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Dilema Pilihan Motif Bisnis 

Motivasi 

TABARRU ABU-ABU TIJARAH 

Sosial 
Dipandu misi dan 

nilai-nilai amal 

sosial 

Campuran 
Dipandu misi dan nilai-nilai 

amal social dan ekonomi 

Komersial 
Dipandu misi dan nilai-

nilai ekonomi 

Stake 

holder 

kunci 

Pihak yang 

diuntungkan 
Gratis  

Membayar sesuai kemampuan 

dan subsidi berdasarkan 

kemampuan dan ada gratis 

Tidak ada yang gratis dan 

berdasarkan mekanisme 

pasar 

Modal  
Sumbangan dana 

(ZISWAF) 

Campuran antara dana social dan 

modal berdasarkan mekanisme 

pasar 

Modal berdasarkan 

mekanisme dan nilai 

pasar 

Tenaga kerja Pengabdian  

Dibayar sesuai kemampuan dan 

bahkan dibawah nilai pasar atau 

campuran antara sukarela dan 

dibayar penuh 

Kompensasi berdasarkan 

mekanisme dan nilai 

pasar 

Rekanan  
Amal bantuan 

social (ZISWAF) 

Ada potongan khusus atau 

campuran antara amal social 

dengan harga penuh 

Berdasarkan mekanisme 

dan nilai pasar 
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Persepsi: win/lose vs Kemaslahatan  

WIN/LOSE KEMASLAHATAN  

PERSEPSI  
Menyerang, menyalahkan  

PERSEPSI 
Kemaslahatan bersama   

POLA PIKIR 
Mau menang sendiri dan 
pihak lain rugi tidak mau 
tahu bahkan senang jika 

pihak lain kalah (lose) 

POLA PIKIR 
Saling tolong menolong 

dalam kebaikan 
(keuntungan bersama) dan 
saling mencegah kerugian 

PERILAKU 
Defensif  

agresif  dan hukum rimba  

PERILAKU 
Saling menghormati, kuat 

melindungi yang lemah dan 
saling berbagi demi ridha 

Allah  
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Mengapa Membeli Produk (Barang dan Jasa) 

Terencana 

Tidak terencana 
(Terpaksa) 

Kebutuhan 

Pendidikan, 
Haji, Ziswaf, 

rumah Dll 
 
 

Restoran, 
Hotel, SPA, 

Pendidikan Dll 
 
 
 
 

Rumah Sakit  
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REVOLUSI INDUSTRI 4.0 
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“TIDAK ADA YANG ABADI MELAINKAN 
YANG ABADI ADALAH PERUBAHAN”  
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TripleT- Teknologi Sebagai Akselerator  
Perubahan 

1.Teknologi Informasi 
2.Teknologi Transportasi 
3.Teknologi Tour and Travel 
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Revolusi Teknologi Informatika 

1.Gelombang 1 : Konektivitas 
2.Gelombang 2 : Sosial Media dan E-Commerce 
3.Gelombang 3 : Internet of Things 
4.Gelombang 4 : Kecerdasan Buatan 
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Revolusi Industri 

1800 1900 
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. 

Kegiatan Produksi 
dan Pelayanan 
terintegrasi 
melalui : 
Kecerdasan 
buatan, teknologi 
wireless dan big 
data secara 
massif dst 

Tahap III Tahap II Tahap I Tahap IV 

13 



Era Baru Revolusi Industri 4.0 
Ancaman: 
- Secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 – 1,5 

miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 karena 
digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis (Gerd 
Leonhard, Futurist); 

- Diestimasi bahwa di masa yang akan datang, 65% murid sekolah 
dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah 
ada di hari ini (U.S. Department of Labor report). 

Peluang: 
- Era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga 

kerja hingga 2.1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025 
- Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar 

metrik ton dari tiga industri: elektronik (15,8 miliar), logistik (9,9 
miliar) dan otomotif (540 miliar) dari tahun 2015-2025 (World 
Economic Forum). 

- Bisnis menjadi lebih efisiein dll 

Pengelola Satuan Usaha KHUSUSNYA PIMPINAN berperan meminimalisir 
Ancaman dan menjadi katalisator sekaligus fasilitator membuat Peluang 
menjadi Aktivitas Bisnis Riil dan Ekonomis 14 



Gelombang METAFORMOSIS 

Toko Fisik Market Place Online 

Ojek dan Taksi Konvensional GO-Jek, Grab, Uber, dll. 

Dampak Revolusi Industri 4.0 
Pada Pola dan Model bisnis 

• Belanja konvensional yang ada 
sudah mulai tergantikan 
dengan model bisnis 
marketplace. 

