tenaga ahli TI bidang apa 
tergantung kepada perusahaan tersebut akan bertransformasi ke 
mana. Akhir akhir ini beberapa tenaga ahli TI seperti Data 
Scientist, User Experience Designer, User Interface Developer, 
Cloud Computing Engineer, Security Analyst, Database 
Administrator, Software Engineer, Mobile/Web Application 
Developer yang paling dicari. Hampir semua perusahaan yang 
bertransformasi digital dengan memanfaatkan mobile device dan 
customer-oriented services akan mencari tenaga ahli TI di bidang 
tersebut, khususnya perusahaan TI seperti e-Commerce, startups 
dan fintech.  Sehingga berapa banyak setiap tahunnya perguruan 
tinggi di Indonesia bisa menghasilkan tenaga ahli TI di bidang 
tersebut. Selama permintaan lebih banyak dari penawaran maka 
kesulitan mencari tenaga ahli dengan kemampuan TI yang 
memadai untuk transformasi digital akan selalu terjadi. 

Dalam transformasi digital, cara kerja dengan metodologi Scrum 
menjadi tren utama.  Salah satu kelebihan metode Scrum dengan 
model iteratifnya adalah fitur sudah dapat dirilis tanpa menunggu 
seluruh sistem selesai dibangun sehingga akan menghemat 
waktu dan biaya.  Dengan sendirinya tim scrum akan tergoda 
untuk terus menuntut fungsi atau fitur baru diselesaikan dan 
disampaikan.  Dalam konteks perbankan di Indonesia setiap fitur, 
fungsi atau sistem baru khususnya yang akan digunakan oleh 
nasabah harus melewati proses yang sudah ditentukan oleh 
regulator sebelum dirilis kepublik atau nasabah.  Kenyataannya 
dalam perbankan fleksibilitas dan kecepatan untuk mendapatkan 
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ijin dari regulator tidak sefleksibel dan sama seperti kecepatan 
Scrum menghasilkan fitur atau fungsi baru. Scrum akan sangat 
cocok untuk perusahaan Startup atau Fintech yang memiliki 
keleluasaan untuk berinovasi dan berkreativitas, tetapi Scrum 
tidak bisa diterapkan sebagai metode standar untuk membangun 
sistem yang digunakan oleh nasabah di perbankan di Indonesia. 
Karena bank memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga 
kestabilan moneter dan perekonomian Indonesia maka regulator 
merasa perlu untuk membuat regulasi untuk melindungi nasabah 
dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk produk 
atau  sistem yang ditawarkan bank. 

Saat ini regulator belum membuat ketentuan mengenai open 
banking system di Indonesia. Tetapi beberapa bank sudah 
menawarkan API yang bisa diakses oleh pihak ketiga sebut saja 
Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon dan lainnya 
sehingga secara tidak langsung sistem open banking sudah 
terjadi saat ini, yang perlu dilakukan hanya standarisasi saja 
melalui Open Application Programming Interface (Open API).  
Dengan adanya open banking ini keterbukaan informasi 
keuangan bank dan fintech yang aman kepada pihak ketiga akan 
lebih mudah diakses dan memudahkan masyarakat dalam 
melakukan transaksi. 

… 

 

 

 

 



188 
 

Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

 

Dadang Setiabudi 
• Praktisi Perbankan selama 

lebih dari 30 tahun 
• Former Director IT & 

Operation at BNI Tbk 

 

Kesiapan sistem IT para bank di Indonesia merupakan tantangan 
bagi perbankan Indonesia dalam menghadapi transformasi digital. 
Bagi bank pemain lama yang sudah memiliki sistem TI yang 
legacy, di mana fleksibilitas core systemnya sudah sangat 
terbatas, dibutuhkan investasi yang cukup besar guna 
memastikan bahwa adopsi digital pada perangkat IT mereka 
dapat berfungsi sesuai peruntukan yang diharapkan oleh bisnis. 
Untuk bank pendatang baru, hal ini menjadi kesempatan bagi 
mereka untuk menjadi pemain penting, karena mereka 
berkesempatan untuk memanfaatkan sistem IT terkini dari awal, 
yang sesuai dengan era digital banking ke depannya. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh bank-bank di Indonesia terkait 
dengan kesiapan sistem TI untuk mendukung keberhasilan 
transformasi digital, secara umum dipengaruhi oleh 4 (empat) hal, 
yaitu: 

1. How we work, perubahan pola pengembangan sistem TI yang 
saat ini dilakukan dengan mulai mengadopsi, menerapkan 
dan mengkombinasikan design thinking, lean startup dan 
scrum utk dapat memberikan solusi yang customer oriented 
dan selalu sesuai dengan permintaan pasar. 

2. Tool we use, mengadopsi dan menerapkan penggunaan 
DevSecOps tools yang dapat mempermudah dan 
mempercepat proses pengembangan solusi IT sampai 
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dengan operasionalisasinya dengan tetap mengutamakan 
faktor keamanan 

3. Infrasructure that we use, mengadopsi dan mengimplemen-
tasikan penggunaan infrastruktur DevOps berbasis cloud 
untuk mendukung kebutuhan reliabilitas dan skalabilitas 
infrastruktur yang dibutuhkan oleh solusi TI 

4. Disruptive technology adoption, yang mana selalu mengikuti 
tren perkembangan disruptive technology yang berkembang, 
mengadopsinya dan mengimplementasikan manfaatnya 
untuk kebutuhan penyediaan solusi TI sesuai dengan 
kebutuhan bisnis 

Dari keempat hal tersebut di atas, peta yang ada adalah relatif 
masih baru. Bank-bank buku 4 yang dalam tiga tahun terakhir ini 
sudah memulai inisiasi perubahan tersebut, dan tingkat 
pencapaian atas peningkatan kapabilitas tersebut sebagian besar 
yang sudah didapatkan masih berkisar di bawah 50%. Di mana 
pemenuhan kapabilitas masih ditunjang dengan mekanisme 
bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah memiliki kapabilitas 
tersebut, baik dengan cara managed-services maupun B2B 
dengan sharing-fee atas kapabilitas yang digunakan. 

Hal ini, memang tidak terlepas dari kenyataan bahwa kesiapan 
sistem TI perlu didukung investasi yang memerlukan biaya cukup 
besar, relatif yang terjadi adalah investasi ganda pada tahal awal, 
selain itu juga perlunya komitmen dan kesungguhan dalam proses 
implementasinya. 

Sementara bank-bank kecil lainnya, masih relatif baru pada 
tahapan memulai, di mana fokus implementasi masih ke arah 
electronic banking, kerjasama dengan pihak ketiga masih sulit 
mereka lakukan dikarenakan kesiapan infrastruktur TI untuk 
kebutuhan integrasi yang masih belum tersedia. 
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Penerapan digital banking di BNI merupakan hal yang sangat 
penting untuk saat ini maupun di waktu yang akan datang. Jika 
dilihat dari perjalanan perkembangan BNI dari waktu ke waktu, 
maka pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung bisnis 
bank telah dimulai sejak lama, yaitu antara lain melalui adopsi / 
implementasi jaringan ATM, sistem online 24 x 7, sistem 
sentralisasi, e-channel (Phone Banking, SMS Banking, Internet 
Banking, Mobile Banking), Service Oriented Architecture (SOA), 
uang elektronik, branchless/agent banking, infrastruktur cloud, 
chatbot, Big Data, pemanfaatan biometric untuk pembukaan 
rekening secara digital dan Application Programming Interface 
(API) untuk mendukung open banking.  

Hal ini menggambarkan bahwa perjalanan digital banking di BNI 
tidak dapat secara tegas ditetapkan titik akhirnya karena 
perubahan teknologi informasi yang semakin cepat. Rancangan 
transformasi digital banking BNI saat ini digambarkan dalam suatu 
Corporate Plan dengan timeline sampai dengan tahun 2023. 
Dengan timeline tersebut, transformasi digital banking BNI untuk 
saat ini direncanakan akan matur di tahun 2023 tersebut. 

Pelaksanaan transformasi digital banking BNI lebih jauh didukung 
dengan adanya perencanaan strategis TI / IT Strategic Plan yang 
merupakan turunan atas dukungan TI terhadap Corporate Plan 
tersebut, dengan menfokuskan pada penerapan arsitektur bisnis, 
aplikasi, data, dan teknologi, yang dicanangkan dalam suatu 
roadmap implementasi dan investasi dalam 5 (lima) tahun ke 
depan. 

IT system legacy yang ada di BNI dari awal sudah mendukung 
pemanfaatan platform SOA untuk kemudahan integrasi dan 
komunikasinya. Dengan dukungan SOA tersebut, IT system 
legacy BNI menjadi lebih mudah untuk diintegrasikan lebih lanjut 



191 
 

Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

dengan platform API sebagai dasar sebagai open banking dalam 
transformasi digital. Lebih lanjut, IT system legacy yang ada 
merupakan kompetensi internal BNI, dimana pengembangannya 
dilakukan oleh BNI secara in-house. 

