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Ekosistem Bisnis 

Septo Indarto (Team Double S) 

 

Ekosistem bisnis adalah sebuah kiprah perusahaan untuk bersaing menjadi 

yang terbaik. Dalam ekosistem bisnis perusahaan harus melakukan banyak 

perubahaan dalam perubahaan  internal dan perubahaan eksternal. Ekosistem 

adalah sebuah lingkungan yang terdiri banyak sekali persaingan untuk bertahan. 

Kita bisa melihat apa yang dijelaskan oleh Charles Darwin mengenai kemampuan 

untuk bertahan untuk hidup. Dalam ekosistem bisnis perusahaan harus berani 

mengambil langkah-langkah baru dan top management harus berani menentukan 

dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam menciptakan perubahan. 

Tidak semua perusahaan sukses dalam bersaing di ekosistem bisnis tetapi banyak 

juga perusahaan yang sukses dalam ekosistem bisnis.  

 

Saat ini perubahan yang besar harus dilakukan di banyak organisasi perusahaan. 

Organisasi perusahaan harus bekerja dengan cepat melihat visi di masa 

mendatang dan fokus kepada pengembangan sumber daya yang dimiliki. Dunia 

global yang sudah saling terintegrasi menyebabkan banyak sekali perubahan 

dalam dunia ini, seperti bagaimana kita memilih pegawai, memanfaatkan jaringan 
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teknologi informasi kecepatan tinggi, membuat strategi baru, menciptakan 

branding yang lebih kuat, mengantisipasi masa depan. Untuk mewujudkan itu 

semua membutuhkan sumber daya yang maksimal dan harus memiliki sumber 

daya manusia yang mempunyai potensi untuk berkembang ke arah yang lebih 

maju.  

 

Dalam  ekosistem bisnis kita bisa melihat berbagai macam  aneka ragam industri 

yang saling berhubungan satu sama lain. Microsoft adalah salah satu perusahaan 

yang menciptakan ekosistem bisnis tersebut, Microsoft menciptakan ekosistem 

bisnis dalam empat hal: 

1. Personal Computer 

2. Consumer Electronic. 

3. Information  

4. communication. 

Ekosistem bisnis Microsoft juga menyangkut jaringan pemasok yang luas, seperti 

Intel Corporation untuk menciptakan prosesor dalam mendukung kinerja program 

Windows dan juga perusahaan-perusahaan komputer seperti Samsung, Dell, 

Hawlett-Packard, Asus dll. Microsoft sebagai pembuat piranti lunak mempunyai 
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jangkauan pasar lintas batas dalam industri, pemakai produk Microsoft berasal 

dari berbagai perusahaan.  

 

Dalam ekosistem bisnis satu perusahaan dengan perusahaan lain saling 

berhubungan tetapi juga berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan dan 

kredibilitas. Pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan terus dilakukan. Intel bukan hanya menjadi rekan Microsoft saja, 

tetapi menjual chip prosesor ke banyak perusahaan seperti Samsung, Dell, Acer, 

Lenovo, Hawlett-Packard. Intel menggunakan brandingnya sebagai pembuat chip 

proseor yang paling inovatif dengan slogan Intel Inside, sementara pesaingnya 

AMD menawarkan teknologi kepada pengguna komputer yang lebih banyak 

bekerja dalam industri desain grafis dan gaming dan juga bersaing dengan Apple 

Computer. Perusahaan AirBus dan juga Boeing menciptakan ekosistem bisnis dari 

partner mereka untuk memasok komponen pembuatan pesawat dan bersaing 

untuk mendapatkan pemasok yang menawarkan karena mempunyai standar 

teknologi yang lebih tinggi untuk menciptakan produk-produk pesawat dimasa 

mendatang.  

Dalam ekosistem bisnis perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi terus 

karena pasar bersifat dinamis dan terus bergerak untuk menciptakan model-

model bisnis yang baru. Contoh Nintendo dan Blackberry telah gagal 

mempertahankan ekosistem bisnis mereka, mereka ditinggal oleh perusahaan-

perusahaan yang menjalin kerjasama dengan mereka, karena perusahaan-
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perusahaan yang menjalin kerjasama melihat kedua perusahaan ini terlambat 

dalam melakukan inovasi produk dan gagal melihat arah pasar. Perusahaan 

partner mereka tidak mau menjalin kerjasama lagi karena akan menciptakan 

kerugian yang besar, bahkan kedua perusahaan ini telah ditinggal oleh 

perusahaan partner mereka. Saat ini perusahaan partner Nintendo  banyak yang 

lebih berkosentrasi dalam pengembangan game untuk PC, X Box One, Sony 

Playstation.  

