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Prediksi Futurolog
McKinsey menyatakan bahwa Indonesia 
pada tahun 2030 menjadi 7 negara 
terkuat. 
Goldman Sachs memprediksi ekonomi 
Indonesia akan terus menguat hingga 
mencapai posisi 4 besar dunia pada tahun 
2045. 
Ramalan tersebut masuk akal jika 
angkatan muda dapat memanfaatkan 
teknologi yang berkembang untuk 
mewujudkan prediksi yang diramalkan 
oleh para futurolog di atas.



Revolusi Industri

a.Revolusi di bidang industri  yang 
menghasilkan barang atau jasa. 

b.Revolusi Industri yang pernah 
pada abad ke-18 (tahun 1750-1850) 
merupakan perubahan dalam 
memproduksi barang-barang dari 
tenaga manusia kepada mesin-
mesin. 



Tahapan Revolusi Industri



Revolusi Industri Pertama

Revolusi Industri berlangsung saling 
mempengaruhi di bidang:
a. pertanian, 
b. manufaktur, 
c. pertambangan, 
d. transportasi,
e. peralatan pabrik
Untuk menggantikan tenaga manusia.







Revolusi Industri Kedua

•Industri berkembang pesat mendorong 
proses energi yang menunjang setiap 
mesin berjalan dengan semestinya.
•Bidang industri bidang listrik, gas, air dan 
telegraf lahir di awal abad 20 yaitu 
rentang tahun 1850 – 1940. Saat itu listrik 
mulai ditemukan, perkembangan pipa 
gas, air dan alat komunikasi.







Revolusi Industri Ketiga

•Disebut revolusi teknologi dan 
efisiensi. Ditandai muncul teknologi 
ponsel genggam, mesin kontrol, dan 
komputer.
•Kemunculannya mulai di akhir abad 
20, terjadi perubahan besar yang di 
bidang digital, robotik dalam arti 
fisik.







Teknologi Robotik



Revolusi Industri Keempat
• Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran 

data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup 
sistem siber-fisik, internet untuk segala, dan komputasi 
kognitif. 
• Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas“ berstruktur 

moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, 
menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan 
membuat keputusan yang tidak terpusat. 
• Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik 

berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain 
dan manusia secara bersamaan. 
• Layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan 

dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

https://id.wikipedia.org/wiki/Otomasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_siber-fisik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_untuk_segala&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi_awan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komputasi_kognitif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_nilai


Prinsip Rancang Bangun Industri 4.0

• Interoperasion: Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia 
untuk berkomunikasi satu dengan yang lain lewat Internet untuk 
segala (IoT) atau Internet untuk khalayak (IoP). 
• Transparansi informasi: Kemampuan sistem informasi untuk 

menciptakan salinan fisik secara virtual dengan memperkaya model 
digital dengan data sensor. 
• Bantuan teknis: 1) Kemampuan membantu manusia dengan 

mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara 
menyeluruh untuk menyelesaikan masalah genting yang mendadak. 
2) Kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia secara 
fisik pada serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, 
atau tidak aman bagi manusia.
• Keputusan mandiri: Kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat 

keputusan sendiri dan melakukan tugas secara mandiri.



Tahap Perubahan Industri



Merk Dagang Kelas Dunia





Dunia Dalam Genggaman



Dunia Dalam Genggaman



Dunia Dalam Genggaman



Apa Yang Harus Kita Lakukan?

•Inovasi
•ATM
•Uji Coba
•Tidak Takut Gagal
•Terus memunculkan gagasan baru
•Ikuti perkembangan teknologi
•Ciptakan “mesin uang” sendiri



Kerja Profesional
1. Pekerjaan dikerjakan berdasarkan pengetahuan. 

Firman Allah: “Dan janganlah kamu mengikuti apa 
yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung 
jawabnya”. (QS. al-Isra/17:36). 

2. Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian. 
Sabda Nabi: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada 
yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat 
kehancuran”. (Hadist Riwayat Bukhari). 

3. Makna amal shalih (pekerjaan) dipahami sebagai kerja 
sesuai standar mutu, di hadapan Allah maupun 
manusia.

4. Pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah dan 
masyarakatnya. 



Memaknai Lafadz dalam Ayat-Ayat 
tentang Kerja Profesional

• ‘Amalus sholeh : Produk yang bermanfaat
• ‘Ahsanu amalan : Produk terbaik
• Qoulan sadida : Pomosi yang baik
• Fauzan ‘adima : Kemenangan yang besar
• Yuslihlakum ‘amalakum : Memperbaiki produk kalian
• Khoirunnas : Manusia terbaik (SDM unggul)
• Amar ma’ruf : Metode yang baik
• Nahi munkar : Menghidari gangguan buruk
• Muflihun : Keberuntungan 



Almulk 1-2

 َ َب مب ََرِهَدِ  يَذََّلَ  َرا كلوذبكَلب ّبل َكَىَل  َلب َدِيَد َ دَي ِش

كََذدَِدِشَل  َكذِشَل َ َ دََك ََرَهَدَل َدََرَحكَّوَ رب َب َِ َرا َْ   ََح
كِز ََر َوِدِلَ َهَ  َدِيَد ََر َزب