Pada dasarnya, yang perlu dilakukan pada kasus adanya system 
legacy tersebut adalah dengan mulai menyiapkan sebuah layer 
baru, atau yang biasanya disebut dengan istilah System of 
Engagement, merupakan sebuah agility layer dimana layer ini 
memang disiapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan demand 
nasabah yang terjadi pada era digital saat ini. 

Jadi IT System Legacy akan tetap ada dan masih dipergunakan 
sebagai fondasi sistem perbankan, atau yang biasanya disebut 
dengan istilah System of Record, dimana yang dibutuhkan adalah 
bukan agility-nya, tetapi adalah robustness-nya. System of 
Engagement di atas akan berkolaborasi dengan System of 
Record, sehingga akan mendapatkan sistem TI yang robust dan 
agile dalam rangka mendukung proses transformasi digital. 
Seiring perjalanan, ke depannya bahwa memang journey migrasi 
IT System Legacy tetap akan dilakukan, dengan melakukan 
modernisasi infrastruktur dan sistem yang dipergunakan.  

Dalam best-practices-nya, strategi di atas biasanya disebut 
dengan istilah Bimodal of IT, atau juga sering disebut dengan 
istilah Two speed of IT. 

Core Banking System (CBS) yang digunakan di BNI saat ini 
diimplementasikan sejak tahun 2004, dan telah dilakukan 
kastemisasi secara in-house oleh BNI sampai saat ini. CBS BNI 
sebagai sistem kritikal yang harus dijaga tingkat robustness-nya 
memang didesain untuk tidak terkoneksi secara langsung namun 
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melalui sistem middleware untuk terhubung ke sistem layanan 
nasabah.  

Namun demikian, karena source code CBS adalah milik dan dapat 
dimodifikasi oleh BNI, maka CBS sangatlah fleksibel sehingga 
mudah untuk dilakukan integrasi dengan middleware seperti untuk 
API maupun teknologi lain ke depannya. Hal ini diwujudkan pada 
tahun 2019,  melalui inisiasi peningkatan kapabilitas CBS dengan 
kemampuan native-API, sehingga akan dapat dengan lebih 
mudah untuk diintegrasikan dengan semua channel yang kami 
miliki. 

Dengan sifat CBS BNI yang fleksibel tersebut, CBS BNI sudah 
dapat memfasilitasi multichannel dan omnichannel integration. 
CBS BNI telah memanfaatkan model multichannel tersebut sejak 
awal, dikarenakan arah BNI pada waktu itu adalah dengan 
memperluas layanan melalui pengembangan produk e-channel, 
dimulai dari ATM, EDC, SMS Banking, dan Internet Banking pada 
waktu itu. Saat ini, setelah pengembangan multichannel ke Mobile 
Banking dan API Banking, BNI telah berinisiasi untuk melakukan 
simplifikasi dan integrasi layanan untuk membentuk Omnichannel 
BNI pada akhir tahun 2019. 

Kecepatan pemenuhan dan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis 
yang memerlukan dukungan layanan dari sistem TI yang dapat 
memenuhi prinsip time to market, khususnya terkait layanan 
digital banking, BNI menerapkan Scrum dalam proses 
pengembangan sistem TI, sebagai bagian dari Bimodal TI. Untuk 
sistem TI yang terkait dengan core banking dan membutuhkan 
penjagaan risiko lebih tinggi, maka masih dilakukan proses 
pengembangan non-Scrum (berbasis waterfall), sementara untuk 
layanan lainnya akan dimaksimalkan melalui pengembangan 
secara Scrum. 
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Kelebihan dari Scrum di konteks perbankan di Indonesia adalah 
eratnya permintaan bisnis dengan pengembangan sistem, 
dimana bisnis dapat langsung melihat dukungan TI, dan 
sebaliknya tim TI dapat lebih mengerti kebutuhan bisnisnya. 

Kekurangan Scrum di konteks perbankan di Indonesia, 
khususnya terkait dalam proses kepatuhan dan risiko, yang mana 
untuk layanan perbankan tertentu masih diperlukan kajian proses 
dan hasil terkait penjagaan risiko bank, serta adanya kajian 
perijinan oleh regulator terkait. 

Di BNI, dalam proses menuju digital banking, telah terjadi 
pergerakan dari fokus electronic channel bagi layanan B2C, ke 
API (Application Programming Interface) untuk memberikan 
layanan open banking secara B2B, dengan target akhir untuk 
memberikan layanan digital banking secara B2B2C. 

Implementasi API sebagai dasar bagi open banking di BNI telah 
dimulai pada tahun 2016, dan terus diperluas kapabilitas 
layanannya sampai saat ini. Dengan adanya API, maka integrasi 
sistem bank dengan sistem pihak ketiga yang dibutuhkan untuk 
mendukung bisnis akan lebih mudah dan lebih cepat dilakukan 
melalui koneksi Internet, sehingga layanan yang dimiliki BNI akan 
lebih mudah dimanfaatkan bagi bisnis. Pemanfaatan open 
banking BNI melalui API dalam kerjasama bisnis dengan pihak 
ketiga telah sangat dirasakan dampaknya di era digital ini. Sejak 
tahun 2019, layanan open banking BNI tersebut telah difasilitasi 
melalui 127 API services, digunakan oleh 126 institusi, mencakup 
digital company (komunitas startup, fintech, dan merchant), 
universitas, BUMN dan kementerian / lembaga, dengan volume 
transaksi mencapai lebih dari 16,2 juta transaksi, meningkat lebih 
dari 5 (lima) kali lipat dari tahun sebelumnya. 
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BNI telah menerapkan: 

1) Big Data Analytics, dimulai dengan adopsi Enterprise Data 
Warehouse (EDW) di 2011, implementasi Big Data di 2017, 
pemanfaatan Analytics di 2018, serta kajian Data Lake di 
2019 dan perencanaan pengembangan ke depannya. 
Pemanfaatan Big Data Analytics di BNI saat ini sudah 
mencakup lebih dari 10 used case aktif, seperti terkait 
preferensi transaksi nasabah, segmentasi nasabah, 
rekomendasi penawaran produk, cross-selling dan upselling, 
serta reminder transaksi nasabah. 

2) Cloud migration dan Cloud Native System, sudah mulai 
dilakukan, dengan dimulainya inisiasi implementasi 
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) di tahun 2016, kemudian 
juga R&D yang sudah dilakukan atas penggunaan Platform-
as-a-Service (PaaS) pada tahun 2018, yang pada tahun 2019 
ini secara simultan inisiasinya juga dilakukan dengan target 
di tahun berikutnya terimplementasi. Terdapat 2 basis cloud 
yang dilakukan, yaitu cloud on-premise dan public cloud. 
Beberapa migrasi telah dilakukan atas beberapa aplikasi 
pendukung yang tidak terkait dengan data finansial dan 
transaksi nasabah ke public cloud menjadi cloud native 
system, yang mana ini sudah mengurangi jumlah server yang 
ada pada pusat data, sementara sudah sebagian besar 
aplikasi surrounding bisnis dilakukan cloud migration 
menggunakan IaaS yang ada pada cloud on-premise yang 
mana memang masih mempergunakan server fisik yang ada 
pada pusat data BNI.  

3) Artificial Intelligence, yaitu dengan pemanfaatan chatbot 
dalam melayani nasabah BNI dan masyarakat, 
menggunakan natural language processing (NLP), berbasis 
knowledge base yang ada di BNI. Selain melalui chatbot 
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Cinta, pemanfaatan AI bagi nasabah dapat ditemui pada 
layanan Virtual Assistance di BNI Contact Center. 

 

Untuk mendukung transformasi digital, dari sisi SDM dilakukan 
beberapa pendekatan strategi: 

 Peningkatan SDM internal secara berkesinambungan, melalui 
pelatihan/BNI Learning Wallet, seminar, pelatihan dan 
sertifikasi. Dari sisi bisnis, terutama dilakukan peningkatan pola 
pikir digital dari pegawai, antara lain melalui program Binnova 
(BNI Innovation Award) dan BNI Digination, serta pemanfaatan 
media komunikasi internal untuk memudahkan komunikasi dan 
sharing informasi antar pegawai. 

 Pemanfaatan outsource untuk mendapatkan sumber daya 
tambahan dengan kompetensi khusus, untuk memperkuat 
SDM yang ada. 

 Penerapan managed service, dimana pengembangan untuk 
mendukung transformasi digital dapat dilakukan oleh tim 
khusus pihak ketiga, sehingga SDM internal dapat berfokus 
pada pekerjaan utamanya. 

 Kerjasama kolaborasi dengan pihak ketiga, selain untuk 
membantu percepatan proses transformasi, sekaligus untuk 
transfer pengetahuan yang dapat meningkatkan kompetensi 
SDM internal. 

 
Hal-hal tersebut terutama untuk membentuk kinerja pegawai yang 
kreatif dan inovatif dalam melakukan perbaikan yang tiada henti 
dalam proses transformasi digital BNI. 

