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Berbagai hal yang dulunya tidak dapat diketahui sekarang 
dapat dengan cepat ditemukan dengan beberapa 
pertanyaan. Pengambil keputusan tidak lagi harus 
mengandalkan insting.

Sumber data baru, yang dimasukkan ke dalam sistem yang 
didukung oleh pembelajaran mesin dan AI (Artificial 
Intelligence) menjadi inti dari transformasi ini. Informasi 
yang mengalir melalui dunia fisik dan ekonomi berasal dari 
ribuan sumber yang digunakan untuk beberapa hal saja. 
Jenis data ini dapat mengubah pengambilan keputusan.

Apa yang diperlukan untuk
mengubah dunia data menjadi dunia yang 
digerakkan oleh data?



Namun, banyaknya informasi dan kurangnya pemahaman 
tentang alat analitik generasi berikutnya dapat membuat 
sebagian besar organisasi kewalahan. 

Itulah sebabnya McKinsey Global Institute mengundang 
CEO dari CrowdAI, SafeGraph, Measurable AI, dan Orbital 
Insight—empat perusahaan rintisan yang memperluas 
batas data dan inovasi AI—untuk membahas jenis 
wawasan baru apa yang memungkinkan dan bagaimana 
lanskap dapat berubah . Diskusi ini kemudian 
menghasilkan lima takeaways penting.

Apa sajakah lima takeaways penting itu? Mari kita lihat 
di slide berikutnya!



1. Bentuk data yang baru memberikan 
kecepatan dan transparansi yang belum 
pernah terjadi sebelumnya

Salah satu keuntungan terbesar dari sistem AI otomatis 
berbasis data adalah kemampuan untuk menjawab 
pertanyaan strategis dengan cepat. 
Data dan AI tidak hanya menemukan jawaban lebih cepat, 
tetapi juga menciptakan transparansi seputar masalah 
yang belum selesai.
Perusahaan rintisan lainnya, Measurable AI, juga telah 
menemukan cara untuk mengambil beberapa perkiraan 
dari kinerja keuangan perusahaan.



2. Perusahaan spesialis sedang 
menyempurnakan dan menghubungkan data

SafeGraph, sebuah start-up yang berfokus secara 
eksklusif pada data geospasial memiliki fokus untuk 
mengumpulkan, membersihkan, dan memperbarui data di 
tempat yang menarik, membangun footprints, dan lalu 
lintas pejalan kaki agar dapat digunakan dengan cepat 
oleh aplikasi dan tim analitik.
Contoh lain adalah kompilasi data Orbital Insight dari 
satelit, perangkat seluler, mobil yang terhubung, citra 
udara, dan pelacakan kapal di laut.



3. Sebagian besar perusahaan non-teknologi 
tertinggal, tetapi alat-alat baru dapat membuat 
mereka berlomba

Beradaptasi dengan era pengambilan keputusannya lebih 
didorong oleh data bukan merupakan rancangan 
sederhana bagi orang atau organisasi. 
Semakin banyak alat dan platform yang tersedia dapat 
membantu mereka mengejar ketertinggalan. Jumlah 
perusahaan yang bekerja dengan data saat ini jauh lebih 
tinggi daripada lima tahun lalu.
Contohnya, platform CrowdAI yang membangun model 
visi komputer khusus untuk ilmuwan non-data dimana hal 
ini memungkinkan semua organisasi untuk tetap 
mendapatkan manfaat dari kemajuan AI. 



4. Dibutuhkan pakar domain untuk 
mengekstrak nilai sebenarnya dari data

Tim data science dapat membangun model dengan 
kemampuan luar biasa, tetapi kecil kemungkinannya 
bahwa mereka dapat memecahkan masalah bisnis yang 
sangat spesifik. Insinyur dan ilmuwan data mungkin tidak 
memahami seluk-beluk apa yang harus dicari—dan itulah 
mengapa sangat penting untuk memasangkan mereka 
dengan pakar domain yang memahaminya.



5. Perusahaan perlu membangun 
perlindungan privasi dan etika AI sejak awal

Utilitas data versus hak atas privasi pribadi adalah salah 
satu tindakan penyeimbang terbesar yang dihadapi oleh 
masyarakat.
Heatherm Huang dari Measurable AI menghadapi 
masalah ini dengan meminta konsumen untuk ikut serta 
dan memberi mereka penghasilan tambahan eksplisit 
untuk melakukannya.
Auren Hoffman dari SafeGraph optimis bahwa teknologi 
itu sendiri dapat mengatasi masalah ini dengan mencatat 
kemajuan terbaru di berbagai bidang seperti privasi 
diferensial, enkripsi homomorfik, dan data sintetis.



"Orang-orang akan dapat 
menyelami data dan 

menganalisisnya dengan 
cara yang hanya dapat 
dilakukan oleh insinyur 

paling maju beberapa tahun 
yang lalu.“

-Auren Hoffman
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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.
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