
Disruption Era : Opportunity or 
Threat bagi Institusi Universitas?  

Dr. Ir. Mustoha Iskandar, SH. MDM 

DISAMPAIKAN PADA KULIAH UMUM  
DALAM RANGKA PERKULIAHAN TAHUN AJARAN 2017/2018  

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 
 
 
 
 
 
 

BANJARMASIN, 9 SEPTEMBER 2017 



FENOMENA DISRUPTION 



Future? 

Handset 



“We didn’t do anything  
wrong, but somehow we  
lost.” 

Nokia CEO, Stephen Elop 



o Menurut Jim Collins (2001), alasannya adalah mereka yang sudah bagus 

itu terlena, kurang awas, sehingga ia mengatakan, "Good is the enemy of 

greatness.“ 

o Nokia dulu menyebut Android sebagai semut kecil merah yg mudah 

digencet dan mati. Arogansi dan rasa percaya diri yang berlebihan 

membuat Nokia terjebak dalam innovator dilema. Sejarah mencatat, yang 

kemudian mati justru Nokia – tergeletak kaku dalam kesunyian yang 

perih.  

o Nokia kolaps dihantam iPhone di tahun 2007, padahal produsen iPhone 

bukan perusahaan telco, namun dari industri komputer. 

 

 



GALAXY 

THE FUTURE 



o Di perusahaan selalu ada tradisi memberi bonus. Dan bonus 
diberikan sesuai kinerja unit yang bersangkutan. Wajarlah bila 
mereka yang menangani rol film khawatir bonus mereka 
terganggu. 

o Ini berbeda dengan kondisi di Fuji yang membaca lebih 
belakangan dari Kodak. Mereka justru khawatir industri mereka 
dihajar para pendatang baru. Mereka pun membuat digital lab 
dan produk-produk digital lainnya. 

o Kodak juga berjuang, tetapi mereka menghadapi pertempuran 
internal yang amat kuat dari orang-orang lama yang menangani 
bisnis yang masih tumbuh. Mereka lalu membuat lagi pada 
1990-an. Kali ini caranya diubah. Mereka bekerjasama dengan 
Apple, tetapi kamera digitalnya dibuat oleh Kodak. Karena 
kurang berhasil, 27 ribu orang pegawai Kodak pun menjadi 
korban PHK. 



o Black Cab di London atau Yellow Cab di New York atau Blue Cab di 

Jakarta vs Uber yang tak terlihat warnanya di jalan raya. Shipping line 

seperti Hanjin Shipping atau Mitsui Lines (maritim) tersungkur. 

o Industri taksi seperti Blue Bird goyah bukan karena pesaing sesama 

taksi, namun dari layanan taksi independen berbasis aplikasi.  

o Dan kini produsen Toyota, BMW & Mercedes Benz takut bukan karena 

persaingan sesama mereka. Namun karena kehadiran TESLA, yang entah 

dari mana tiba2 melakukan inovasi radikal dgn produk mobil berbasis 

elektrik, dengan teknologi mobil tanpa sopir atau otonom (Autopilot 

Hardware). Minggu lalu, mobil seri Tesla3 terjual hingga 300 ribu unit 

hanya dalam dua hari, padahal unitnya baru dirilis 2018. Jadi inden-nya 

dua tahun.  



Pada Juni 2016, Tech Crunch melaporkan kajiannya tentang valuasi perusahaan-perusahaan 

transportasi dan menyebutkan bahwa nilai valuasi GO-JEK sebesar 1,3 miliar dolar AS (17 triliun 

rupiah) dan Grab sebesar 1,6 miliar dolar AS (20 triliun rupiah). Sementara itu, Garuda 

Indonesia yang sudah ada sejak 1947 dan mengoperasikan 197 pesawat, hanya dihargai 12,3 

triliun rupiah. Blue Bird yang rnemiliki sekitar 27 ribu taksi reguler dan ribuan taksi eksekutif 

serta limosin hanya dinilai 9,8 triliun rupiah. Padahal kita tahu bahwa GOJEK sama sekali tak 

mempunyai armada, tetapi bermitra dengan 200 ribu pengemudi pemilik kendaraan di kota-

kota besar.  