… 
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Bank Sahabat Sampoerna yang berfokus pada pelayanan 
terhadap nasabah UMKM, telah melakukan langkah yang cukup 
jauh untuk bertransformasi digital. Dari pengalaman kami, banyak 
hal yang berperan dalam proses kami untuk bisa memberikan 
produk dan jasa yang sesuai dengan tuntutan digitalisasi saat ini. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan adalah sumber 
daya manusia, teknologi yang diadopsi, perombakan proses 
operasional, dan kerjasama dengan  pihak ketiga. Di samping itu 
dukungan manajemen puncak dan perencanaan yang bervisi jauh 
ke depan juga sangat penting. Manajemen puncak dan mayoritas 
pegawai Bank Sahabat Sampoerna (BSS) sudah sangat berpola 
pikir digital, hal ini sangat membantu kami untuk dapat 
bertransformasi digital. 

Beberapa inisiatif transformasi digital yang telah kami lakukan 
adalah: 

Memperkuat Infrastruktur  

• Mengganti sistem CORE Banking lama kami ke model 
T-24   

• Peremajaan dan kolokasi pusat data  
• Membangun Operasi Terpusat (Centralized Operation),  
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• Membangun sistem untuk SOP perusahaan, termasuk 
dalam pengelolaan General Affairs, Procurement, dan 
projek strategis. 

• Membangun layanan Call Centre.  
• Menambah jumlah pegawai di divisi operasional dan 

Teknologi Informasi (TI) 

 
Merampingkan Proses Operasional Bisnis 

• Mengabungkan fungsi customer service dan teller menjadi 
satu menjadi Branch Support Officer sehingga menjadi 
one stop service untuk nasabah. 

• Merubah tampilan kantor cabang dari model yang 
tradisional ke model yang kekinian, termasuk alur proses 
layanan pelanggan.  

• Melakukan sentralisasi   transaksi non tunai , pembayaran, 
pengelolaan deposito nasabah, pengelolaan data, 
rekonsiliasi dan settlement 

• Membangun satellite  system yang terintegrasi ke CORE 
Banking secara otomatis 

 
Pembangunan Sistem Aplikasi Sesuai dengan Business 
Initiatives.  

• Memberikan kemudahan transaksi kepada nasabah 
individual melalui Internet Banking dan Mobile Banking, 
serta layanan aktivasi Kartu Debit melalui Interactive Voice 
Response (IVR). 

• Membangun sistem untuk memberikan layanan 
pembayaran dan rekonsiliasi kepada nasabah korporasi – 
fintech dengan konsep Virtual Account dan Host to Host 
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Connection, Open Banking dan Sampoerna Mobile 
Banking, yang mana BSS bisa melayani pembukaan 
rekening secara on-line 

• Membangun sistem untuk bekerja sama dengan fintech 
yang memberikan pendanaan, dan fintech yang 
memberikan pinjaman. 

• Untuk pendanaan, kami kembangkan aplikasi bernama 
PD-aja 

• Sistem pengamanan siber yang tangguh 

 
Meningkatkan  Kompetensi Sumber Daya Manusia  

• Melakukan pelatihan Kepemimpinan Transformasi Digital 
yang diselenggarakan oleh konsultan yang kompeten 

• Para pegawai Teknologi Informasi (TI) diminta untuk 
mempelajari proses bisnis dan mengurai proses tersebut 
dalam membangun aplikasi. 

• Membangun kemampuan para pegawai dalam hal 
melakukan pemantauan projek dan resolusi dalam hal 
menangani kasus-kasus 

• Melatih tata cara komunikasi dan prosedur eskalasi yang 
harus diterapkan   

• Membangun kemampuan para pegawai dalam hal 
mengukur risiko 

Dengan digitalisasi, kami dapat bekerjasama dengan para 
perusahaan fintech, sehingga transaksi dapat kami tingkatkan 
jumlahnya hampir 100 kali lipat. 

Tentunya banyak juga tantangan dan pembelajaran yang kami 
dapatkan dalam proses yang kami lakukan selama ini, yang mana 
perlu selalu diantisipasi. Pertama adalah tidak meratanya 
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kesadaran dan keinginan untuk bertransformasi digital di antara 
para manajemen dan staff. Dalam hal ini kami terus membina 
wawasan dan soft-skills para pemimpin berbagai level agar 
mereka ikut menggerakkan orang di semua level.  

Kedua, adalah kecepatan bekerja yang masih belum sepenuhnya 
sesuai dengan tuntutan kecepatan di era digital ini, sehingga 
dalam beberapa kasus, potensi bisnis menjadi hilang atau 
setidaknya berkurang ketika projek tersebut tidak selesai pada 
waktu yang ditetapkan.  

Ketiga, adalah pergantian pegawai TI ketika projek sedang 
dibangun, hal ini tentunya menyebabkan perlambatan 
penyelesaian projek.  

Keempat, beberapa kali kami jumpai masalah pada beberapa 
pihak ketiga (vendor) yang membantu kami dalam membangun 
solusi, yang dikarenakan oleh kemampuan SDM mereka yang 
kurang memadai, serta juga perubahan personel mereka yang 
mengangani projek.  

Kelima, makin meningkatnya ancaman serangan siber, yang 
membuat kami harus secara proaktif harus selalu waspada dan 
membangun kompetensi untuk menangkalnya. Jika semua hal 
tersebut dicari persamaannya, sesungguhnya intinya adalah pola 
pikir dan kompetensi dari Sumber Daya Manusia (SDM), baik 
SDM internal maupun SDM rekanan (vendor). 

… 
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Josephus K. Triprakoso 
Direktur Utama 
Bank Mandiri Taspen 

 

Digitalisasi merupakan perubahan tren bisnis yang tidak bisa 
dihindari yang saat ini terjadi tidak hanya di segmen perbankan 
namun juga di industri lainnya. Di segmen perbankan tantangan 
digitalisasi tidak hanya terbatas pada pengembangan infrastruktur 
TI namun juga keselarasan terhadap ketentuan regulator supaya 
Bank tetap patuh terhadap ketentuan. Selain itu Bank juga perlu 
memikirkan strategi pendukung seperti kesiapan manajamen 
risiko agar bisnis tetap berjalan secara prudent. Perbankan yang 
tidak siap dalam era digitalisasi akan memiliki potensi kehilangan 
pangsa pasarnya. 

Ke depan akan lebih berbeda karena transaksi perbankan akan 
lebih lincah dan dapat diakses melalui banyak channel seiring 
dengan perkembangan The Internet of Things (IoT). Perbankan 
masa depan adalah perusahaan teknologi dengan lisensi 
Bank. Akses terhadap layanan keuangan maupun produk-produk 
Bank dapat diakses melalui layanan yang lebih nyaman serta 
lekat dengan kegiatan sehari-hari, semisal melalui pesan kilat 
(instant messaging) untuk payment/transfer maupun melalui 
wearable gadget yang langsung dapat digunakan untuk sarana 
pembayaran sehingga ke depannya interaksi dengan nasabah 
tidak lagi melalui jalur konvensional seperti cabang atau ATM. Hal 
ini yang harus disiapkan dari sekarang 
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Seluruh elemen Bank Mantap secara bersamaan diharuskan 
bertransformasi secara digital terutama dari perubahan pola pikir 
karyawan dan strategi perusahaan. Namun terkait dengan 
pengembangan strategi pasar digital dan infrastruktur TI kami 
membentuk satu unit khusus sebagai anchor unit dan lead project 
untuk pengembangan digitalisasi produk dan layanan. 

Dengan adanya unit tersendiri yang fokus maka transformasi tidak 
memerlukan waktu yang lama karena pengembangan digital 
dapat dilaksanakan secara hybrid berdampingan dengan proses 
bisnis saat ini. Inisiatif digital dibungkus dalam sandbox yang 
dibawahi oleh suatu unit khusus. 

Bank Mantap telah bersiap untuk Open Banking System, dimulai 
dengan implementasi Enterprise Service Bus (ESB) – Service 
Oriented Architecture (SOA) sebagai sarana penghubung aplikasi 
baik dari dan antar aplikasi internal ataupun dengan aplikasi dari 
luar yang terhubung dengan Bank Mantap. Seiring dengan 
pemenuhan kelengkapan infrastruktur TI dan pemenuhan blue-
print Bank Mantap maka untuk sarana penghubung antar aplikasi 
akan dipisahkan dan dimaksimalkan implementasinya dengan 
menggunakan Application Programming Interface (API) 
Management sebagai penghubung antar aplikasi yang akan 
digunakan oleh pihak luar, baik itu secara fungsi pendukung atau 
pelengkap fitur transaksi. 

Beberapa hambatan yang kami hadapi adalah: 

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu 
mengikuti perubahan yang begitu cepat karena sebagus-
bagusnya teknologi yang dimiliki tanpa didukung SDM yang 
tepat akan menjadi sia-sia 
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2. Menyesuaikan dengan regulasi karena perbankan 
merupakan lembaga yang penuh regulasi 

3. Kesulitan mencari orang yang paham tentang  IT Security 

Ketika Bank memutuskan untuk mulai mengalihkan berbagai 
kegiatan operasional dan rutin ke arah digital, maka pegawai yang 
semula melakukan kegiatan operasional secara perlahan seolah 
“tidak dibutuhkan” sehingga memang perlu adanya kolaborasi 
dengan unit kerja terkait sehingga perubahan yang dilakukan 
berjalan mulus. Apa yang kami lakukan saat ini adalah dengan 
mulai membatasi perekrutan pegawai, khususnya yang ke 
depannya akan terdampak langsung atas digitalisasi layanan 
serta menata ulang organisasi dan proses bisnis yang sejalan 
dengan pengembangan organisasi. Sedangkan untuk pegawai 
saat ini akan terus ditingkatkan kompetensinya agar dapat 
mengikuti arah perubahan. 

