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Pandemi merupakan kesempatan bagi brand lokal berjaya di negeri sendiri.
Membangun nasionalisme brand dan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bisa
berdikari.
Syarat untuk mencapai situasi ini, brand yang “juara” adalah perusahaan yang bisa melewati
triple disruptions yaitu disrupsi digital, disrupsi milenial dan disrupsi pandemi.
Salah satu ciri khas perusahaan yang survive menghadapi triple disruptions yaitu brand yang
memaksimalkan peran teknologi digital dalam proses operasionalnya (asset light). Dengan
organisasi yang “ringan” perusahaan menjadi semakin lincah untuk menghadapi berbagai
disrupsi. Pandemi telah melahirkan perusahaan yang kami sebut Cool+Agile Companies.
Dimana Cool+Agile Companies sukses menjadi brand generasi baru indonesia karena
memiliki dua kapabilitas: adaptation (strategy, organization, people) dan digitization (digital
competencies, culture, leadership)
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THE CONTENT
Buku ini membahas generasi baru brand di
Indonesia yang piawai merespons perubahan dan
mumpuni melakukan transformasi digital.
Usia mereka umumnya belum 10 tahun dan
sebagian besar adalah startup yang mengalami
pertumbuhan super cepat.
Kami menyebut brand generasi baru itu:
Cool+Agile Brands.

PROLOG:
THE ORIGIN OF COOL+AGILE BRANDS:
The Triple Disruptions
- Digital Disruption
- Millennial Disruption
- Pandemic Disruption
BAGIAN I
COOL+AGILE BRANDS MODEL
Digitization x Adaptation
BAGIAN II
THE SIX PRINCIPLES OF COOL+AGILE BRANDS
Bab 1. The Principle of Strategy
Bab 2. The Principle of Organization
Bab 3. The Principle of People
Bab 4. The Principle of Culture
Bab 5. The Principle of Capability
Bab 6. The Principle of Leadership
BAGIAN III
THE 25 COOL+AGILE BRANDS
Bab 8. The Digital: From eFishery to SayurBox
Bab 9. The Creative: From MS Glow to Kutus Kutus
Bab 10. The Agiles: From Si Cepat to YummyKitchen
EPILOG
WELCOME THE GOLDEN AGE OF BUSINESS REINVENTION
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THE ORIGIN
Triple Disruptions
Digital
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Selama 5 tahun terakhir kita menghadapi tiga disrupsi sekaligus “Triple
Disruption” yaitu:
– Digital Disruption
– Millennial Disruption
– Pandemic Disruption
Badai triple disruption merupakan “seleksi alam” yang menghasilkan pemenang
(Winners) dan pecundang (Losers). Mereka yang adaptif akan menjadi Winner
dan yang bebal akan menjari Loser.
Singkatnya, triple disruption telah mengobrak-abrik dan membolak-balik
zaman. Yang dulunya asset kini menjadi liabilities. Yang dulunya kekuatan kini
menjadi kelemahan. Yang dulunya dicari kini dihindari. Triple Disruption
mengubur yang tua dan tak relevan dan menghidupkan yang baru, fresh, dan
relevan dengan tantangan kekinian.
Seleksi alam juga akan mengantarkan kita memasuki “The Golden Age of
Business Reinvention” dimana akan muncul begitu banyak new innovations dan
new entrepreneurs.
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THE MODEL

Digitization x Adaptation
H

Di era "The Golden Age of Business Reinvention" inovasi-inovasi lama
akan obsolet tergantikan inovasi-inovasi berbasis digital. Sementara
entrepreneur-entrepreneur lama yang tak relevan tergantikan oleh
entrepreneurs baru yang fresh dari kalangan milenial dan Gen-Z.