Nilai Valuasi 2016 

Produk (Jasa) Konvensional Produk (Jasa) Disruptive 

Blue Bird 9,8 triliun rupiah  

Garuda Indonesia 12,3 triliun rupiah 

Grab Rp 20 triliun rupiah GO-JEK 17 triliun 

rupiah 

 



o Tanpa disadari, kejadian di atas juga tengah dialami oleh kampus-

kampus terkenal sekelas Harvard, atau UI, ITB dan Unlam (ULM) di 
Indonesia.  Who knows? Bank-bank, rumah makan, dll. Yang dihadapi 
incumbent bukan hanya perusahaan lain tetapi juga dengan rekan-

rekan yang berada di dalam. Contoh penjualan kayu secara online di 
perhutani. 

o Koran & majalah mati bukan karena sesama rivalnya, namun 

karena Facebook & Social Media (remaja dan anak muda tak lagi 
kenal koran/majalah kertas. Mereka lebih asyik main Path, IG atau 
FB. Pelan tapi pasti industri koran dan majalah akan mati).  

o Televisi seperti RCTI, Trans & SCTV kelak akan kolaps bukan karena 
persaingan sesama pemain di industri yang sama, tapi dari makhluk 
alien bernama Youtube.  

o Di Amerika, jumlah pemirsa televisi di kalangan anak muda dan 
remaja, menurun drastis. Dan semua lari ke Youtube. Ini juga kelak 
akan terjadi di tanah air. 

 



APA ITU DISRUPTION ? APA ITU DISRUPTION ? 

o Adalah suatu proses. Ia tidak terjadi seketika. Dimulai dari ide, riset 

atau eksperimen, lalu proses pembuatan, pengembangan business 

model. Ketika berhasil, pendatang akan mengembangkan usahanya 

pada titik pasar terbawah yang diabaikan incumbent, lalu perlahan-

lahan menggerus ke atas, ke segmen yang sudah dikuasai incumbent. 

o Disruption menjadi hal yang sulit untuk diatasi karena banyak orang 

termasuk pengusaha, regulator, Perguruan Tinggi tidak tahu apa 

yang sesungguhnya terjadi? Semua orang berfikir bahwa mereka 

telah melakukan yang terbaik, langkah-langkah managerial yang 

sistematis, prinsip-prinsip strong brand dan inovasi, marketing, 

RandD, Total Quality Control, just in time, budaya perusahaan (tahun 

80an), era re-enginering (tahun 90an), change (tahun 2000an) dan 

era transformasi, disruption dengan agile management 

(ketangkasan), semuanya telah dilakukan.  



o Contoh : Uber, Go-Jek 

o Disruption pada akhirnya menciptakan suatu dunia 
baru : digital marketplace. Bagi incumbent pasar adalah 
bangunan berupa toko, gedung atau tempat pertemuan 
fisik dari ribuan orang. Bagi regulator setiap usaha itu 
harus ada izinnya dan fokus. Kaum muda kini hidup di 
dunia yang berbeda dunia virtual yang tak kelihatan 
dan tidak butuh regulasi yang berbelit.  

APA ITU DISRUPTION ? APA ITU DISRUPTION ? 

Disruption = Innovation = Ancaman 
bagi incumbent 



1. Disruption  menyerang : 

o Perusahaan-perusahaan ternama  

o Universitas terkemuka 

o Partai politik 

o Jasa-jasa yang sudah dikenal. 

2. Disruption : 

o Menciptakan pasar baru  

o Dampak deflasi (penurunan harga) 

o Menciptakan start-up 

APA ITU DISRUPTION ? APA ITU DISRUPTION ? 



(1) Apakah marketplace yang Anda kembangkan 
mampu memenuhi tuntutan perilaku baru yang 
menghendaki kemudahan dan efisiensi? 