Kami percaya bahwa transformasi digital adalah keniscayaan. 
Siapkan digitalisasi sebelum terlambat, siapkan organisasi utk 
lebih lincah dan adaptif serta mampu beradaptasi dengan 
teknologi. 

“Pertarungan masa depan adalah petarungan melawan 
ketidakpastian, dan digitalisasi adalah salah satu kunci 
memenangkan pertarungan.” 

… 
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Irfanto Oeij 
Former President Director at 
Bank Mayora 

 

Bentuk bisnis bank dalam 5 tahun mendatang pasti akan berubah. 
Salah satu contoh yang paling mudah adalah mengenai alat 
pembayaran, yang mana di masa mendatang masyarakat tidak 
akan menggunakan cek, bilyet giro maupun tunai tapi akan beralih 
kepada pembayaran digital. Dengan adanya perubahan ini maka 
bank harus fokus pula dalam pengembangan pembayaran digital. 
Juga dalam pemberian fasilitas kredit, misalnya untuk segmen 
mikro, pemberian fasilitas kredit akan lebih cepat dan mudah 
dengan menggunakan teknologi. Pengajuan kredit, pengikatan 
maupun pencairan kredit akan semakin mudah dengan adanya 
teknologi. Masyarakat akan semakin dimudahkan dalam 
pengajuan dan persetujuan kredit dengan berbasis teknologi. 

Agar transformasi digital berjalan dengan baik dan cepat, 
sebaiknya Bank membentuk anak perusahaan digital banking 
tersendiri, yang juga dapat menghindari beban biaya yang tinggi 
dalam investasi di teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). 
Salah satu cara dalam menyiapkan SDM yang handal untuk 
melakukan transformasi digital adalah dengan membentuk unit 
khusus yang bertugas untuk melakukan tansformasi, yang mana 
unit ini juga bekerja sama dengan unit2 lain khususnya bidang 
Teknologi Informasi (TI), Sumber Daya Manusia (SDM), dan 
Learning and Development (LD). Bidang SDM dan LD sangat 
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penting dalam membentuk manusia yang handal dan siap dalam 
menghadapi digitalisasi. 

Tantangan utama kami di Bank Mayora dalam melakukan 
transformasi adalah perubahan pola pikir SDM. Tantangan lain 
adalah pencapaian pemahaman karyawan akan arah dan 
kebijakan pimpinan dalam transformasi digital. 

Kita perlu menyadari bahwa perkembangan dunia usaha berubah 
sangat cepat dan kita harus bergerak dengan cepat pula untuk 
melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan tersebut. Ada 2 
pilihan tersedia: 

a. Berdiam diri, maka akan tertinggal dan mati secara 
perlahan, atau  

b. Bergerak cepat  mengikuti arah perubahan tersebut dan 
beradaptasi.  

Dan itu semua pilihan ada di tangan kita. 

 

… 
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Indra Falatehan 
Direktur Utama 
Bank BJB Syariah 

 

Era disrupsi teknologi merupakan sebuah tantangan yang sudah 
pasti hadir dalam industri perbankan di Indonesia. Melihat dari 
data perkembangan fintech lending yang terus meningkat sampai 
dengan 91,30% atau senilai Rp. 155,9 pada periode Desember 
2020, dari sisi penyaluran pinjaman, hal ini bisa menjadi suatu 
risiko yang harus diperhitungkan dalam kurun waktu 5 tahun ke 
depan, khususnya apabila industri perbankan Indonesia tidak 
melakukan transformasi yang mature. Kehadiran fintech saat ini 
diuntungkan dengan perilaku masyarakat yang semakin gemar 
melakukan transaksi secara digital. Hal ini menjadi ancaman 
utama bagi industri perbankan, antara lain sebagai berikut : 

a. Digital Payment seperti kehadiran OVO dan ShopeePay 
yang menawarkan layanan cashback untuk setiap 
transaksi yang dilakukan baik secara offline maupun 
online melalui marketplace. 

b. Layanan transaksi transfer antar bank yang selama ini 
menggunakan SKNBI, RTGS, ATM Bersama, PRIMA 
yang memiliki keterbatasan masalah waktu dan biaya 
transfer, dengan menggunakan layanan digital menjadi 
lebih murah dan efisien. 

c. Peer-to-peer lending memberikan kemudahan proses bagi 
masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, bahkan 
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bagi mereka yang belum terjangkau oleh layanan Bank 
(un-bankable). 

d. Opsi nasabah dalam menyimpan dana yang sebelumnya 
hanya di bank, beralih kepada platform digital yang lebih 
mudah dan return yang lebih baik. 

Di sisi lain, kehadiran fintech di Indonesia bisa menjadi peluang 
bagi perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan 
memperluas penetrasi pasar keuangan. Sama-sama bertujuan 
untuk memperluas inklusi keuangan dimana masyarakat 
mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal 
yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman tentunya bisa 
menjadi modal awal kolaborasi antara fintech dengan perbankan. 
Keberanian, kemudahan, serta kelincahan yang dilakukan para 
pemain fintech bisa digabungkan dengan kapabilitas dan modal 
bank yang kuat. 

Visi Bank BJB Syariah ke depan akan berbeda dengan 
sebelumnya, karena melakukan perubahan dengan teknologi 
digital, terutama untuk meningkatkan kecepatan layanan 
perbankan, dengan tetap mempertimbangkan aturan dan fungsi-
fungsi perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola 
yang baik, serta menjadi mitra strategis untuk pemerintah daerah 
dalam menyediakan solusi pengelolaan keuangan secara 
Syariah. 

Sejalan dengan Corporate Plan BJB Syariah 2019-2023, ada 
beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk mendorong 
industri perbankan Syariah agar lebih maju melalui OJK, KNKS, 
dan BPKH. OJK dalam hal ini telah membuat Roadmap 
perbankan Syariah yang di dalamnya membahas mengenai hal 
yang dapat dilakukan agar industri perbankan Syariah lebih maju, 
salah satunya dengan membuat kebijakan Platform Sharing 
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sehingga meringankan beban Bank Umum Syariah (BUS) dan 
berpotensi untuk meningkatkan aset yang cukup signifikan.  

Akselerasi Digital Banking menjadi salah satu fokus strategi 
offensive Bank BJB Syariah dalam melakukan penetrasi atau 
mengembangkan segmen pasar baru yang saat ini masih 
didominasi oleh kompetitor khususnya memanfaatkan kekuatan 
yang dimiliki oleh induk. Unit Bisnis Digital Banking tersendiri bagi 
kami merupakan salah satu alternatif yang lebih tepat untuk 
mencapai transformasi yang mature. 

Corporate Plan Bank BJB Syariah untuk 5 tahun periode akan 
didukung oleh rencana strategis dari seluruh unit kerja yang ada, 
khususnya di bidang Teknologi Informasi yang telah menyusun 
Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2019 – 2023, 
di mana sasaran atau tujuan yang hendak dicapai didefinisikan 
untuk mendukung pertumbuhan bisnis bank melalui peningkatan 
layanan dan kapabilitas delivery channel, insfrastruktur dan 
sumber daya Teknologi Informasi. 

Di awal tahun 2021 ini, kami telah melakukan kajian dan 
pembaharuan atas Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 
2019 – 2023 (5 tahun), sebagai upaya untuk memastikan 
aktualisasi rencana strategis bank mampu mengikuti tren 
perkembangan teknologi informasi yang dinamis serta 
menghadapi kompetisi bisnis bank yang semakin agresif melalui 
pemanfaatan solusi TI dan layanan perbankan digital. Maka 
tercetuslah dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 
2021 – 2023 (3 tahun) dengan berfokus pada Digital Technogy 
Roadmap Bank BJB Syariah.  
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Terdapat 3 thematic strategic inisiative yang akan di tempuh 
dalam 3 tahun kedepan oleh Bank BJB Syariah dalam 
mewujudkan layanan perbankan Syariah digital, antara lain: 

1. Base building, 
Membangun fondasi untuk mendukung proses digitalisasi 
Bank BJB Syariah. 

2. Ecosystem enlargement, 
Membangun dan melengkapi delivery channel untuk 
melayanan seluruh ekosistem. 

3. Focus experience, 
Menghadirkan new experience sebagai bank Syariah 
digital dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Syariah. 

Tentunya menjadi tantangan yang tidak mudah untuk Bank BJB 
Syariah dalam melakukan transformasi tersebut, namun kami 
yakin dengan kekuatan skala bisnis, sumber daya internal dan 
kekuatan ekosistem Syariah yang telah terbangun (khususnya di 
wilayah Jawa Barat & Banten), akan menjadi kesempatan besar 
untuk merealisasikan rencana strategis Bank BJB Syariah 
menjadi salah satu Bank Syariah Digital di Indonesia. 

