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Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri yang ditandai dengan kemunculan 
superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi,

cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika dan 
perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia 

untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

“ “

Sumber: World Economic Forum
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Tahap-Tahap Revolusi Industri

1800 1900

Lini Masa

2000 now

Penemuan Mesin
Uap mendorong
munculnya kapal
uap, kereta api, dll

Penemuan listrik
dan assembly line
yang meningkatkan
produksi barang

Inovasi teknologi
informasi, 
komersialiasi
personal computer, 
dll.

Revolusi Industri ke-4

Kegiatan
manufaktur
terintegrasi melalui
penggunaan
teknologi wireless 
dan big data secara
masif

Fase periode Revolusi Industri membutuhkan masa 
yang semakin singkat dari waktu ke waktu
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Komponen-Komponen Pembentuk Industri 4.0

Change

Change

Change

People,
Society

Process,
Organization

Industry Platform



Karakteristik Utama
Revolusi Industri 4.0

Disruptive technology hadir begitu cepat
dan pesat sehingga memberi ancaman
bagi industri-industri raksasa. 

Kehadiran Disruptive Technology

Di era yang baru ini, ukuran perusahaan
tidak perlu besar, namun perusahaan
tersebut haruslah ‘lincah’ dalam
memanfaatkan teknologi dan informasi.

Perubahan Ukuran Perusahaan
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Fokus Utama
Revolusi Industri 4.0

Siklus Inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih
kompleks, serta volume data yang lebih besar.

Shorten Time to Market

Mass production yang lebih terindividualisasi, Pasar yang 
volatile, serta Produktivitas yang tinggi.

Increase Flexibility

Efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor
kompetisi yang kritikal.

Boost efficiency
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Wajah Kegiatan Ekonomi Dunia saat Ini
Revolusi Industri Ke-4

Smart Manufacturing Smart City

e-Education e-Government

Online Health ServicesCloud Collaborative

Sharing economy 

Marketplace

Smart Appliances
Saat ini berbagai macam
kebutuhan manusia telah banyak
menerapkan dukungan internet 
dan dunia digital sebagai wahana
interaksi dan transaksi
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Threats & Opportunities
Era Baru Industrialisasi Digital

A B

C D

Secara global, era industrialisasi digital 
menghilangkan 1-1,5 miliar pekerjaan

sepanjang tahun 2015-2025 karena
digantikannya posisi manusia dengan mesin

(Gerd Leonhard) 

THREAT

Diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar
di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang 

belum pernah ada hari ini (U.S. Department 
of Labor) 

THREAT

Era digitalisasi berpotensi memberi
peningkatan net tenaga kerja hingga
2.1 juta pekerjaan hingga 2025

OPPORTUNITY

Terdapat potensi berkurangnya emisi
karbon hingga 26 miliar metrik ton 
dari industri (World Economic Forum)

OPPORTUNITY
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Society 5.0

Sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia
yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan 

teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui
sistem yang mengintegrasikan dunia maya

dan ruang fisik.

“ “
Sumber: World Economic Forum
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Sumber: Pidato Sinzo Abe dan World Economic Forum
Di Davos, Januari 2019

“Super Smart Society”



Society 5.0

Seiring dengan perkembangan industry
karakteristik masyarakat juga
berubah.

Salah satu cara pandang
perubahan tersebut
adalah seperti ini.



• https://www.youtube.com/watch?v=yF38rc-0EnI

• https://www.youtube.com/watch?v=MD6qF63sfjE

https://www.youtube.com/watch?v=yF38rc-0EnI
https://www.youtube.com/watch?v=MD6qF63sfjE


Revolusi Industri
dan
Perubahan Society
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Karakteristik Utama
Society 5.0

Penggunaan teknologi canggih, 
robot, drown, computer, 
artificial intelligent dan big 
data

Technology Based

Kegiatan manusia memanfaatkan
kecanggihan teknologi

Human centered01 02
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Kritik terhadap Program Pendidikan Bisnis

1 Lemahnya korelasi antara mendapatkan gelar dan kesuksesan karier

2 Lemahnya korelasi antara nilai Pendidikan Bisnis dan kesuksesan karier

3 Pemegang gelar non-pendidikan berkinerja baik atau lebih baik di bidang utama

4 Terlalu fokus pada teknik analitis berbasis kuantitatif dengan mengorbankan keterampilan interpersonal

dan kepemimpinan

5 Integrasi yang tidak memadai di seluruh area fungsional

6 Rendahnya variasi dalam isi mata kuliah lintas program

7 Hampir tidak ada yang gagal penyaringan kompetensi ketika lulus

8 Beberapa peluang untuk "learning by doing"

9 Lebih fokus pada fungsi bisnis dari pada mengelola

10 Tidak banyak inovasi kurikulum sejak 1960-an

11 Rendahnya perhatian pada nilai-nilai dan sikap dibandingkan kecerdasan



Apakah ada yang salah dengan pendidikan kita 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ut5Bc77KJ1k

https://www.youtube.com/watch?v=Ut5Bc77KJ1k


Analisis PEST 
(Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) 