SYARAT-SYARAT MARKETPLACE SYARAT-SYARAT MARKETPLACE 

Alibaba.com, e-commerce asal China, tidak hanya digemari di 
China, tetapi juga oleh importir dan konsumen Amerika dan 
Eropa karena mempermudah mereka mendapatkan pasokan 
aneka barang dari China dan Asia. Wujud fisiknya sebagai 
retailer di Eropa dan Amerika Serikat tidak tampak, dan 
kehadirannya tak terasa oleh para pemain lama. Tuntutan 
pelaku baru itu adalah kesegeraan, akses, dan negosiasi. 

 

Di dalam negeri kita memiliki Bukalapak yang mempertemukan 
para pelaku UMKM Indonesia yang selama ini kesulitan 
memasarkan produknya dengan konsumen yang mencari 
barang-barang murah. "Mempertemukan" adalah kata kunci 
dalam menjalankan bisnis baru yang tak terlihat oleh 
incumbent.  



(2)  Apakah marketplace ini mampu memberi value 
yang lebih besar dari metode atau pasar atau cara 
yang selama ini telah ada? 

Airbnb memberikan value dan keuntungan kepada siapa pun 

yang memiliki ruangan untuk disewakan, sementara tamu 

yang membutuhkan bisa mendapatkan pilihan yang lebih 

dekat dengan daerah yang dituju dengan harga penginapan 

yang lebih terjangkau. lni menjadi sebuah value karena ruang 

untuk beristirahat yang menganggur beberapa hari pun kini 

bisa terpakai 



(3)  Apakah marketplace ini memanfaatkan teknologi 
yang menjamin efisiensi? 

OpenTable menggunakan akses internet berkecepatan tinggi 
untuk mempertemukan pemilik restoran dengan para pelanggan 
dan stakeholder-nya. Teknologi OpenTable membantu calon 
konsumen untuk mempertemukan, mengeksplorasi, memesan, 
dan mengelola pemesanan secara langsung kapan saja, di mana 
saja. Teknologinya dipercaya banyak tokoh bisnis sebagai teknologi 
yang berkekuatan dahsyat karena mempermudah pelanggannya 
untuk membuat formulir reservasi melalui situsnya, memperluas 
pendapatan para pemilik restoran dengan cepat, bahkan bisa 
memuat video dan alat-alat komunikasi lainnya 



(4)  Apakah marketplace ini mampu mengonsolidasi 
pasar yang terfragmentasi? 

Kitabisa.com juga mampu mengonsolidasi para dermawan dan 
pemberi zakat langsung ke tangan orang-orang yang terjun 
sebagai pejuang sosial. Kitabisa.com mengonsolidasi jutaan 

penyumbang dan jutaan inovator atau eksekutor dan membentuk 
kedermawanan sosial. Mereka mampu mengonsolidasi orang-
orang yang membutuhkan biaya, tetapi tidak bisa memperolehnya 
dari bank dengan dermawan dari mancanegara 



(5)  Apakah marketplace ini mempermudah para 
pemasok untuk bergabung?  

Tokopedia mempermudah pemasok-pemasok kecil untuk bergabung. 
Seperti membentuk usaha di kaki lima, mereka cukup membuka secara 
begitu mudah dengan mengakses situsnya di https://www.tokopedia.com/ 
Mungkin banyak di antara kita yang sudah terbiasa berbelanja dan 
mengecek informasi di situs ini. Tokopedia berbeda dengan rata-rata 
supermarket atau superstore yang amat birokratis yang menuntut banyak 
hal, termasuk biaya-biaya promosi, sewa ruang, serta ketentuan sendiri 
mengenai diskon, retur, surat-surat jaminan, masa pembayaran yang 
panjang, dan seterusnya. Dibutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun 
dan biaya yang amat besar bagi pemasok baru agar barangnya bisa 
terpajang dalam sebuah rak di supermarket konvensional 



(6)  Apakah marketplace ini mampu melayani 
permintaan dalam jumlah besar? 