Adalah suatu keharusan bagi manajemen untuk memberikan 
dukungan secara penuh dalam mengawal realisasi Rencana 
Strategis Teknologi Informasi melalui peningkatan investasi, 
infrastruktur & bisnis, serta dalam pemenuhan sumber daya 
manusia yang memadai; termasuk di dalamnya adalah strategi 
berkolaborasi dan dukungan dari Bank Induk. Peningkatan 
kompetensi SDM bisnis maupun TI dilakukan untuk sebagai salah 
satu rencana taktis dalam memberikan nilai tambah dan 
peningkatan literasi digital seluruh karyawan Bank BJB Syariah 
melalui pelatihan, seminar, dan bedah buku secara reguler. 
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Langkah – langkah strategis & taktis di atas, merupakan upaya 
dalam memecahkan tantangan yang dihadapi oleh kami dalam 
transformasi digital yang terutama pada aspek SDM dan regulasi, 
antara lain: 

− Kompetensi SDM terhadap digitalisasi masih rendah. 
− SDM sudah merasa nyaman dengan bisnis proses yang 

ada saat ini sehingga enggan berubah. 
− Regulasi perbankan (OJK) yang masih membatasi 

kegiatan perbankan digital yang masih harus dikorelasikan 
dengan tingkat kesehatan bank 

− Keterbatasan dalam mengembangkan ide/produk/aktifitas 
baru harus termuat dalam Rencana Bisnis Bank sehingga 
time to market menjadi lebih lama 

Dengan semua kondisi di atas, kami berharap bisa mencapai 
transformasi digital yang mature dalam kurun waktu 3 tahun ke 
depan. 

… 
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Muhammad Yamin 
Direktur Utama 
Bank Kaltim Kaltara 

 

Bank di  Indonesia  harus  segera melakukan transformasi digital 
dengan membuat komitmen manajemen dengan: 

1) Melakukan perubahan Visi dan Misi untuk menuju Bank 
Digital (Digital Banking Transformation) 

2) Melaksanakan dan menjalankan model bisnis  bank 
sebagai bank yang menerapkan Transformasi Digital 

3) Melakukan penyesuaian atau restrukturisasi organisasi 
untuk unit baru dengan versi Digital (Organizational Digital 
Transformation) 

4) Melakukan transformasi budaya Digital (Digital Culture 
Transformation) 

5) Pengelolaan Operasional Digital (Digital Operation) 
6) Melakukan  integrasi antara personil bisnis/operasional  

dengan  IT ( IT & Business People Alignment) 
7) Melakukan perubahan proses rekrutmen pegawai sesuai 

kebutuhan (Staff on Demand & ProHire) dengan 
keterampilan terbaik yang sesuai untuk percepatan. 

8) Melakukan penyesuaian  infrastruktuf  teknologi  informasi 
dan investasi  tepat  guna 

9) Melakukan  learning and  growth untuk  bidang  
Compliance, Risk Management & Legal berdasarkan 
kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) berbasis digital 
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Bank harus melakukan upgrade terhadap sistemnya 
menggunakan middleware/converter yang berfungsi sebagai 
sarana menyediakan interaksi dengan layanan  atau  aplikasi  
yang dibuat untuk menghubungkan beberapa proses pada satu 
atau lebih mesin agar bisa saling berinteraksi di suatu jaringan 
yang lebih modern atau digital, sekaligus sebagai konektivitas 
antara API  dan  core banking. Dengan demikian  core banking 
yang dimililik masih dapat difungsikan tanpa harus mengganti 
sistem dan mesin yang lama. 

Core banking pada bank di Indonesia sebagian besar 
menggunakan IBM AS/400 yang dinilai cukup handal dari segi 
keamanan data dan memiliki tingkat kalkulasi yang cukup akurat 
namun pada saat itu belum mempertimbangkan fleksibiltas dan 
kecepatan terkait dengan pengembangan interface sehingga 
middleware atau converter untuk core banking masih diperlukan. 

Kesiapan Open Banking System bagi bank di indonesia sudah 
merupakan keharusan dengan mempersiapkan penggunaan 
API (Application Programming Interface). API menyediakan 
fungsi dan juga perintah dengan bahasa yang lebih terstruktur 
dan lebih mudah bagi dipahami bagi Programmer, hal ini penting 
dalam aspek editing dan pengembangan, sehingga Programmer 
mampu mengembangkan sistem tersebut dengan mudah, saat 
ini Bank Kaltimtara sedang melakukan pembahasan arsitektur 
teknologi informasi untuk menggunakan API agar dapat 
terkoneksi dengan core banking yang lama, tentunya dengan 
melakukan evaluasi middleware dan menetapkan converter 
sebagai penghubung API dengan core banking. 
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Untuk permasalahan pengembangan sistem yang 
menggunakan Big Data Analytics, cloud migration, cloud native 
system, Artificial Intelligence, yang terdapat pada COBIT 5 
(Control Objective for Information and Related Technology), 
Bank Kaltimtara masih pada level 1 atau 2 dari 5 level yang ingin 
dicapai, yaitu : 

1) Initial: merupakan titik awal untuk penggunaan proses 
pengulangan yang baru atau tidak berdokumen. 

2) Repeatable: proses tersebut setidaknya 
didokumentasikan secara memadai sehingga upaya 
pengulangan langkah yang sama dapat dilakukan. 

3) Defined: proses didefinisikan/dikonfirmasi sebagai proses 
bisnis standar 

4) Capable: proses ini dikelola secara kuantitatif sesuai 
dengan metrik yang disepakati 

5) Efficient: manajemen proses mencakup 
optimisasi/peningkatan proses yang disengaja 

Bank Kaltimtara juga dalam pengembangan sistem core-
bankingnya untuk memfasilitasi integrasi Multichannel dan 
Omnichannel. 

Kami menyadari bahwa kami harus segera melakukan 
transformasi ke arah digital banking atau fintech berlisensi bank 
sebelum terlambat, karena layanan perbankan saat ini tidak saja 
bisa dilakukan oleh bank, namun juga telah dilakukan oleh bukan 
bank (fintech). 

… 



213 
 

Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia 

 

Irvandi Ferizal 
• Human Capital Director di 

Maybank Indonesia 
• Praktisi Human Capital 

Perbankan dengan lebih 
dari 30 tahun pengalaman 
di bidangnya.  

• Peraih Dave Ulrich Award 
tahun 2016 untuk 
Excellence Leaderhip in 
Human Capital 

• Penulis buku “ Employer of 
Choice” (2016) 

 

Digitalisasi tidaklah sama dengan digital business transformation. 
Digitalisasi bisa dipersepsikan sempit; sebatas mengganti 
teknologi analog mengganti digital. Kita bisa menginvestasikan 
untuk membeli teknologi dan tools yang kemudian dicangkokkan 
ke proses bisnis yang sudah ada . Digital business transformation 
adalah sebuah proses di mana kita mengkaji ulang proses bisnis 
menuju kecepatan ataupun ketepatan , lebih efektif dan efisien, 
dengan menggunakan pendekatan digital. 

Ada 3 hal utama yang dilakukan oleh Maybank dalam melakukan 
digital business transformation, yaitu: 

1. JOURNEY DALAM MEMBANGUN BUDAYA DIGITAL 

Budaya digital tidak terjadi begitu saja. Yang namanya 
transformasi, pasti terdapat pro dan kontra; terdapat resistensi 
dan membutuhan waktu untuk menjadi sebuah perilaku. 
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Di Maybank Indonesia, proses membangun budaya digital 
dapat digambarkan dalam diagram berikut ini : 

 

 

Tahap pertama adalah yang disebut dengan Awareness 
(Membangun Kesadaran). 

Dalam tahap ini dilakukan segala bentuk kampanye, program 
pelatihan (baik di kelas ataupun e-learning),  dan segala sesi 
komunikasi yang intensif terhadap para pemimpin. Kita tidak 
bisa mengubah karyawan, jika pemimpinnya belum memahami 
mengapa dan apa yang akan berubah. Dalam tahap 
awareness ini juga dilakukan komunikasi yang konsisten dari 
para direksi dalam segala bentuk event. Tidak lupa pula, dalam 
tahap awareness ini, sejumlah perwakilan lintas fungsional 
diberikan kesempatan untuk melihat organisasi lain untuk 
membuka wawasan. 
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Tahap kedua adalah Acceptance (Penerimaan) 

Setelah karyawan memiliki kesadaran tentang apa dan 
mengapa transformasi digital yang terjadi, maka untuk 
membangun penerimaan maka dibutuhkan konsistensi leaders 
dalam berkomunikasi setiap event untuk memastikan bahwa 
transformasi digital adalah perlu dan penting. Tidak hanya itu, 
juga perlu disampaikan “What is in it for me”, artinya value 
proposition bagi karyawan, apa benefit dan manfaatnya bagi 
karyawan. Di Maybank Indonesia, penerimaan didorong 
dengan kegiatan Innovation Festival di mana karyawan 
didorong untuk menyampaikan ide-ide inovatif yang 
berhubungan dengan digital. Bank juga harus menyelaraskan 
kebijakan dan prosedurnya, sistem dan praktek manajemen, 
produk dan layanan yang ditawarkan. Sedangkan dari segi 
praktek Human Capital; praktek rekrutmen, pelatihan, 
manajemen kinerja,  manajemen talenta dan lainnya juga 
diselaraskan. 