Al ahzab 70 -73

َ َد ِدرِدَ  ِدَ اا ََ اَهنِدَ َيِا ك َب كلوَ كَّ  َكذَلّ َرا َْلب كَِحدبَص  (٧٠) ََدِ 
ِْدرَِْ فَََِل رَِشَل  ََ َهّرَِشَل  َ َدَل كب اا ََ كِمب فََّزَدكََ وبَل رَِشَل َِنِدذَِشَل َدَه
 ّ كهو ًب  َ َ ْاَهَّدَلب  (٧٠) فََدزو ابنّا َ َلَانَّ َ َهّنَََ َ دَي َر

َنَلّ َدَحَهدََلّ  ََ هب َِ َدنََلّ َد ََكوَ ََ كََحهب َ  ََ ّب فَََذََك ذَّ َدَ َلمب َدََرهب
ّ َهِلدِ  ًَدِدهو  ََ ِ َشّ َِ ابنْا َّْ ََ ََُن ك ِب ِ ََرِهنَّفب لَه اا َب كِ َ (٠ِ) رب

ِ َ دَي  َشّلب َدكَيِدَه اا ََ َدََرِهَكلب ك شب َدََرِهنَّفبَِّلب َدََرِهَكلب
ّ (٠م) ا كهو َ َلحب َْوِدلو  ِ ََ اا نَّلب َدَشّ ََ َدََرِهَههب نبك ََرِهَههب



Al ‘Ashr dan At tin

او ْل َع ِعْص ا1)  َصِإص ل ع ْع ا  اناَلإن َْ َع ل إ ا2وِصرلساخ  ّص ا ص َص ّ ِل ا ِن َن ناَل
ا ِعل ِص ِل ِ َن ل إ ا ِ اصحل ْل)ص َع َن إع اولِِ قصإص اص ا)ص تلو ِص ِع إع اولِ قصإص اص )ص

او ّعِ إإل ا)ص ِ ن َل او1)ص ِِولي َص يللي ا ل ي إيل اان2نا)ص ِعَصلصهل دصِص ا  )ص
او َل ي ّل ص ِع لصقعلِص3  َّلاناِصقصهعاخص اقصقعإل َل َص اسلساأصيع َصِإص ل ع ْع نام لنا4وا 
د ا َع ِص َص ايص َص ي ا صِسللل ِص رص ل إ انا5وأص ع اصحل ل إ ا)ص ّص ا ص َص ّ ِل ا ِن َن َل

ا ِعل ِص ِل ِ َن ل إَإاو ِ حع ّص ا  ْ يع َص ا ْْ اأص ع لع ْعه ا6سصلصو  اوص ُص و  ُصِول ِاّ  ناسصحص
او َل ّ او7ولِِهول َص ي حل ِسل ِص ِع ا  ُصلل صيع ا ن اولح ْص صيع ن8ناأِص



Amal Shaleh

•Amal Saleh artinya perbuatan yang baik. Beramal 
shaleh artinya melakukan hal-hal positif secara 
kreatif. Amal diartikan sebuah proses berkarya 
atau menghasilkan produk. 
•Amal saleh diartikan sebuah proses berkarya atau 
menghasilkan produk yang memiliki manfaat bagi 
kemaslakan umat. 
•Memperbanyak amal saleh berarti memperbanyak 
jalan/solusi bagi kesulitan umat.



Bentuk Amal Shaleh

•Kesalehan harus memiliki dua dimensi 
sekaligus. Di hadapan Allah dianggap 
shaleh, maka dalam konteks kemanusiaan 
pun harus dianggap shaleh. 
•Keshalehan memiliki nilai manfaat kepada 
manusia, lingkungan dan alam sekitarnya.
•Terjemahan ekonominya artinya mampu 
memenuhi segala kebutuhan manusia, 
lingkungan dan alam.



َعاق ا�ص ل إإص ّل اع ِعح  ا  ِص لص اأصسع لع اسلسااصَقلول اد لع َص ّ ِل وِنا ِن
ا َل ااص اد لع َص ّ ِل اوينا)ص ِن ْ إإص ِعل اخص غ إإص ْل ْع  ّ ا و(نا ِلنضعإل

ا لع ول ) ل  ْ ر  ِل ا اد لع َص ّ ِل اوان)ص ِن ل إإص ال سصِللاسِص ِلل ن ا اد لع َص ّ ِل )ص ِن
ا لع ِ  و  ّعحص اأص ِع ُص لص ّص ِا ّص ا اأ)ع لع ول )ص  ل ْع اوأناَلَااصلصااأص ِسلن إإص يص
ا ُص اسصح )ِصنل ُص ِل ا ص يص لص ا وعِصضصاا)ص َل اوَناسصحص َص ي ّل ل إ ّص ا  ْ يع َص ا لع ل نو  سِص