GO-JEK mempu melayani kebutuhan calon penumpangnya yang 

tersebar luas. Para pengemudinya datang dari berbagai wilayah 
dengan ratusan ribu armada dan menyediakan aneka kebutuhan 
(pesanan makanan, jasa pijat, pembersih rumah atau kamar, antar-
muat, jasa pindahan). Saat permintaan datang bertubi-tubi, 

pasokan mereka semakin bertambah. Permintaan yang besar 
seperti ini dahulu nyaris tak terlayani oleh para pelaku usaha 
seperti jasa ojek 



(7)  Apakah marketplace ini bisa diperluas 
penggunaannya sehingga bisa dipakai untuk 
melayani mereka yang selama ini belum atau tak 
terlayani? 

Grab yang bergerak di bidang pelayanan taksi ini membidik 

penumpang yang sebelumnya tak bisa naik taksi karena 
menganggap tarifnya terlalu mahal -- mirip seperti AirAsia yang 
bermoto "Now everybody can fly". Dengan tarif yang lebih murah, 
mereka bisa melayani kelas menengah baru yang memiliki 

kemampuan finansial terbatas. Tidak sekadar mobil atau motor, 
Grab memperluas usaha pada hampir semua alat transportasi. 



(8) Apakah marketplace ini mampu melayani kebutuhan 
rutin Anda sehari-hari, seperti membeli makanan 
atau minuman, kunjungan ke dokter, pemeriksaan 
kesehatan, belajar, dan lain-lain? 

lndonesiaX melayani kebutuhan para pembelajar melalui kursus gratis 
secara online setiap hari. Para peserta dapat mengambil topik-topik yang 
cocok dan sesuai kebutuhan masing-masing, mulai dari kewirausahaan 
(the art of start-up), membeli dan mengelola saham, broadcasting, 
kepemimpinan, teknologi informasi, komunikasi, hukum, dan seterusnya.  
Dengan pendekatan MOOG (Massive Open Online Course), lndonesiaX 
berkembang pesat dan dikunjungi oleh mereka yang ingin meningkatkan 
kompetensi, yang tersebar luas di wilayah Indonesia dan luar negeri. 
Belajar kembali telah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat baru 



(9) Apakah situs marketplace ini mampu 
mengonsolidasikan pembayaran? 

Salah satu keunggulan Uber adalah kemampuannya 
mengonsolidasi dan mengendalikan pembayaran. Sopir-sopir Uber 
tak perlu menerima pembayaran secara tunai dari penumpangnya 
sehingga ia bisa bekerja dengan aman tanpa harus berhadapan 

dengan begal. Uang diterima secara online sehingga efisien dan 
terkendali. Di Indonesia, hal ini belum sepenuhnya bisa diatasi 
karena masalah keamanan pembayaran. Namun, Uber mempunyai 

fasilitas pembayaran digital 



(10) Apakah marketplace ini mampu mendongkrak efek 
jejaring? 

YouTube adalah jejaring media sosial yang memberi ruang pada 

konsumen untuk mengunggah video buatannya ke dalam situsnya. 
Semakin bagus dan semakin viral suatu video, efek jejaringnya 
semakin besar, dan situs ini berkembang menjadi pasar untuk 
komunikasi produk atau organisasi. YouTube juga menjadi peluang 

bagi para pemasar untuk mengiklankan produk dengan 
menggunakan algoritma yang dapat menyasar tujuan spesifik 



o Pertama, teknologi, khususnya infokom, telah mengubah dunia 
tempat kita berpijak. Teknologi telah membuat segala produk 
menjadi jasa, jasa yang serba digital, dan membentuk marketplace 
baru, platform baru, dengan masyarakat yang sama sekali yang 
berbeda.  

o Kedua, sejalan dengan itu muncullah generasi baru yang menjadi 
pendukung utama gerakan ini. Mereka tumbuh sebagai kekuatan 
mayoritas dalam peradaban baru yang menentukan arah masa 
depan peradaban. ltulah generasi millennials.  

o Ketiga, kecepatan luar biasa yang lahir dari microprocessor dengan 
kapasitas ganda setiap 24 bulan menyebabkan teknologi bergerak 
lebih cepat dan menuntut manusia berpikir dan bertindak lebih 
cepat lagi. Manusia dituntut untuk berpikir eksponensial, bukan 
linear. Manusia dituntut untuk merespons dengan cepat tanpa 
keterikatan pada waktu (menjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu) 
dan tempat (menjadi di mana saja), dengan disruptive mindset.  

