
Mengapa Strategi 
Digital Gagal?

Disusun oleh: Charisma Kautsarani 
Disunting oleh: Abdiel Ergusto Nisah Pih



Apakah Anda pikir strategi digital milik Anda adalah 
yang terbaik?
Maka, Anda adalah salah satu dari sekian yang 
berpikir seperti itu.



Hanya 8% dari perusahaan yang disurvei berpikir model bisnis 
mereka akan bertahan dari digitalisasi.

Tentu, gangguan bukanlah sesuatu yang baru tetapi kecepatan 
dan besarnya gangguan digital lintas sektor dan fungsi belum 
pernah terjadi sebelumnya.

Jika ancaman sudah terlihat sangat jelas, mengapa sebagian besar 
strategi digital gagal?



Sebagian besar strategi digital tidak menunjukkan 

bagaimana digital mengubah ekonomi fundamental, 

dinamika industri, atau apa artinya bersaing. Lebih dari 

apapun perusahaan secara sederhana tidak menghargai 

skala gangguan yang menimpa mereka. 

Jadi, untuk membangkitkan rasa urgensi dan 
menunjukkan bagaimana melakukan yang lebih baik, 
inilah 5 gangguan yang sering terjadi. 



1. Definisi Strategi Digital Yang Kurang Jelas
Kurangnya definisi digital yang jelas, perusahaan berjuang 
untuk menghubungkan strategi digital ke bisnis mereka, 
membuat mereka terombang-ambing dalam arus adopsi dan 
perubahan digital yang cepat. 
Secara ekonomi, secara radikal mengubah kurva profitabilitas 
dan efek skala scale
Secara operasional, kemajuan berkelanjutan dalam analitik 
data dan konektivitas menciptakan wawasan baru yang 
memungkinkan tidak hanya otomatisasi yang lebih cerdas, 
tetapi juga model bisnis yang sepenuhnya baru yang akan 
kehilangan definisi digital yang sempit atau tertutup.



2. Kurang Memahami Tentang Ekonomi Digital
Digital mentransfer nilai ekonomi yang tidak 
proporsional kepada pelanggan. Ini mengecilkan kue 
ekonomi untuk petahana di sebagian besar sektor. 
Pada saat yang sama, digital menghasilkan hadiah 
besar untuk penggerak pertama. pemenang 
mengambil semua. Hanya mempertahankan pangsa 
pasar bukan lagi strategi kemenangan.



3. Mengabaikan Ekosistem
Platform digital seperti Amazon dan Tencent 
mendobrak batasan antar industri. Ini mengubah 
ekonomi fundamental. Kumpulan nilai lebih berpusat 
pada platform dan lebih sedikit pada rantai nilai 
tradisional.



4. Overindexing pada ‘Tersangka Biasa’
Sebagian besar perusahaan khawatir tentang 
ancaman yang ditimbulkan oleh penduduk asli 
digital, yang gerakannya mendapatkan sebagian besar 
perhatian—dan sifat mengganggu dari model bisnis 
inovatif mereka tentu saja menimbulkan kecemasan. 
Namun, fokus berlebihan pada tersangka biasa 
berbahaya, karena petahana juga mendigitalkan dan 
mengguncang dinamika persaingan. Dan orientasi 
konsumen dari banyak pemimpin digital 
memudahkan untuk mengabaikan semakin 
pentingnya digital di pasar business-to-business 
(B2B).



5. Kehilangan Dualitas Digital
Tanggapan paling umum terhadap ancaman digital 
yang kita temui adalah: "Jika saya ingin diganggu, 
saya harus membuat sesuatu yang benar-benar baru. 
Secara alami, menjadi mesin strategi. Pikirkan 
matriks basis dua kali dua seperti yang ditunjukkan 
di bawah ini, yang menunjukkan skala dan kecepatan 
gangguan digital. Sektor ritel dan bisnis terdapat di 
kuadran ini. Lainnya mengalami variasi dalam 
kecepatan dan skala gangguan; untuk menanggapi 
pasang surut, perusahaan-perusahaan tersebut perlu 
mengembangkan bidang visi yang lebih baik untuk 
ancaman dan kapasitas untuk tindakan yang lebih 
gesit.



Why digital strategies fail (Jacques Bughin, Tanguy Catlin, 
Martin Hirt, and Paul Willmott)
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insi
ghts/why-digital-strategies-fail

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

BAGAIMANA MENURUTMU? 
YUK CERITAKAN 
PENDAPATMU DI 
POSTINGAN INI!