Tahap ketiga adalah penguatan (reinforcement) 

Setelah karyawan menerima, maka kita melakukan tahapan 
penguatan. Penguatan dilakukan dengan cara memastikan 
transformasi digital menjadi bagian dari KPI ataupun scorecard 
para pemimpin termasuk para direksi. Membangun budaya 
positif, maka dilakukan pemberikan penghargaan kepada 
mereka yang menunjukkan kinerja yang berkaitan dengan 
transformasi digital. Dan dilakukan pula story-telling (tutur 
cerita) dari kisah-kisah keberhasilan; yang memperkuat 
kepercayaan bahwa transformasi digital itu ternyata 
bermanfaat dan mungkin dilakukan. 
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Jika ketiga tahapan ini dilakukan secara konsisten, tanpa 
deviasi, dan para leader menjadi role model; maka budaya 
digital akan terbentuk dan menjadi sebuah perilaku. 

2. MEMBANGUN KAPABILITAS FUTURE READY 

Di Maybank Indonesia, terdapat 6 pilar kapabilitas yang 
dibangun, untuk mempersiapkan organisasi yang FUTURE  
READY. 

 

Pilar tersebut terdiri dari : 
1. Digital Awareness, artinya karyawan dapat memahami 

secara umum tentang aplikasi dari berbagai teknologi baru 
di dunia bisnis, seperti Artificial Inteligence, Machine 
Learning, Cloud, Blockchain , dan lainnya. 

2. Data Driven Decision Making; artinya karyawan dapat 
memahami aplikasi analisis data sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. 

3. Human Centred Design; artinya karyawan dapat 
memahami proses design produk dan layanan dari 
perspektif pelanggan. 
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4. Agile; artinya karyawan dapat menggunakan prinsip 
agilitas dalam semua aspek bisnis. 

5. Future Communication; artinya bagaimana karyawan 
dalam membangun keterikatan dengan pelanggan dalam 
era digital ini, secara efektif dan efisien. 

6. Risk & Governanve in the Digital World; artinya karyawan 
dapat memahami dan mengelola resiko di dalam dunia 
layanan keuangan yang berbasis digital; termasuk di 
dalamnya adalah aspek cybersecurity dan tindak kriminal 
keuangan. 

Untuk membangun kapabilitas ini, di Maybank Indonesia 
dijalankan atas dua jalur; yaitu : 

1. Jalur generalis; di mana semua karyawan diwajibkan 
memiliki pemahaman dasar atas 6 pilar ini. Untuk itu, 
kegiatan e-learning dan Guru Series (seri berbagi 
pengetahuan dari tokoh/pembicara terkemuka) dijalankan 
secara terbuka dan masif. 

2. Jalur spesialis; di mana untuk setiap pilar tersebut; 
dikembangkan para spesialis yang benar-benar akan 
mendalami secara khusus melalui pelatihan yang intensif. 

Kapabilitas yang siap menghadapi masa depan ini, juga harus 
diantisipasi dengan penyiapan tata kelola yang jelas, 
memenuhi aspek Good Corporate Governance (GCG); untuk 
meminimalisir risiko serta memastikan penerapan yang terarah 
& sistematis. 

Upaya membangun kapabilitas ini tidak hanya dilakukan di 
kelas, tetapi mengunakan omni channel. Selain e-learning, 
juga dilakukan menggunakan pendekatan on the-job dan 
coaching – mentoring; untuk memastikan efektifitas program. 
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3. HUMANIZING TECHNOLOGY 

Teknologi digital yang begitu pesatnya hadir dalam kehidupan 
kita, harus disikapi dengan bijak. Teknologi akan mempercepat 
proses, meningkatkan akurasi dan cakupan; namun tidak akan 
menggantikan semua peran manusia di dalam kehidupan, 
termasuk di dalam aktivitas bank. Teknologi tidak akan  
menggantikan trust, relationship, creativity; dan leadership; 
karena pada kenyataannya teknologi dibuat oleh manusia, atas 
input yang diberikan manusia. Di dalam pelayanan pelanggan; 
aktivitas transaksi dapat digantikan oleh teknologi; tetapi tidak 
bisa dipungkiri bahwa aspek relasi, mendengarkan, empati, 
dan kepercayaan, tidak akan tergantikan. Begitu pula di aspek 
kepemimpinan; bagaimana pun program on-line dilakukan 
untuk semua aspek manajemen, tetap dibutuhkan aspek dialog 
dari atasan kepada timnya. 

Di dalam mendisain program digital; juga dibutuhkan 
pemahaman yang mendasar atas aspek manusia. Sebagai 
contoh; berapa lama akses harus dimungkinkan, apakah akses 
dilakukan secara mudah untuk berbagai akun yang dimiliki, dan 
proses tidak boleh kompleks yang menyulitkan pelanggan. Ini 
lah yang disepakati di Maybank sebagai prinsip dalam digital 
banking yang berorientasi Customer Experience. Prinsip 
tersebut adalah : Customer Centricity, Simplicity, Speed, 
Traffic dan Relationship.  

Kesimpulannya; Transformasi bisnis digital membutuhkan 
upaya membangun budaya digital. Hal inilah yang dilakukan di 
Maybank Indonesia; dengan tetap mengacu kepada misinya : 
“Humanizing Financial Service”.  

… 
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Samsir Ismail 
Direktur Utama Bank Kalbar 

 

Dalam dunia bisnis, transformasi digital adalah proses bisnis 
dengan penerapan tekonologi digital yang mengacu pada 
operasional maupun kebijakan strategis perusahaan untuk 
menciptakan pengalaman baru yang inovatif, penerapan teknologi 
digital yang tertanam ini akan menjadi suatu pola kebiasaan 
nantinya. 

Saat ini, terutama pada suasana kondisi pandemi Covid-19 ini 
digitalisasi memiliki peran penting dalam industri perbankan dan 
merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas, 
kecepatan, dan kecermatan pelayanan. Sebagian besar Bank 
memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu keunggulan 
strategis dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin 
kompetitif. 

Dengan kesadaran akan hal tersebut, maka Bank Kalbar secara 
terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap teknologi 
digital yang dimiliki dalam upaya memenuhi kebutuhan nasabah 
dengan bertransaksi non tunai pada masa pandemi Covid-19 ini 
yang mana mengharuskan adanya transformasi digital pada 
produk & layanan perbankan, jika tidak Bank/Perusahaan tersebut 
akan ditinggalkan nasabah. 
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Adapun salah satu strategi yang diterapkan oleh Bank Kalbar 
yaitu Transformasi Digital melalui Non-Digital Efforts to Build 
Digitalization dengan 2 (dua) sasaran utama : 

1. Digital Pioneer (menjadi yang pertama dan terdepan) 
Bank Kalbar menjadi yang pertama di Indonesia yang 
berkaitan dengan pengelolan dana desa secara digital, 
Bank Kalbar melalui Cash Management System (CMS) 
memulai tahap awal dengan melaksanakan program ini 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Provinsi 
Kalimantan Barat yang secara nasional merupakan 
Kabupaten pertama yang menerapkan sistem Pencairan 
Dana Desa secara digital dengan Cash Management 
System (CMS) tepatnya pada tahun 2020 pada 118 desa, 
dan nantinya akan disusul oleh seluruh Kabupaten/Kota 
lainnyadi Provinsi Kalimantan Barat secara bertahap. 

 Dengan adanya Cash Management System (CMS) ini 
mewujudkan transparansi dan memudahkan dalam 
memonitoring pengelolaan keuangan desa sehingga 
setiap Rupiah yang keluar dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 Budaya digitalilasi yang sudah masuk desa ini menjadi 
suatu pembelajaran bagi masyarakat itu sendiri, 
sehingga menjadi suatu keharusan untuk belajar 
berkenaan kemajuan teknologi dan pada akhirnya 
masyarakat menjadi terbiasa dan melek teknologi 
dengan hadirnya teknologi digitalisasi tesebut. 

 Pengelolaan dana desa dengan adanya CMS menjadi 
semakin mudah, ini menjadikan perangkat desa tidak 
perlu lagi ke Bank. Dengan adanya kemudahan ini, 
menjadi suatu faktor akan keloyalitasan kepada Bank 
Kalbar baik oleh perangkat desa itu sendiri maupun 
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para pengusaha/toko yang terlibat dalam transaksi 
tersebut. 
 

2. Strong Words  
 “ Bank Kite Punye Kite “, kalimat yang selalu 

diucapkan mengenai Bank Kalbar dengan literatur 
bahasa budaya Melayu yang memiliki makna Bank 
Kalbar sebagai Bank kepunyaan masyarakat 
Kalimantan Barat yang dikelola oleh “Kite” (arti: Kita) 
masyarakat Kalbar dan pada akhirnya hasilnya untuk 
“Kite” (arti: Kita) masyarakat Kalbar juga. Jargon ini 
merupakan upaya dalam membentuk budaya  
memiliki yang lebih kuat untuk masyarakat Kalimantan 
Barat  pada Bank Kalbar. 
 