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA DISRUPTION SEBAB-SEBAB TIMBULNYA DISRUPTION 



o Keempat, sejalan dengan gejala disrupted society, muncullah 
disruptive leader yang dengan kesadaran penuh menciptakan 
perubahan dan kemajuan melalui cara-cara baru. lni jelas menuntut 
mindset baru: disruptive mindset. Hal ini dapat dilihat pada para 
para bupati dan gubernur yang dibesarkan dalam gelombang kedua 
internet, yang paham cara melakukan self-disruption. Mereka 
justru mendorong semua aparatnya untuk masuk ke media sosial 
dan memberi layanan 24 jam sehari melalui smartphone. Para 
aparat itu dituntut untuk berubah dan keluar dari perilaku 
"menjaga warung" menjadi perilaku proaktif. Keluar dari tradisi 
yang membelenggu. Hidup dalam corporate mindset.  

o Kelima, bukan cuma teknologi yang tumbuh, tetapi juga cara 
mengeksplorasi kemenangan. Manusia-manusia baru mengembang-
kan model bisnis yang amat disruptive yang mengakibatkan barang 
dan jasa lebih terjangkau (affordable), lebih mudah terakses 
(accessible), lebih sederhana, dan lebih merakyat. Mereka 
memperkenalkan sharing economy, on demand economy, dan 
segala hal yang lebih real time.  

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA DISRUPTION SEBAB-SEBAB TIMBULNYA DISRUPTION 



o Dan keenam, teknologi sudah memasuki gelombang ketiga: Internet 

of Things. Hal ini berarti media sosial dan komersial sudah 

memasuki titik puncaknya. Dunia kini memasuki gelombang smart 

device yang mendorong kita semua hidup dalam karya-karya yang 

kolaboratif. Telemedika dan wearable, juga smart home, smart city, 

dan smart shopping, adalah realitas baru yang harus kita hadapi. Hal 

ini menciptakan peluang sekaligus menjadi ancaman bagi usaha 

kita.  

o Perubahan yang terjadi diawali dengan hal kecil sedemikian kecil 

sehingga terabaikan oleh mereka yang besar. Perubahan itu bahkan 

tidak terlihat, terjadi dari pintu ke pintu, langsung kepada 

pelanggan, tanpa tanda-tanda yang bisa dibaca. Perubahan itu tiba-

tiba begitu besar.  

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA DISRUPTION SEBAB-SEBAB TIMBULNYA DISRUPTION 



Dalam era disruption, perubahan menjadi amat cair dan bergerak mengikuti 3S, 
yaitu Speed, Surprises, dan Sudden Shift. 

o Speed  Perubahan pada era ini bergerak begitu cepat karena didukung 
oleh teknologi. Validitas suatu informasi juga dengan cepat diketahui 
kebenarannya. Semuanya serbacepat, tak lagi bergerak linear, melainkan 
eksponensial.  

CIRI-CIRI DISRUPTION CIRI-CIRI DISRUPTION 



Surprises  "You have to 
take risks. We will only 
understand the miracle 

of life fully when we 
allow the unexpected to 
happen -- Paulo Coelho.  

Perubahan abad ini juga menimbulkan 
banyak surprise atau kejutan. Manusia, 
CEO, pemimpin, dan eksekutif terkejut 

karena banyak hal baru yang tak terduga 
dan menimbulkan dampak yang luar biasa. 
Tidak ada yang menyangka harga batu bara 
dan migas begitu cepat berbalik arah. Tak 

ada yang menyangka sosok orang yang 
biasa-biasa saja justru dipilih rakyat 

sebagai pemimpin.  