Dalam persaingan mendatang organisasi perusahaan harus memperkuat 

kerjasama dengan pemasok, menciptakan loyalitas konsumen dan terus mencari 

pasar baru untuk menjual produk. Peningkatan kualitas produk harus terus  

ditingkatkan karena ini menyangkut kepercayaan konsumen dalam membeli 

produk. Para pemasok juga melakukan inovasi produk dan peningkatan kualitas, 

kita bisa melihat perusahaan Nvidia terus mengembangkan teknologi grafis 

terbaru dan menawarkan produk-produknya kepada perusahaan partner, 

sehingga perusahaan partner mau membeli produk tersebut. Penerapan standar 

teknoligi baru bisa di terapkan oleh siapa saja. Dunia bisnis saat ini banyak 

bergantung dengan perkembangan teknologi. Hal ini bisakita lihat dari cara 

bagaimana orang membeli sebuah produk, bagaimana perusahaan memasarkan 

produknya.   

Ketika produk PC Tablet tumbuh dan terjual lebih banyak dibandingkan PC, 

perusahaan Intel mengalami kerugian yang besar karena mereka sebelumnya 

tidak pernah fokus kepada pasar produk PC tablet, sementara pesaing-pesaing 

baru muncul dan tumbuh untuk berkembang dan menciptakan ekosistem bisnis 

yang baru. Intel harus berhadapan dengan kompetitor baru dalam pasar baru 

yaitu mobile computer. Sementara Intel baru mulai mengembangkan produk chip 

untuk pasar mobile computer dan juga smartphone para competitor Intel telah 

bergerak jauh lebih maju dalam mengembangkan produk-produk baru untuk 

menciptakan standar baru dalam passer PC Tablet dan juga pasar smartphone. Di 

pasar PC Intel memang mempunyai jaringan yang luas dan masih menguasai pasar 

80% tetapi dalam psar mobile computer Intel masih pemain baru dan masih 

memikirkan standar teknologi yang akan diterapkan. Intel memang kalah dalam 
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jumlah partner dalam mobile computer dan smartphone, perusahaan Asia lebih 

mendominasi.  

Ekosistem bisnis selalu melahirkan perusahaan-perusahaan yang inovatif, 

perusahaan-perusahaan inovatif akan terus memacu daya produktivitas mereka. 

Mereka melihat bahwa kesempatan adalah sebuah proses untuk memenangkan 

persaingan bisnis yang begitu ketat, mereka terus melakukan perbaikan kinerja 

organisasi perusahaan, tanpa ini mereka hanya menunggu pintu kematian. Pasar 

saat ini bergerak sangat cepat tetapi menyediakan ruang yang sangat besar, 

kompetisi tentunya akan semakin meningkat dari waktu ke waktu tetapi 

pemenang sejati adalah perusahaan yang telah siap untuk bersaing dan tahu cara 

memenangi pertempuran yang bernama kompetisi, Perusahaan harus haus 

dengan inovasi jangan pernah berhenti, jika berhenti maka nyawa inovasi akan 

mati.  

 

Amazon.com menjadi pesaing yang sangat serius untuk Wal Mart, walaupun 

perusahaan ini berbasis e-commerce tetapi menyediakan banyak pilihan, inovasi 

teknologi terus diterapkan dari mulai proses pengiriman barang ke konsumen 

sampai peningkatan kapasitas gudang dan data base katalog produk. Ketika 

internet telah menjadi media untuk belanja, perusahaan seperti Amazon.com 

akan menjadi trend untuk berbelanja karena menwarkan variasi produk dan 

potongan harga. Toko tradisional tidak akan mati hanya jumlah pengunjung akan 

berkurang, karena cara orang berbelanja telah berubah dan menciptakan sebuah 

budaya baru dalam berbelanja.  