A D A P TAT I O N
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D I G I T I Z AT I O N
Digital Competencies
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2S: Sense+Seize
Flexible Resources

H

Digital Leadership

Lalu siapa yang bakal sukses melewati badai Triple Disruption?
Yaitu mereka yang memiliki kemampuan melakukan digitization dan
adaptation. Kami menyebut mereka Cool+Agile Brands
Mereka adalah brand generasi baru indonesia karena memiliki dua
kapabilitas: adaptation (strategy, organization, people) dan digitization
(digital competencies, culture, leadership)
#1. The Digitals, brand yang mengandalkan kekuatan pada kapabilitas
digital untuk memenangkan persaingan.
#2. The Creatives, brand yang adaptabilitasnya tinggi tapi tak
mengandalkan kapabilitas digital.
#3. The Agiles, brand yang kemampuan adaptasi maupun digitisasinya
ekselen sehingga sangat tangguh bersaing di pasar.
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Contoh The Digitals adalah eFishery.
Berbicara dunia perikanan nasional, tak bisa
dilepaskan dari eFishery. Dampak sosial eFishery tidaklah kecil. Hingga Mei 2021,
mereka telah menyalurkan lebih dari Rp 70
miliar pembiayaan kepada lebih dari 1.700
pembudidaya ikan di Indonesia.

THE
DIGITALS

Jenis pertama dari cool+agile brands adalah The Digitals.
Yaitu brand generasi baru Indonesia yang menuai sukses
karena kemampuannya memberikan solusi digital kepada
konsumennya.

eFishery sendiri lahir dari wujud kejelian
dalam memaksimalkan disrupsi digital. Bahkan
di bawah bendera PT Multidaya Teknologi
Nusantara, eFishery telah diekstensi ke
beragam solusi berbasis teknologi untuk
mengatasi persoalan di seputar
pembudidayaan ikan dan udang.

Banyak brands tipe ini adalah startup yang menawarkan
multi-sided platform dengan menghubungkan dua sisi
supply-demand seperti: eFishery, Kredivo, Halodoc, Ajaib
Sekuritas, dll.
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Contoh lain adalah Kredivo. Dari waktu ke waktu, Kredivo
mengokohkan diri sebagai platform pembayaran digital
berbasis kredit yang terpercaya. Per Januari 2021, Kredivo telah
menyalurkan kredit bagi lebih dari 2 juta pengguna atau 25%
dari basis pengguna kartu kredit.
Sementara Sayurbox adalah contoh The Agiles yang datang dari
sektor pertanian. Sayurbox didirikan tahun 2016 dengan misi
mempertemukan serta membentuk ekosistem yang kuat antara
petani dan konsumen secara direct melalui aplikasi digital.
Perlahan tapi pasti misi tersebut kian terlihat nyata. Sebagai
pihak yang menghubungkan (connector) antara petani dan
pembeli, Sayurbox menggantikan posisi para middlemen. Ia
berhasil memangkas rantai pasok (supply chain) yang sangat
panjang dari petani sampai pembeli.
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Contoh lain adalah Kopi Kenangan. Brand startup di bidang kuliner ini
begitu gesit merespons tren besar meledaknya kopi kekinian di Indonesia.
Dengan varian produk yang value-oriented yang sarat lifestyle maka dalam
waktu singkat Kopi Kenangan pun menjadi simbol gaya hidup kaum urban
dan menuai brand equity yang kokoh.
Melalui seri pembiayaan dari venture capital global, Kopi Kenangan cepat
sekali malakukan scaling-up sehingga pertumbuhan cabangnya sangat
fantastis. Tak hanya itu, brand yang berdiri tahun 2017 ini bahkan
berambisi untuk melebarkan sayapnya ke pasar Malaysia, Filipina dan
Thailand.
Contoh The Creatives yang lain adalah di bidang kosmetik yaitu MS Glow.
Kehadiran MS Glow di kancah produk perawatan kulit (skincare) dimulai
pada 2013.
Perjuangannya membangun kepercayaan pelanggan membuahkan hasil.
Berkat agresiﬁtasnya membangun merek, kini MS Glow disebut sebagai
merek kosmetik jajaran papan atas di Tanah Air.
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THE CREATIVES