CIRI-CIRI DISRUPTION CIRI-CIRI DISRUPTION 



Sudden Shift   

Banyak hal mengalami pergeseran tiba-
tiba, bukan menghilang. Pasar dan 

pelanggannya tetap di sana, tetapi kini 
diam-diam berpindah. Bannyak orang 

merasa segala sesuatu mengalami 
kelesuan karena siklus ekonomi. 

Nyatanya, rezeki dapat mengalami 
perpindahan secara tiba-tiba.  

CIRI-CIRI DISRUPTION CIRI-CIRI DISRUPTION 



Mempercepat perubahan tren.  

Pilihan usahanya menciptakan kapasitas baru dan 
mendatangkan kesempatan kerja produktif melalui 

empowering innovation yang akan jauh lebih murah bagi pasar.  

Sejak bayi, mereka sudah akrab berbagi dan bermain di 
dunia digital.  

CIRI-CIRI GENERASI MILLENNIALS CIRI-CIRI GENERASI MILLENNIALS 



Perbedaan generasi millennials dengan generasi-generasi sebelumnya :  

CIRI-CIRI GENERASI MILLENNIALS CIRI-CIRI GENERASI MILLENNIALS 

Mereka merasa jauh lebih merdeka, dalam berpendapat, 
memilih karier, bepergian, konsumsi, dan menjalin kehidupan. 
Mereka merasa jauh lebih merdeka, dalam berpendapat, 
memilih karier, bepergian, konsumsi, dan menjalin kehidupan. 

Lebih berpendidikan dan memiliki akses yang besar pada 
segala sumber daya dan informasi sehingga memudahkan 
mereka berkolaborasi. 

Lebih berpendidikan dan memiliki akses yang besar pada 
segala sumber daya dan informasi sehingga memudahkan 
mereka berkolaborasi. 

Cepat bosan terhadap tempat tinggal, keluarga, sekolah, 
pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang serius 
Cepat bosan terhadap tempat tinggal, keluarga, sekolah, 
pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang serius 

Mereka lebih mengutamakan kebebasan dan kebahagiaan 
ketimbang aturan-aturan yang membelenggu. 
Mereka lebih mengutamakan kebebasan dan kebahagiaan 
ketimbang aturan-aturan yang membelenggu. 





o Penuh dengan incumbent  yang terbelenggu zona 

nyaman dan hanya melakukan iteration.  

o Universitas kita kelak akan menjadi sasaran disrupsi 
untuk merespons tuntutan global dan dunia digital. 

Kelak akan ada entrant yang mendisrupsi diri, lalu 
memimpin perubahan mendasar. 

 

o Pertama, bahwa hampir semua pengajar di universitas 

dicari dari almamaternya sendiri.  

o Kedua, mahasiswanya juga lokal-lokal saja.  

o Ketiga, fasilitasnya juga seadanya.  

 

BAGAIMANA UNIVERSITAS MENGHADAPI  
ERA DISRUPTION ? 

BAGAIMANA UNIVERSITAS MENGHADAPI  
ERA DISRUPTION ? 



BAGAIMANA UNIVERSITAS MENGHADAPI  
ERA DISRUPTION ? 

BAGAIMANA UNIVERSITAS MENGHADAPI  
ERA DISRUPTION ? 

Gelombang disruptif dalam pendidikan meliputi : 

1. "On demand" jasa-jasa pendidikan dan keterampilan, 
termasuk perkuliahan ujian. 

2. "Open source" jasa-jasa pendidikan dan keterampilan. 

3. Aplikasi-aplikasi pendidikan yang mobile dan responsif. 

4. Kurikulum yang lebih bersifat personal dan "tailor 
made". 

5. Layanan konten tanpa batas. 

6. Platform pendidikan kolaboratif. 

7. Kursus-kursus dan materi-materi gratis secara online. 



o Kampus-kampus kita perlu dipimpin dengan disruptive 

mindset. 

o Diperlukan ilmuwan baru untuk membaca tanda-tanda 
zaman, yang mampu membaca realitas dan tidak hidup 

dalam perangkap masa lalu (kita tidak bisa menggunakan 
pengalaman masa lalu untuk menyelesaikan masalah 
sekarang dan yang akan datang) 

o Apa yang terjadi ketika cara berpikir kemarin masih 
dibawa untuk mengelola industri hari ini? 

