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25 Tahun lalu Wartel (Warung Telekomunikasi) adalah
bisnis yg menguntungkan, namun saat ini Wartel

sudah tidak kita jumpai lagi,
karena semua orang memiliki hand phone



20 tahun lalu Telepon Umum masih terbilang alat
yg sangat membantu, namun saat ini yg tersisa

hanya bangkainya saja.



20 tahun yang lalu, Nokia dengan symbiannya adalah raja
ponsel di seluruh dunia.Fakta hari ini Symbian tinggal

kenangan, dihajar oleh Black Berry.

10 thn lalu Black Berry merajai Chating di Indonesia,
semua orang selalu meminta pin BB, namun sekarang

sudah dilibas oleh Android dgn Whatsapp dan Line



10 tahun yang lalu Yahoo adalah raksasa dunia internet.
Fakta hari ini habis terlindas oleh Google



10 tahun yang lalu, surat kabar, majalah, dan
televisi adalah media informasi paling efektif.
Fakta hari ini, mereka tergerus oleh YouTube,

Facebook,Twitter, Instagram, dll.



10 tahun yang lalu gerai Matahari, Ramayana,
Carrefour, Hypermart adalah raja dunia retail

Fakta hari ini, gerai mereka banyak tutup,
tergantikan oleh Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dll.



10 tahun yang lalu kita masih pakai kertas, survey,
dll jika ingin kredit, Fakta hari ini, mereka akan

segera tergerus oleh akulaku dan kredivo.



10 tahun yang lalu ojek adalah profesi yang bahkan tidak
dipandang sebelah mata pun.Fakta hari ini, tukang ojek

adalah S1 bahkan S2, karena sudah online

10 tahun lalu order Taxi sangat menjengkelkan, sekarang
sudah ada Grab, Uber dll



10 tahun lalu, dunia investasi hanyalah milik orang
kaya, orang banyak duit.

Fakta hari ini, dengan uang 100 rb rupiah pun

pengamen jalanan bisa beli Reksadana saham.

10 tahun yang lalu Anda buka toko kelontong harus pakai
modal besar.

Fakta hari ini, hanya bermodal Smartphone Anda bisa jadi

grosir dengan aplikasi Kudo

10 tahun lalu booking hotel dan ticket pesawat lewat
travel agent.

Fakta hari ini, ribuan travel agent berguguran

tergantikan oleh Traveloka, Agoda, Pegipegi, dll.



10 tahun lalu saya kesulitan mencari makanan halal
jika ke luar negeri, namun sekarang begitu

mudahnya mencari restorant halal dan masjid

terdekat dengan applikasi Halal Trip

10 tahun lalu mencari teman lama cukup sulit
terutama teman srkolah SD, SMP ataupun SMA

saat ini hp sudah penuh dengan Group WA Alumni
dan LINE Alumni



Suatu saat kantor2 pelayanan (Services Office) sudah
memakai mesin, contoh saat ini sudah mulai terjadi di

Bank seperti layanan Transfer, tarik tunai ataupun
setor tunai sudah memakai mesin.

Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat (dalam
waktu yg sangat cepat) transaksi perbankan memakai
Alipay ataupun WeChatpay, krn ini sdh mulai terjadi di

negara-negara lain. contoh Hong Kong dan China



Dan jika hari ini pun Anda tidak terbuka oleh
informasi dan perubahan, Percayalah 10 tahun

yang akan datang Anda adalah orang orang

yang Tertinggal karena Perubahan & Inovasi,
tidak akan pernah berhenti, meski Anda

berkeras untuk tidak ikut berubah.



Di Dunia ini tidak ada tempat berhenti,

jangan pernah LAMBAT nanti engkau TERGILAS
jangan pernah BERHENTI nanti engkau MATI



SEKIAN & TERIMA KASIH

PT. ARSYLA BANGKIT MANDIRI


