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LATAR BELAKANG 

 

Disrupsi menurut future expert Gerd Leonhard, memasukkan kita ke sebuah era unlearned. Artinya, 

apa yang sebelumnya sudah dipelajari di masa lalu tiba-tiba menjadi berubah. Hal ini diakibatkan oleh 

perkembangan teknologi yang terlalu cepat. Alhasil, meminjam istilah Thomas Friedman, kita memasuki 

apa yang disebutnya sebagai age of acceleration. "Di era ini kecepatan belajar manusia tidak akan mampu 

mengikuti kecepatan perkembangan teknologi”. 

Berbagai disrupsi  akan mewarnai dunia pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Baik itu 

disrupsi teknologi, politik, budaya, pariwisata, kepemimpinan, pemerintahan, swasta, lembaga sosial, 

bisnis, dan lainnya. Bagaimana gambaran dahsyatnya disrupsi misalnya di bidang teknologi? Mantan 

Menkominfo Rudiantara pernah menyatakan bahwa “bank terbesar masa depan adalah Go-Jek”. Lho? 

Sekarang mereka bisa mengumpulkan uang dari masyarakat dan berbagai trasanksi gunakan Go-Pay. 

Kalau tidak dibatasi dengan regulasi, sangat mungkin Go-Jek bisa menjadi raksasa di berbagai bidang bisnis 

dengan dukungan teknologi dan big data yang mereka miliki. Facebook berhasil membuat mata uang 

digital bernama Libra. Berbeda dengan Bitcoins, Libra di-backup oleh mata uang lain menggunakan 

teknologi blockchain dan merupakan sistem pembayaran global yang tentu akan mengancam eksistensi 

perbankan konvesional. Masih banyak lagi kemungkinan terjadi di berbagai sektor akan mengalami 

disrupsi bahkan diperkirakan semakin sulit untuk diprediksi. Bagi masyarakat yang kreatif, disrupsi 

teknologi dan bisnis bisa menjadi terobosan untuk mengembangkan bisnis lebih hebat lagi. Tapi, bagi yang 

tidak siap akan menyebabkan kehancuran. Ekonomi digital terus mengalami perkembangan yang pesat, 

terutama di bidang e-commerce dan financial technology (fintech). Hal itu seiring dengan perkembangan 

pengguna internet yang semakin besar di Indonesia. 

Indonesia, mulai 20 Oktober 2019 telah memasuki Periode ke-2 Pemerintahan Presiden Ir. Joko 

Widodo dengan motto “Semangat Muda dalam Kabinet Indonesia Maju”.  Meskipun usia muda belum 

menjamin kesuksesan dalam memimpin organisasi, tetapi karakter pemuda yang identik dengan 

pembaruan, kreatif, out of the box, energik, berani, dan bersemangat menjadi harapan Indonesia bisa 

maju lebih cepat. Indonesia butuh “tangan-tangan berani” yang mampu membawa Indonesia segera 

bangkit, mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang, dan mengatasi berbagai masalah yang segera 

perlu diatasi. 

Pada seminar ini akan dibahas bagaimana disrupsi bisnis terjadi. Bagaimana secara teknis inovasi 

dan transformasi digital terjadi sampai saat ini ?; bagaimana tren nya ?; apa yang perlu dilakukan 

pemerintah?; swasta dan lembaga sosial di Indonesia? Berdasarkan kondisi lingkungan internal dan 

eksternal nasional maupun global, bagaimana pemimpin bisnis mengambil keputusan untuk 

mengembangkan strategi bisnis yang tepat? Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kondisi makro 



khususnya di negara-negara ASEAN terkait kekuatan-kekuatan yang membuat disrupsi bisnis sangat 

relevan untuk dibahas. Salah satu sektor yang diperkirakan akan mendukung keberhasilan Kabinet 

Indonesia Maju adalah sektor Pariwisata dan Budaya yang begitu kaya dimiliki bangsa Indonesia. Sektor 

ini diperkirakan akan menjadi penyumbang terbesar pada penerimaan nergara dari sektor non migas. 