ا لع دل هل اصوع ا)ص لع قلول ِ ِص ّص اِ اد لع َص ّ ِل اوانا)ص ِن َ )إص ِعِْص د ل ا 
اوانا ِسلن إإص ِص اّ  لع لصإص قلول ااصلصاااص اد لع َص ّ ِل اوفنا)ص ِن يص ا إإص
ا اد لع كص َص)ع ْع ِعرل ا  م إإص ْل اّص َص ّ ِل اوِينا ِن م إإص ِعإص يل اد ل ا  ُص أ )ِصنل

اوِِاف ِله )إص ِ ِاخص سليوص

Al mukminun 1-5



Al Baqoroh 1-11

 (ِ) ََ ِبك َدِهيا ْب ِيلوِ رب يَِّه ِ َلَكَه فبك ََربَ  ََرشب َرل (٧) 
 ّ ها ََ َرحاَوَ َدهب ِبكِهد ََ ذبَّر ََكهب َدكِ نِد ََ كَِههب ك َب َرا

َّ ابرََكَ   ََ ذبَهّ  َِنزب نِد ََ كَِههب ك َب ََ (م) َدَرا َلَزَ نَِّيَل كَِنوبِِد
ََ (ل)  ِدرَابَ   َلوب ِيَل كِد بنِد ََ  ََذدبَ  َدذبِّ ب َّ هب َدَهّ  َِنزب

َل ََ َلذبللب ََ َ دَي ِيلوِ هب ( ) ا َد ِدرَابَ  ِيِل ََرِهَودبِحد



Ali Imron 102-104

َا ابِ  ْب َدِ يَِهديِ َ َحكا يَِِّيب ِدَ اا ََ اَهنِدَ َيِا ك َب كَّ  َكذَلّ َرا
ََ دبِهد َْ ك ّو   َد ََنيَِل ِه ب َههب ّب اا ِهدَ ذبَحَذ  (٧٧ِ) َدََ يَحب
ََ ِشَنيَِل  ََ َلَلو  ب َ دََكِشَل اب ََِشِلدَ نبَ َهََ اا َدِ يَوَلا ِدَ َدَ

ْب ابَ َدَنّو َدِشَنيَِل َ دَي  ََ  ِدِدذبِشَل فََََحذََحيَِل ذبنبَ َهيب َْ ذََك فَََرا
ِ رَِشَل  َِ اا ََربَ  كِذَكبل َنَلّ َش ََِشَل هب لب فََََنَِ ََ َرنّا َكوَّ ِحَوَلوَ هب
 ََ َو كََلِ د َنِشَل  ِها ََ هب ََ (٧٧م) َدَريَِش ْب رَ َداِشَل يََليَِلد اكَّيب
َب ََرِهَنَشلب  َ ََ ْب َدكََنَلَد ََ ذبَّرَهَ ِلد  ابرَي ََرَ َكلب َدكَََِهِلد

ََ  (٧٧ل) ا َد ِدرَابَ  ِيِل ََرِهَودبِحد



Kerja dalam pengertian luas adalah 
semua bentuk usaha yang dilakukan 
manusia baik dalam hal intelektual atau 
fisik, berkaitan dengan masalah 
keduniaan atau keakhiratan 
Makna “kerja” adalah suatu upaya 
dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, 
dan dzikir untuk mengaktualisasikan 
dirinya sebagai Abdi Allah dan Khalifah 
Allah untuk mencapai khoiru ummah.



KEUTAMAAN BEKERJA

1. Peningkatan Derajat
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut 
apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 
mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 
QS. Al-Ahqaaf : 19 

2. Mendapatkan Pahala dari Allah Swt
Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan 
kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, 
tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi 
Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa 
yang kamu kerjakan. Qs. Al-Baqarah 110 



3. Mendapatkan karunia.
Apabila telah ditunaikan shalat, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung (Qs. Al-
Jumuah: 10)
4. Sebagai jihad di jalan Allah)
“Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang 
bekerja dan barangsiapa bekerja keras untuk 
keluarganya, maka ia seperti seorang mujahid 
di jalan Allah Swt.” (HR. Ahmad)



5. Bekerja adalah Kewajiban
“ Mencari rizki yang halal adalah wajib sesudah 
menunaikan yang fardlu (seperti Shalat, puasa, dll).” (HR. 
Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)

6. Menjaga Kehormatan Diri
“Tiada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik 
dari pada makan yang diperoleh dari hasil dari keringat 
sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS itu pun makan 
dari hasil karyanya sendiri”.(H.R. Bukhori)

7. Menghapus Dosa
       “Barang siapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan 

karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka 
diwaktu sore itu pulalah ia terampuni dosanya”.(Riwayat 
Tabrani dan Baihaqi). 



1.Rasululllah secara tuntas dan berkualitas.
2.Rasululllah bekerja secara berjamaah untuk 
mencapai citaاcita bersama.

3.Rasululllah sangat menghargai waktu. 
4.Rasulullah menjadikan kerja sebagai aktualisasi 
keimanan dan ketakwaan. 

Rasulullah dalam Bekerja



Thank For You