Faktor Politik

1. Standarisasi Pendidikan Bisnis, sebagai hasil dari BAN akreditasi dikti

2. Tekanan peraturan untuk akreditasi program dan sekolah oleh badan-

badan internasional seperti EFMD, AMBA, AACSB, ABEST 21

3. Tekanan peraturan untuk kualitas pengajaran dan penelitian yang

lebih tinggi

4. Pengurangan dana pemerintah dan publik untuk pendidikan tinggi

Faktor Ekonomi

1. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

2. Globalisasi dan tren perdagangan bebas internasional

3. Pertumbuhan cepat dari negara-negara industri baru, sebagian besar

China, Taiwan, Hongkong, Korea

4. Meningkatnya persaingan dari konsultan dan sekolah bisnis swasta

Faktor Sosial

1. Mengubah nilai-nilai sosial: masalah etika; tanggung jawab sosial

perusahaan; pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan

2. Perubahan demografis

3. Perubahan Paradigma Bisnis dalam Revolusi Industri 4.0 yang

ditandai dengan perpindahan perkerja profesional dengan para

pekerja kreatif

Faktor Teknologi

1. Pertumbuhan dalam e-learning dan pendidikan berbasis web atau

Internet

2. Teknologi di ruang kelas

3. Revolusi pengetahuan dan pembentukan pengetahuan sebagai aset

untuk penciptaan nilai dalam suatu organisasi

4. Penyebaran pengetahuan berbasis web



Revisi Strategi untuk Pendidikan Bisnis 

• Penelitian menjadi lebih penting 

• Pendekatan Pembelajaran 

• Belajar menjadi lebih Responsif 

• Strategi diferensiasi 



Strategi Diferensiasi 

• Strategi diferensisiasi merupakan suatu strategi organisasi 
yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa 
yang berbeda dengan produk atau jasa dari perusahaan lain. 

• Dengan kata lain, produk atau jasa yang dihasilkan haruslah 
mempunyai identitas. Identitas produk atau jasa ini dapat 
berupa atribut-atribut yang melekat pada produk atau jasa 
tersebut sehingga dapat dikenal oleh pelanggan 



Kombinasi Pilihan untuk melakukan strategi 
Diferensiasi 

Katalis untuk Inovasi

Co-Creater Knowledge

Hubungan Pembelajaran Seumur Hidup

Pemimpin tentang Kepemimpinan

Enabler Kemakmuran Global



Sumber daya manusia yang Kompetitif



Karakteristik pembeda Strategi Diferensiasi

1. Struktur Kurikulum 

2. Konten: manajemen umum, atau gelar khusus dalam 
bidang kependidikan 

3. Kemitraan nyata dengan sekolah bisnis asing dengan 
merek internasional yang kuat. Kemitraan ini harus 
memastikan kurikulum kompetitif, guru dengan 
pengalaman internasional baik dalam pengajaran dan 
bisnis, diploma yang diakui internasional.

4. Kemitraan nyata dengan komunitas bisnis lokal dan 
Alumni.

5. Infrastruktur profesional: bangunan khusus, ruang 
kelas yang dilengkapi, laboratorium, perpustakaan, 
ruang pertemuan.

6. Biaya kuliah yang kompetitif.

Struktur Kurikulum

Konten

Kemitraan dg Sekolah Bisnis 
Asing & Brand Internasional

Kemitraan dg Komunitas Bisnis 
Lokal dan Alumni

Infrastruktur Profesional

Biaya Kuliah



Penutup

1. Masyarakat sedang mengalami perubahan menuju bentuk masyarakat baru seperti 
yang digambarkan sebagai masyarakat masa depan “Society 5.0”. Walaupun mungkin 
akan relatif terlambat dibandingkan Jepang dan negara maju lainnya, tetapi dengan 
cepat Indonesia akan menyusul menuju bentuk masyarakat seperti itu.

2. Pendidikan tinggi harus segera menyesuaikan diri agar dapat melakukan proses 
pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan masyarakat masa depan 
seperti Society 5.0. Penyesuaian harus dilakukan dalam waktu segera dan cepat karena 
perubahan masyarakat tersebut sedang berlangsung

3. Penyesuaian yang perlu dilakukan terutama mencakup: (a) kurikulum sebagai core
pembentukan karakter lulusan, (b) cara melakukan proses pendidikan  menuju cara-
cara yang jauh lebih efisien dan sesuai dengan atmosfir perubahan masyarakat yang 
sedang terjadi, didukung oleh infrastruktur yang sangat memadai.

4. Perlu keberanian dari Manajemen Perguruan Tinggi untuk melakukan perubahan-
perubahan cepat dan menerapkan pemikiran-pemikiran baru yang inovatif.