 

BAGAIMANA UNIVERSITAS MENGHADAPI  
ERA DISRUPTION ? 

BAGAIMANA UNIVERSITAS MENGHADAPI  
ERA DISRUPTION ? 



Tidak Kompetitif 

Reaktif, Terkejut-kejut 

1 

2 

3 Nasib Tergantung (?) 

4 

5 

Tidak Berdaya 

Risiko Tinggi 



“Disruption menggantikan 'pasar lama', industri, dan teknologi, dan menghasilkan suatu 
kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. la bersifat destruktif dan creative!"  

- Clayton Christensen - 

Sukses tergantung pada kemampuan kita menyelaraskan ketiganya: Iteration, Innovation, 
dan Disruption. "Jika Anda tidak mendisrupsi diri sendiri, Anda akan mendapatkannya dalam 

bentuk 'hadiah' dari orang lain" 
- Mark Zuckerberg - 

PROSES DISRUPTION 



Impact1. 
Terperangkap tradisi 
(in making decision) 



Racing to Antarctica 

Norway Britain 

Racing to Antarctica 



Racing to Antarctica 



Steven Sasson 
Inventor of the First Digital Camera 

IMPACT2. 

INTERNAL BATTLE 



Disruptive 
Strategy 

Disruptive  
Technology &  
Management 

Disruptive  
Organisation 

Impact3. 
Mindset& values 

Resources 
Process 
Values 

Disruptive  
Mindset 



Leadership 

Mindset  

and Values 

IMPACT 4 



Passenger’s Mentality 

(Mentalitas  Penumpang) 

Driver’s Mentality 

(Mentalitas Pengemudi) 

Boleh mengantuk atau tertidur  Tak boleh mengantuk, apalagi tertidur 

Tak merasa perlu tahu arah jalan, tidak 

mengerti di mana berada 

Harus tahu arah jalan, tujuan, dan 

alternatif-alternatif jalan yang tersedia 

Yang penting duduk, pasti sampai  Berani mencoba, mencari insight, 

menemukan jalan-jalan baru 

Tidak merasa perlu merawat 

"kendaraan" 

Terpanggil merawat "kendaraan“ 

(organisasi di mana ia berada) 

Tidak menuntut diri untuk mengambil 

inisiatif ketika "jalan macet" atau 

"tersumbat"  

Berinisiatif, berani melangkah, 

mengambil tindakan 

Menghindari risiko, lebih baik menjadi 

pengekor yang aman  

Mengambil risiko-risiko terukur, 

seperti berani "kesasar" untuk 

menemukan jalan-jalan baru 

menjadi "beban" bagi orang lain  Menjadi solusi bagi orang lain 





Dibutuhkan Mindset Baru 



Menghindari  
tantangan 

Mudah  
menyerah 

Melihat usaha sebagai hal 
yang sia-sia 

Mindset yang kuncup,  
Kecenderungan static  

ingin terlihat hebat dan  
berkinerja, tetapi  

memiliki tendensi: 

Mindset yang  
mengembang, terbuka.  
Kecerdasan tumbuh. Otak  
seperti otot, tendensinya: 

Siap menerima  
tantangan baru 

Tahan menghadapi  
rintangan 

Melihat usaha sebagai bagian 
untuk menjadi mahir 



Mengabaikan kritikan  
yang membangun 

Belajar dari  
kritikan 

Mendapatkan pelajaran dan  
inspirasi dari kesuksesan  
orang lain 

KRITIKAN 

KESUKSESAN  
ORANG LAIN 

Merasa terancam  
dengan kesuksesan 

orang lain 



Terima Kasih 