• Taksi atau Ojek Tradisional 
posisinya sudah mulai 
tergeserkan dengan moda-
moda berbasis online 

BAGAIMANA PENGELOLA SATUAN USAHA KHUSUSNYA PIMPINAN HADIR DAN MENYATU 
BERSAMA DALAM MENGHADAPI GELOMBANG METAMORFOSIS SOSIAL EKONOMI YANG 
SERBA CEPAT DAN TIDAK TERDUGA?  15 



Skill Pada Era Industri 4.0 
Complex Problem Solving 
Kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan 
belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. 

Skills 
Scale of Skill 

Demand in EI 4.0 

(Share of jobs requiring skills family as 
part of their core skill set, %) 

Sumber: Kompilasi Berbagai Sumber 

Social Skill 
Kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, 
persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan 
bantuan hingga emotional intelligence 

Process Skill 
Kemampuan terdiri dari: active listening, logical thinking, 
dan monitoring self and the others 

System Skill 
Kemampuan untuk dapat melakukan judgement dan 
keputusan dengan pertimbangan cost-benefit serta 
kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem 
dibuat dan dijalankan 

Cognitive Abilities 
Skill yang terdiri antara lain: Cognitive Flexibility, 
Creativity, Logical Reasoning, Problem Sensitivity, 
Mathematical Reasoning, dan Visualization . 

PENGELOLA SATUAN USAHA KHUSUSNYA PIMPINAN bersama semua level 
jajarannya dan jejaring berjamaah menyiapkan Skill Generasi Penerus pada 
Era Industri 4.0 16 



Empat Skenario Pada Era Industri 4.0:  
1. Interoperabilitas: Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang-orang 

untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of 
Things (IOT). 

2. Keterbukaan informasi: Kemampuan sistem informasi untuk membuat 
salinan virtual dari dunia fisik dengan memperkaya model tanaman digital 
dengan data sensor. Ini membutuhkan agregasi data sensor baku untuk 
informasi konteks yang lebih tinggi-nilai. 

3. Technical assistance (Bantuan teknis): Pertama, kemampuan sistem 
bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan visualisasi 
informasi comprehensibly untuk membuat keputusan dan memecahkan 
masalah yang mendesak dalam waktu singkat. Kedua, kemampuan sistem 
fisik cyber untuk fisik mendukung manusia dengan melakukan berbagai 
tugas yang menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman untuk rekan 
kerja manusia mereka. 

4. Decentralized decisions (Keputusan terdesentralisasi): Kemampuan sistem 
fisik cyber untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas-tugas 
mereka sebagai otonom mungkin. Hanya dalam kasus pengecualian, 
gangguan, atau tujuan yang saling bertentangan, tugas didelegasikan ke 
tingkat yang lebih tinggi. 
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Strategi BISNIS PADA Era Industri 4.0 

1. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) agar belajar dan 
meningkatkan keterampilan teknologi informatikanya dan 
mengelaborasi dalam bisnis, dan selalu siap menghadapi gelombang 
era informasi dan industry 4.0. 

2. Pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya 
saing Usaha  

3. Keniscyaan: Aktivistas BISNIS menggunakan teknologi digital dan 
teknologi informasi lainya 

4. Inovasi teknologi melalui pengembangan inovasi, startup dan unit 
baru  dengan memfasilitasi pendidikan dan latihan secara 
komprehenship dengan tetap berbasis nilai-nilai agama dan jati diri 
bangsa. 

5. Reinfenting dan Revitalisasi bisnis yang selama ini dijalankan 
6. Membangun bisnis berbasis kearifan lokal 
7. Kampus harus menjadi garda terdepan dalam mengadapi turbulensi 

dan keabadian perubahan 
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BAGAIMANA TETAP EKSIS DALAM 
KEABADIAN PERUBAHAN? 



PENUTUP 

20 



“JADILAH GOLONGAN PERTAMA DAN JANGAN 

MENJADI GOLONGAN KEDUA DAN KETIGA: 

1. Hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah 

golongan orang-orang yang beruntung 

 

2. Hari ini sama dengan hari kemarin adalah 

golongan orang-orang yang merugi 

 

3. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah 

golongan orang-orang yang celaka” 

 (Al Hadits) 

 

 

21 



KESUKSESAN 

USAHA 

PERENCANAAN  

+ 
NASIB 
(BEJO) 

- UJIAN  

DO’A  

SUKSES 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah 
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia. (QS Ar Ra’d: 11) 

IBADAH DAN 
RIDHA ALLAH  
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