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INTRODUCTION 
• Tehnologi 3.0 telah memperkenalkan komputer sebagai motor 

pembangunan industry pada masa itu.

• Sejalan perkembangan jaman, industry tidak hanya
membutuhkan tehnologi namun juga membutuhkan alat
penghubung yang mampu dibaca oleh computer yaitu DATA.

• Melalui DATA semua yang dibutuhkan menjadi terhubung hingga
keputusan pun dapat tercapai tanpa manusia. Disinilah sesuatu
yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui system fisik-cyber, 
Internet of Things (IoT) dan Internet of Systems. Lahirlah
pabrik terbarukan. 



• Menghadapi perkembangan ini, Indonesia berusaha melakukan
otomatisasi komunikasi Machine to Machine, Human to Machine, 
Artifial Inteligence serta pengembangan tehnologi berkelanjutan

• Perkembangan tersebut membuat kita harus siap dalam
menghadapi perubahan yang begitu cepat. 

• Kesiapan itu telah dibahas dalam World Economic Forum, ada 10 
skill yang harus dimiliki antara lain : 

1. Mampu menyelesaikan masalah yang sering muncul
2. Kemampuan berpikir kritis
3. Kemampuan berkreasi yang tinggi
4. Kemampuan berkoordinasi dengan orang lain dalam

mencapai visi bersama



Belum sempurnanya mempelajari operasional computer, lingkungan
sudah dihadapkan pada lahirnya berbagai macam perusahaan
dengan memanfaatkan tehnologi meliputi Traveloka, Tokopedia, 
Bukalapak, Gojek, dlsb. 

5. Kemampuan berorganisasi dengan baik
6. Kemampuan memahami pendapat yang berbeda
7. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan cepat
8. Memiliki rasa empati
9. Kemampuan ber negosiasi

10. Kognitif flexibility 



• Pergeseran ekonomipun terjadi -- yang dulu dengan padat
modal kita bisa maju dengan baik, saat ini tanpa keahlian
tertentu kemajuanpun tidak dapat diraih.

• Apa yang harus kita persipakan untuk saat ini ?

• Tentunya dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis
tehnologi diharapkan mampu menghasilkan produk dengan
tehnologi yang terbarukan. Jenis tehnologi ini tentunya dengan
memanfaatkan data yang tersedia secara umum. 



Jenis data apa yang dimanfaatkan untuk berbisnis tersebut ???

Jenis data/big data yang tersimpan secara umum meliputi tempat tinggal, 
kebiasaan kita dalam jam-jam tertentu, kebutuhan kita setiap hari, 
aktivitas kita di setiap waktu, dst. Data tersebut merupakan Big Data yang 
tersimpan secara khusus di google, facebook, smart handphone yang 
tersambung dengan google.

Data tersebut digunakan untuk mengoperasionalkan Artifial Inteligence
yang seluruh operasionalnya berbasis Komputerisasi/digitalisasi



Komputerisasi menjadi sarana pengembangan bisnis untuk saat ini. 
Melalui komputerisasi yang terkenal dengan sebutan digitalisasi, 
menjadi trend bisnis untuk saat ini. Terlebih lagi transaksi tersebut
memberikan kemudahan dan keamanan yang menjanjikan.

Berbagai jenis bisnis yang dijalankan, tidak terlepas dari system 
pengelolaan keuangan. Bahkan di era tehnologi saat ini, kemampuan
tersebut dipercayakan secara khusus melalui digitalisasi perbankan, 
misalnya Robo Advicer, digitalisasi perbankan, Artificial Inteligent, 
Micro Investing, dlst.



Membuat startup 
dengan follower 

banyak (addiction)

Membuat bisnis
model sendiri

Memanfaatkan 
startup yang sudah 

ada – Go to atau 
Shopee Affiliasi 

Bagaimana mandiri secara finansial ?



MODEL BISNIS 
GOJEK AFFILIASI TOKOPEDIA (GO – TO)

Gojek merger dengan Tokopedia 

Visi :  E-Commerce & Transportation 
Tujuan : 1. Cross selling opportunities

2. Diversifikasi fintech (transportasi & Logistik)
Keunggulan : 

Gojek : Transportation, financial services, Ecommerce,
Tokopedia : Logistik, financial services



• Pengguna aktif :     Gojek – 38 juta & Tokopedia – 100 juta

• Investor GO – TO : Google, Temasek Co. ; Sequiqa Co.,    
Facebook, Alibaba Group, Tansen Group,
Astra Int’, Visa, Pay Pal, Telkomsel, dlsb.

• Harapannya :          Menjadi Emiten technologi digital dunia

• Keuntungan : 1. Adanya pemerataan ekonomi secara digital
2. Tehnologi dapat mempermudah dan menjadi

milik orang 
3.  Meminimalisir waktu di tengah kemacetan



Moto Go – To 

If yo want to go fast, to alone 
If yo want to go far, together

Sistem Operasionalnya
Holding yang menguasai :

1. Jasa Transportasi
2. Logistik

3. Pengiriman Makanan
4. Jasa Keuangan

5. E-Commerce/E-Wallet 



Keuntungan bagi pemain dalam Bisnis ini

1. Memberikan kemudahan dalam bertransaksi karena secara
mandiri dapat melakukan transaksi pembelian di Shopee hingga

pembayaran melalui e-wallet 
2. Bagi investor yang cukup besar dananya dapat memainkan

investasi baik saham maupun reksadana di Go-To 
3. Go-To enterprises akan menjadi emiten di lantai BEI pada Mei 

2022 nanti





Terima Kasih ….. 