Kesimpulan: bahwa dalam era transformasi digital ini, di mana 
perbankan berlomba-lomba dalam investasi digital, salah satu 
konsep bisnis bank Kalbar bahwa lebih optimalisasi produk digital 
yang ada dalam menciptakan budaya digital melalui upaya atau 
usaha pengembangan pasar digital terutama ke desa-desa 
sekaligus mendukung program pemerintah dengan meningkatkan 
Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan 
Desa Maju menjadi Desa Mandiri. 

Selain itu Bank Kalbar fokus membangun hubungan 
kemasyarakat melalui budaya kepemilikan Bank Kalbar sendiri 
melalui jargon “ Bank Kite Punye Kite “yang kami yakini tercapai 
dan dapat dirasakan yaitu: kepercayaan stakeholder dan loyalitas 
nasabah yang semakin baik, sekaligus budaya digital yang 
pemasarannya dimulai dari desa dengan fasilitas perbankan yang 
masih sangat terbatas. 
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Penyemangat dan pro-action  kami yaitu non-digital efforts to build 
digitalization sebagai bentuk transformasi digital Bank Kalbar 
melalui 2 poin strategi sesuai penjabaran diatas. 

Dengan Transformasi Digital berikut strategi penjabarannya 
untuk, Bank Kalbar terus berkiprah dalam pembangunan 
perekonomian masyarakat Kalimantan Barat secara 
berkelanjutan. 

... 
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Harry Alexander Riwu Kaho 
Direktur Utama Bank NTT 

 

Layanan perbankan terus bertransformasi dari masa ke masa. 
Jika dulu layanan digital dianggap tidak berprospek, ternyata tidak 
untuk saat ini. Bank NTT dituntut terus mampu beradaptasi 
dengan layanan perbankan yang maju dan modern guna 
menjawab kebutuhan masyarakat di era disrupsi ini. 

Saya sedikit memberi testimoni mengenai transformasi layanan 
digital di Bank NTT. Dimulai pada tahun 2018, saat itu ketika saya 
diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Direktur Pemasaran 
Dana Bank NTT. Hasil kajian dan  evaluasi, ditemukan bahwa 
kondisi Bank NTT saat itu tantangannya di struktur dana dan 
likuiditas yang belum kuat. 

Atas hasil pemetaan itulah, ketika dipercaya sebagai Direktur 
Dana, strategi yang saya ambil adalah melakukan penguatan 
struktur dana dan likuiditas. Dan, salah satu program yang 
dilakukan adalah mengefektifkan layanan melalui digitalisasi atau 
elektronifikasi sehingga mulailah didorong langkah-langkah 
inovasi produk berbasis digitalisasi/elektronifikasi. 

Sektor pemerintah daerah adalah prime customer Bank NTT 
dalam layanan ini kemudian disusul sektor swasta. Pada sektor 
pertama yakni pemerintah, Bank NTT mulai mendalami 
sumberdaya baru, Bank NTT menghadirkan layanan berbasis 
Cash Management System (CMS) untuk pengelolaan keuangan 
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daerah seluruhnya di kelola oleh Bank NTT. Selain itu sinergitas 
Bank NTT dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sembilan 
(9) pajak daerah, penjajakan rencana kerjasama pinjaman daerah 
dan layanan lainnya dalam rangka mendorong pertumbuhan 
ekonomi di daerah. 

Sementara itu, di sektor swasta pun kami jadikan sebagai potensi 
unggulan untuk digarap. Maka kami hadirkan layanan 
elektronifikasi pada bidang pendidikan dan kesehatan ( rumah 
sakit ) Sedangkan pada sektor perorangan, Bank NTT saat itu 
sudah masuk padalayanan mobile banking yang harus diakui, 
belum dikelola secara maksimal. Layanan mobile banking 
perlahan dibenahi, kanal-kanal pembayarannya diperbanyak, 
memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat 
NTT yang saat ini belum bisa menjangkau layanan keuangan 
perbankan secara maksimal. 

Mobile banking dimanfaatkan menjadi media untuk meningkatkan 
daya saing, efisiensi kegiatan operasional, meningkatkan 
pendapatan non bunga terutama fee based income, inisiasi, dan 
penguatan struktur dana. Dari situ kami terus bergerak, 
mengembangkan produk tabungan konvensional menjadi 
tabungan yang mobile. Ini terkait dengan segmentasi. Sehingga 
masuk pada tahun 2019, mulailah pengembangan core banking 
di mana Bank NTT mengganti core banking yang sudah 20 tahun 
dipakai menjadi yang baru. Yang lebih fleksibel, dinamis dari sisi 
bisnis dan prospek bisnis bank. 

Dari core banking lalu turunlah ke aplikasi-aplikasi layanan. Baik 
itu layanan untuk pemerintah yang sebelumnya CMS, 
dikembangkan menjadi layanan aplikasi yang berbasis 
penerimaan dan pendapatan. Dalam layanan ini, Bank NTT 
menawarkan pelayanan pembayaran sembilan  pajak daerah. 
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Sejauh ini hampir seluruh kabupaten di NTT telah menjadi mitra 
strategis, bahkan rata-rata sudah action di lapangan. Banyak 
keuntungan dari jenis layanan ini, selain terkonsentrasinya 
penerimaan, juga meminimalisir kebocoran dana di level tertentu. 
Dan hingga kini, rata-rata jumlah transaksi per bulan mencapai Rp 
1,2 triliun. 

Di sektor swasta, Bank NTT terus mengembangkan layanan-
layanan yang masih sejalan dengan CMS serta menghadirkan 
tambahan aplikasi yang memperluas jangkauan layanan atau 
koneksinya. Pendidikan salah satunya. Konektifitas antara orang 
tua, murid dan guru di sekolah dipandang penting sebagai satu 
kesatuan dalam menciptakan generasi berkualitas. Orang tua 
mudah melakukam pengawasan tentang perkembangan 
akademik anaknya melalui aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya untuk 
menjembatani informasi di dunia pendidikan. Dan juga semua 
sistem pembayarannya diakomodir dalam aplikasi itu.  

Tidak cukup di situ kami juga melakukan pengembangan lagi pola 
untuk sinergitas bertumbuh sehingga dengan mobile banking 
yang ada dengan menciptakan ruang-ruang untuk mengadakan 
literasi kepada semua pihak tentang inklusi keuangan. 
Masyarakat diperkenalkan pada akses keuangan yang mudah, 
murah dan cepat melalui pemanfaatan mobile banking. 

DIA BISA (Digital Agen Bank NTT dan Mahasiswa) adalah 
program yang diluncurkan pada tahun 2019 untuk menjawab 
respon generasi milenial agar mau berusaha secara mandiri 
menggunakan kanal-kanal yang disediakan oleh Bank NTT. 
Namun dalam perjalanan, tidak saja mahasiswa sebagai segmen 
garapan melainkan sayap bisnis dilebarkan kepada siswa dan 
masyarakat umum. Siapa saja bisa menjadi agen. Saat ini, total 
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agen DIA BISA Bank NTT sudah menembus angka 5.000 lebih, 
dan terus bertambah. 

Kreatifitas terus dilakukan sehingga Bank NTT tidak terbatas pada 
pendekatan agen digital, melainkan terus mengembangkannya 
menjadi Lopo Dia Bisa, karena agen digital ini memberikan 
kekuatan ekosistem pergerakan ekonomi dalam Lopo Dia Bisa. 
Lopo Dia Bisa ini tidak saja memetakan kreatifitas dan inovasi dari 
agen Dia Bisa tetapi melihat potensi-potensi lokal yang ada. 

NTT adalah provinsi yang sangat kaya akan potensi wisata. 
Sehingga segmen pariwisata ini diciptakan menjadi segmen yang 
sangat menjanjikan. Pendekatan berbasis pariwisata adalah 
strategi yang dimainkan dengan kemasan yang baik pada titik titik 
wisata. Tiga pendekatan yang dipakai yakni pendekatan bisnis, 
pendekatan kontribusi bagi daerah dan destinasi, disinilah Bank 
NTT hadir memfasilitasi literasi dan inklusi keuangan. Dari tiga 
pendekatan ini,  muncul satu model bisnis baru, karena dari sinilah 
kita melihat lahirnya ekosistem pembiayaan dan ekosistem 
pengembangan potensi unggulan di destinasi atau di desa-desa 
unggulan. 

Ini menjadi satu terobosan baru karena ketika dunia sedang 
bergerak cepat, seluruh sektor digerakkan oleh digitalisasi dan 
bahkan dampaknya sangat besar yakni adanya disruption 
technology yang merubah berbagai bentuk, pola, sistem baik 
pemerintahan, bisnis, sosial, budaya dan sektor yang lain. 
Kemudian sekarang muncullah artificial intelligence. 