Walaupun ukuran keberhasilan “pengembangan kebudayaan” sejatinya tidak hanya sebatas angka-angka 

rupiah. Tetapi termasuk juga terbangunnya struktur masyarakat Indonesia yang lebih berbudaya, 

bermartabat, adil, damai dan sejahtera. Fokus pembangunan pemerintah dari desa untuk Indonesia Maju 

sudah dimulai saat Periode Pertama Pemerintahan Ir. Joko Widodo. Bahkan pada tahun 2019, desa diberi 

alokasi anggaran Rp 70 Triliun untuk sebanyak 74.957 Desa merupakan suatu keputusan yang sangat 

strategis. Desa akan semakin berkembang dan sejahtera melalui berbagai usaha produktif dan sosial 

budaya di desa yang tergabung dalam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sesuai UU No 6 Tahun 2014 dan 

Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2019. 

Pemahaman yang baik isue strategis nasional dan global diharapkan bisa membantu para 

pengambilan keputusan strategis di Indonesia untuk menghindari dampak buruk perubahan konstelasi 

dunia baru bahkan bisa menjadikannya momen penting memperoleh peluang baru yang bisa 

mempercepat perbaikan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Pengambil kebijakan di 

Indonesia perlu memberikan respon yang tepat, cepat dan memadai dalam menghadapi berbagai disrupsi 

dan tranformasi digital untuk  mendukung pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Respon yang 

tepat diperlukan mengingat seperti disrupsi ekonomi digital merupakan sesuatu yang terstruktur, 

sistematis, dan masif. Pada seminar ini diharapkan menjadikan perjumpaan akademisi, peneliti, regulator, 

wartawan dan pelaku ekonomi digital untuk bersama-sama merumuskan untuk menjadikan “Indonesia 

Maju”. Lebih lanjut seminar ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pengambil kebijakan 

khususnya Pemerintah Kabinet Indonesia Maju yang “baru memulai bekerja”. 

 

TUJUAN SEMINAR 

1. Mengetahui secara teknis bagaimana inovasi dan transformasi digital yang terjadi saat ini, 

bagaimana tren nya, apa saja yang perlu dilakukan pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi, sosial 

dan masyarakat Indonesia. 

2. Mengetahui bagaimana keputusan strategi bisnis yang tepat di era tranformasi digital. 

3. Meningkatkan pengetahuan lingkungan makro khususnya di negara-negara ASEAN terkait 

kekuatan-kekuatan yang membuat disrupsi di berbagai sektor termasuk dunia bisnis. 

4. Bagaimana menuju Indonesia Maju dengan memanfaat potensi ekonomi digital. 

5. Merumuskan peran budaya dan pariwisata untuk Indonesia Maju. 

6. Merumuskan peran desa menuju Indonesia Maju di era tranformasi digital. 

7. Memberikan masukan atau rekomendasi menyangkut apa saja yang tepat dilakukan oleh 

Pemerintah (pusat dan daerah) , pelaku usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat untuk menuju 

“Indonesia Maju”. 

 

MANFAAT SEMINAR 

1. Bagi para pihak di Indonesia bisa mengetahui secara teknis inovasi dan transformasi digital; 

kondisi makro khususnya di negara-negara ASEAN;  dan potensi ekonomi digital  Indonesia.  

2. Bagi para pelaku bisnis mampu melakukan pengambilan keputusan strategis yang tepat untuk 

bisnisnya dalam era ekonomi digital  dan globalisasi ekonomi di semua bidang.  

3. Bagi Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, masyarakat untuk mampu membangun kolaborasi 

dan sinergi (networking) dalam era ekonomi dan transformasi digital menuju Indonesia Maju. 
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Pengantar  
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Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D; Rektor Universitas Sanata Dharma  
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T. Hani Handoko, MBA, Ph.D  (Pengelola Program Studi MM UGM):  
Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital 

   

COFFEE BREAK  (10.15 – 10.45) 
   

SESI 2(10.45– 12.45) Moderator: Dr. Titus Odong Kusumajati, MA 

Pembicara 3 : 
Patrick Ziegenhain, Ph.D, Asia- Europe Institute, University Atma Jaya Jakarta 
"Tantangan Tranformasi Digital dan Industri 4.0 di Asia Tenggara" 

Pembicara 4 : 
Simon Saragih, Wartawan Senior Kompas 
Menuju Indonesia Maju Melalui Ekonomi Digital 

   

LUNCH  (12.45 – 13.30) 
   

SESI 3 (13.30– 15.30) Moderator: Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak.   

Pembicara 5 
 Prof. Dr. Djohan, M.Si,  Direktur Pasca Sarjana Intitut Seni Indonesia :  

Peran Budaya dan Pariwisata untuk Indonesia Maju 

Pembicara 6 
: Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ak., CA; Direktur BUMDes.id 

Dari Desa Menuju Indonesia Maju 
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