Pemain jenis kedua dari cool+agile brands adalah The
Creatives. Yaitu brand yang adaptabilitasnya tinggi dalam
merespons perubahan-perubahan yang terjadi di pasar tapi
kurang mengandalkan kapabilitas digital.
Brand tipe ini memiliki daya kreativitas dan inovasi tinggi
seperti: Javara, Erigo, Kopi Kenangan, Never Too Lavish, MS
Glow, dll.
Contoh The Creatives adalah Javara yang menawarkan value
proposition yang unik yaitu produk-produk organik
bersumber dari keanekaragaman hayati Indonesia. Kita tahu
Indonesia memiliki aset keanekaragaman hayati terbesar di
dunia.
Menariknya lagi, Javara melempar produk-produk
otentiknya ke pasar luar negeri. Kejelian Javara melihat
peluang pasar ekspor mengantarkan Javara meraih omzet Rp
30-40 miliar/tahun.
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Contoh The Agiles adalah SiCepat.
Merek perusahaan ekspedisi ini baru
berdiri 7 tahun, tapi kinerjanya luar
biasa. SiCepat jeli mengincar peluang
jasa pengiriman yang meledak di masa
pandemi. Kemampuan riding the wave
inilah yang tak banyak dimliki oleh
pemain incumbent.

THE AGILES
Cool+Agile brand jenis ketiga adalah apa yang kami sebut The Agiles. Yaitu brand yang
kemampuan adaptasi maupun digitisasinya ekselen sehingga sangat tangguh bersaing di pasar.

Kemampuannya membaca situasi serta
pandainya bersinergi dengan
perusahaan lain membuat merek ini
unggul. Belum lagi kemampuannya
memadukan layanannya dengan
platform digital untuk mengunci loyalty
dan advocacy pelanggan.

Beberapa contoh brand yang masuk kategori ketiga ini adalah: Blilbli, Sociaolla, SiCepat,
Crowde, Yummykitchen, dan Agate.
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Kitabisa adalah contoh lain The Agiles
yang inspiratif. Platform crowdfunding
ini menjadi brand yang identik dengan
penggalangan dana dan berdonasi
secara online. Beridiri sejak tahun 2013,
situs dan aplikasi Kitabisa telah menjadi
jembatan kebaikan dan wadah gotongroyong masyarakat Indonesia.
Contoh lain adalah Yummykitchen. Dengan sekitar 70 cloud kitchen serta bekerjasama dengan
lebih dari 50 brand makanan/minuman, Yummykitchen adalah merek yang menancap di hati
konsumen.
Yummykitchen sangat agile merespons tren pasar di masa pandemi dimana perusahaan dituntut
ramping (asset-light) dan ﬂeksibel. Yummykitchen hadir dengan value proposition yang pas dan
menjadi solusi bagi pemain resto di masa pandemi dengan konsep cloud kitchen.

Saat ini, setiap bulannya, platform
KitaBisa memfasilitasi lebih dari 1,5 juta
transaksi donasi kebaikan, 4.000 galang
dana sosial, ratusan yayasan dan
Lembaga sosial di 34 provinsi dan
ratusan pasien yang membutuhkan di
lebih dari 150 rumah sakit di seluruh
Indonesia.
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Di era baru ini akan muncul jutaan peluang
digital (digital opportunity) yang meicu
lahirnya bisnis-bisnis dan brand-brand baru
yang sama sekali berbeda dengan brandbrand lama.

GOLDEN AGE OF

VE

Ini sekaligus merupakan saat dimana kita akan
memasuki era baru dimana akan muncul
inovasi-inovasi baru yang breakthrough dan
entrepreneur-entrepreneur baru yang fresh
dari kalangan milenial dan Gen-Z.

WELCOME TO THE

THE

Tanda-tanda positif berakhirnya pandemi
sekaligus merupakan “penutup” dari serial
Triple Disruption (digital, millennial,
pandemic).

PANDEMIC
DISRUPTION

Disruptor
Accelerator

Anda harus ambil bagian dan menjadi pemain
kunci di era baru ini, yaitu: The Golden Age of
Business Reinvention.
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