Kita tahu bersama, bahwa satu dari tujuh teknologi digital yang 
sedang berkembang, seperti disebutkan World Economic Forum 
(2018) yang sedang mentransformasi digital dalam riset Digital 
Transformation Initiative, salah satunya adalah artificial 
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intelligence, yang merupakankemampuan mesin untuk meniru 
kecerdasan manusia. Bahkan kecerdasannya suatu saat akan 
melebihi manusia. 

Kemajuan yang sangat pesat dari sisi teknologi ini, membuat Bank 
NTT dengan segala keterbatasan, yakni: pertama, masih bank 
BUKU 2, sehingga dari sisi permodalan Bank NTT harus segera 
bersikap. Permodalan dan BUKU 2 ini membatasi aktifitas-
aktifitas di sisi IT. Untuk mensiasati ini maka manajemen 
melakukan pendekatan elektronifikasi melalui smart branch 
system. 

Dengan berbagai kreatifitas ini, manajemen mencoba 
menemukan strategi-strategi yang tepat sehingga Bank NTT tidak 
terlindas oleh digitalisasi teknologi yang ada.  Model-model bisnis 
terus dibenahi, diperbaiki untuk disesuaikan dengan potensi-
potensi yang ada sehingga saat ini. Pada 17 Juli 2021, memasuki 
usia yang ke-59, seluruh sistem layanan akan masuk pada sistem 
layanan yang baru. Memang pada tahun 2018 ada sebuah tekad 
untuk bangkit, bertumbuh, berubah menjadi smart bank. Tapi di 
tahun 2021 ini ketika masuk ke usia 59 tahun, kita menuju ke 
Super Smart Bank untuk NTT maju. Yang akan dilakukan di era 
Super Smart Bank untuk NTT maju adalah, Bank NTT 
memperbaiki strategi bisnis dan juga SDM secara besar-besaran. 
Teknologi yang ada digenjot untuk mampu dengan kondisi bank 
yang modalnya masih belum sesuai ketentuan OJK. Sebenarnya 
itu bukanlah faktor terbesar yang menghambat berbagai aktivitas 
bisnis. 

Karena itu secara cerdas, Bank  NTT melakukan revitalisasi dan 
refokus bisnis. Kantor-kantor Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) 
akan dilakukan perubahan fungsinya yang tadinya hanya untuk 
simpan pinjam menjadi unit/kantor yang dapat memberdayakan 
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perekonomian desa yaitu dengan cara memetakan potensi 
ekonomi desa dan memberikan kemudahan permodalan bagi 
pelaku usaha (pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata ) 
di desa-desa dengan cara bekerjasama dengan BUMDES-
BUMDES yang berada di wilayah kerjanya.   Menghadirkan Lopo-
Lopo Dia Bisa, menghadirkan agen digital untuk menjadi bagian 
dari sisi strategi pemasaran bank NTT, baik itu menghimpun dana 
maupun menyalurkan kredit. 

Juga dihadirkannya layanan-layanan yang mampu bersaing 
secara elektronifikasi maupun digitalisasi. Akan ada unit layanan 
smart bank di beberapa tempat dan digital lounge yang berpadu 
dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kreatif dan aktif 24 jam. 
Siapa saja bisa nongkrong di sana, bisa mendapat akses 
informasi tetapi bisa juga menghidupkan usaha-usaha kreatif 
seperti cafe, digital lounge 24 jam yang diisi oleh konten-konten 
kreatif. yang berbasiskan usaha-usaha digital kreatif. Hal ini dibuat 
agar aktivitas-aktivitas yang berbasis inovatif dan jasa layanan 
perbankan bisa bertumbuh dan berkembang 24 jam di tempat-
tempat itu. Tak cukup di situ, manajemen pun terus melakukan 
berbagai evaluasi agar memperbarui terobosan-terobosan serta 
langkah-langkah strategis, revitalisasi dan refocusing yang 
bebasis digital dan elektronifikasi, guna beradaptasi dengan 
kondisi yang ada. Pemetaan mitigasi risiko pun terus dilakukan 
sehingga berbagai hal yang dampaknya pada risiko inheren, 
mampu dimitigasi dan dikelola secara baik, terutama pada bisnis 
digital atau digital bank yang sudah berjalan ini. 

Melihat kian kompleksnya tantangan ke depan, maka ada 
harapan agar dengan penguatan modal mencapai ketentuan yang 
ada sehingga akselerasi bisnis, potensi bisnis yang ada dalam 
dunia digital, mampu dimanfaatkan oleh Bank NTT. Tidak hanya 
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itu, melainkan Bank NTT pun ikut berkompetisi dalam beberapa 
zona yang diikuti.  

Adapun tantangan geografis menjadi kekuatan, daya, serta energi 
tersendiri bagi Bank NTT untuk memanfaatkan kondisi-kondisi ini, 
makin memperkuat daya tumbuh, daya tahan dan daya saing 
Bank NTT di daerah yang khususnya kepulauan. 

Bagi Bank NTT, kondisi ini merupakan sebuah kekuatan, energi 
yang luar biasa. Karena kita memiliki kekuatan jaringan yang 
sudah merata hingga ke desa-desa. Apalagi dengan modal bisnis 
sekarang Desa Binaan, Desa Unggulan, maka branch banking 
Bank NTT sudah makin kuat. Kemudian terus didesainnya 
ekosistem-ekosistem di berbagai sektor, baik itu sektor pertanian, 
perikanan dan kelautan, perkebunan, peternakan yang menjadi 
tumpuan kekuatan NTT sampai saat ini bisa bertumbuh positif di 
tengah-tengah dampak pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia.  

Inilah kekayaan terbesar kita. Tentu digitalisasi dan elektronifikasi 
yang dikembangkan akan disesuaikan dengan potensi-potensi 
lokal unggulan sehingga hal-hal yang berbasis ekosistem, terus 
menjadi model. Pada Juli 2021 ini Bank NTT akan melakukan top 
up bagi mobile banking-nya. Jika semula mobile banking yang 
dimiliki masih sangat terbatas, maka di m-Banking Bank NTT yang 
baru, ada super apps di dalamnya sehingga memudahkan 
transaksi bagi pengguna. Tak hanya itu, berbagai kemudahan 
akan diperoleh siapapun yang membutuhkan akses pasar, baik 
untuk memasarkan maupun membeli sesuatu barang. Ini adalah 
lompatan langkah-langkah digitalisasi menuju Super Smart Bank 
di usia 59 tahun, yaitu 17 Juli 2021.  

… 
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Ida Bagus Setia Yasa 
Direktur Operasional dan IT 
BPD Bali 

 

Secara umum Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) telah mempersiapkan blue-print untuk menghadapi 
transformasi digital, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
Bali di mana salah satu pilar pendukung yaitu penguatan teknologi 
informasi. Termasuk di dalamnya adalah transformasi digital 
untuk ketahanan kelembagaan dan peningkatan daya saing.  

Beberapa hal yang ditempuh BPD Bali dalam transformasi digital 
dirinya adalah: 

• penguatan infrastruktur  
• penguatan Sumber Daya Manusia,  
• re-engineering & digitalisasi proses bisnis 
• inovasi produk berbasis teknologi informasi  
• kolaborasi dan interoperability. 

Core banking system yang kami gunakan saat ini sudah 
memfasilitasi multichannel integration namun belum untuk 
omnichannel karena masih ada layanan-layanan pada unit 
cabang yang belum dapat diintegrasikan dengan channel lainnya. 

BPD Bali merencanakan untuk segera menerapkan teknologi 
seperti Big Data Analytics yang dapat memecahkan masalah 
bisnis, seperti dapat melakukan analisis sehingga dapat mengikuti 
tingkah laku nasabah secara real time. Di samping itu hal tersebut 
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dapat membuat kami menyediakan produk dan layanan yang 
lebih tepat bagi nasabah kami. Evaluasi secara real time ini pada 
akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas 
perusahaan secara keseluruhan dan dapat mendorong 
pertumbuhan perusahaan. 

Pengalaman kami menunjukkan, orang bisnis cukup sulit untuk 
memahami teknis IT dalam merencanakan pengembangan 
produk dan layanan IT-based sehingga diperlukan peningkatan 
kapabilitas Business Analyst di dalam menerjemahkan kebutuhan 
bisnis dengan teknis IT agar dapat maksimal dalam menopang 
bisnis bank serta dapat secara aktif membaca arah 
perkembangan bisnis yang sangat erat dengan perkembangan IT. 

Dengan banyaknya perguruan tinggi dengan bidang keahlian IT 
maka sebenarnya cukup banyak potensi tenaga kerja dengan 
kemampuan IT yang memadai. Namun pengalaman kami 
menunjukkan bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja IT yang 
langsung siap, serta memahami fungsi bisnis dan pemrosesan 
data perbankan, cukup sulit untuk didapatkan. Dibutuhkan proses 
pembelajaran dan adaptasi untuk mendapatkan tenaga kerja IT 
yang mahir dan kompeten didalam menunjang upaya Bank dalam 
menghadapi transformasi digital. 

Kami berharap BPD Bali dapat terus bertransformasi dalam 
digitalisasi, banyak hal yang masih perlu kami pelajari dan kami 
lakukan agar dapat tetap berdaya saing saat ini dan ke depan. 

… 
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