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Industri 4.0 (Schwab, 2017)



Schwab dan Industri 4.0

• Argumentasi: Kecepatan, keluasan dan 
kedalaman, dampak sistemik (terhadap 
negara, masyarakat, industri, dan 
perusahaan).

• Dampak sistemik: ketimpangan sebagai 
tantangan terbesar.

• Megatrend: Fisik (kendaraan tanpa 
pengemudi, mesin cetak 3D, advanced 
robotics, dan material baru), digital, biologis.

• Tipping point dari Industri 4.0 diperkirakan 
terjadi pada tahun 2025.   



Lima Klaster Dampak Industri 4.0 (Schwab, 2017)

1. Ekonomi – Pertumbuhan, Pekerjaan, Sifat 
Kerja

2. Bisnis – Ekspektasi Konsumen, Produk 
dengan Data yang Lebih Baik, Inovasi 
Kolaboratif, Model Operasi Baru

3. Hubungan Nasional-Global – 
Pemerintahan; Negara, Region dan Kota;  
Keamanan Internasional

4. Masyarakat – Ketimpangan dan Kelas 
Menengah, Komunitas

5. Individu – Identitas, Moralitas dan Etika; 
Koneksi Antar-Manusia, Pengelolaan 
informasi publik dan privat 
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Bagaimana 4IR akan berdampak pada kehidupan kita?

Sumber: World Economic Forum, A.T. Kearney

Produksi
Pertumbuhan Ekonomi & 

Inklusi Sosial Energi Makanan, Keamanan & 
Pertanian

Pendidikan, Gender & 
Pekerjaan

Lingkungan & Sumber 
Daya Alam

Mobilitas Sistem Keuangan & 
Moneter

Informasi & Hiburan Layanan Kesehatan Perdagangan & Investasi 
Internasional

Konsumsi



Teknologi yg ada dibelakangnya....
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.....dan masih banyak lagi



Pertumbuhan eksponensial 
computing power

1



Kecepatan komunikasi telah 
meningkat secara signifikan

2



Fungsionalitas telah berkembang2



Tidak diketahui model bisnis baru apa 
yang mungkin terjadi setelah ada 5G

2



Kapasitas penyimpanan data telah 
meningkat

3



Biaya penyimpanan data menjadi 
mendekati gratis

3



Teknologi sensor meningkat dengan 
cepat

4



Sensor memainkan peran penting dalam IoT4



Printer 3D mengubah biaya 
transformasi

5



3D printing house < 1 day, < 
$10,000 

5



Kecerdasan buatan menggantikan 
manusia

6

RETHINK ROBOTICS menemukan robot humanoid senilai $ 22.000 yang 

bersaing dengan pekerja berupah rendah

http://

lesswrong.com/

lw/hh4/the_ 

robots_ai_and_u

nemployment_an

t ifaq/



Pertumbuhan eksponensial di mana-
mana



Apa artinya ini bagi kita dan bagi dunia?

• Pengembangan industri dan ekonomi 

• Sistem pendidikan dan pengembangan bakat 

• Kolaborasi dengan robot dan AI 

• Pasar kerja: pekerjaan diciptakan dan pekerjaan menghilang; kenaikan pekerjaan sesuai 
permintaan 

• Pelebaran kesenjangan ekonomi dan pembagian pendapatan 

• Sistem regulasi 

• Investasi global 

• Hubungan masyarakat dan manusia 

• Arti pekerjaan dan kebutuhan penghasilan dasar 

• Penciptaan manusia super 

• Pengetahuan meta tentang kecerdasan buatan



Potensi dampak industri 4.0 terhadap dunia, 
- bagi masyarakat, planet, dan sistem ekonomi kita.



Industri Otomotif



Mobil tanpa pengemudi dan akhir kisah 
asuransi mobil

• Beberapa asuransi mobil akan 

diperlukan, tetapi pasar mungkin 

berkurang hingga 75% atau lebih

• Kematian dan cedera yang 

disebabkan oleh kecelakaan 

diperkirakan hampir hilang, yang 

bersama-sama mencapai 94% dari 

semua asuransi 

• Rem darurat otonom mengurangi 

kecelakaan sebesar 25% - 45%



Taksi tanpa pengemudi

• Uber memulai tes sopir 

taksi tanpa pengemudi 

pada 16 Desember 2016 

• Saat ini ada 1,5 juta 

pengemudi Uber yang 

mungkin kehilangan 

pekerjaan mereka



Truk dan Bus tanpa pengemudi
• Daimler mendapat persetujuan untuk 

menjalankan truk tanpa pengemudi di jalan 

umum pada tahun 2015 

• Volvo akan dapat mengomersialkan truk tanpa 

pengemudi sebentar lagi

• Saat ini mobil tanpa pengemudi tahun 2020 akan 

berada dalam komersialisasi penuh 

• Di AS 1,6 juta pengemudi truk dapat kehilangan 

pekerjaan mereka

• Navya dari Prancis mulai mengoperasikan bus 

tanpa pengemudi pada September 2016 di 5 

stasiun Lyon.



Industri Ritel



E-Commerce dan pengurangan toko 
(fisik)



Department store yang tutup di AS



Di Jepang, banyak department store 
tutup dengan cepat



Department store yang tutup



Kapitalisasi pasar offline akan turun



Toko-toko mode offline menutup 
sementara e-Commerce online membuka 
toko offline



Tren belanja - mencari pengalaman



Solusi daripada produk



Personalisasi



Logistik, inventory, dan manufaktur



Drone akan mengubah banyak aspek 
kehidupan kita



Drone akan menggantikan petugas 
pengiriman

• Drone milik Amazon terbang sejauh 

5 mil (sekitar 8 km) untuk 

mengantarkan TV dan popcorn 

pada 7 Desember 2016. 

• Butuh waktu 13 menit dari pesanan 

hingga pengiriman.



Pekerja manufaktur akan digantikan

• Adidas membangun pabrik ‘Speed Factory’ yang sepenuhnya otomatis di Jerman. 10 pekerja 

menghasilkan 500.000 pasang sepatu per tahun (pabrik tradisional membutuhkan lebih dari 600 

pekerja) 

• Tahun 2017, akan membangun pabrik yang menghasilkan 18 juta pasang per tahun di Atlanta AS; 

menghasilkan 36 kali dari pabrik Jerman tetapi hanya membutuhkan 16 kali jumlah pekerja (total 

160 pekerja)



Pekerja manufaktur akan digantikan

• Foxconn memperkenalkan 

40.000 robot sejak Mei 2016. 

Ini telah mengurangi 110.000 

pekerja menjadi 50.000. 

• Robot seharga USD35.000 lebih 

baik dari pekerja USD15 per 

jam. Robot-robot itu tidak 

pernah terluka, tidak lelah serta 

cepat dan akurat (Market Watch, 5 

Desember 2016)



Sales



Toko ritel tidak lagi membutuhkan 
manusia

• Wallmart menggunakan Keranjang swakemudi pribadi 

'Dash' yg dapat memandu pelanggan saat mereka 

meminta produk ke Dash 

• Dash dapat menghitung total dan mengelola 

pembayaran 

• Wallmart berencana mengganti total 1,4 juta staf di AS 

dan di seluruh dunia 2,1 juta staf

• Supermarket Amazon ‘Amazon Go’ tidak memerlukan 

dukungan manusia. Begitu Anda membuka aplikasi, 

masukkan produk ke dalam keranjang, kemudian 

sensor menghitung total tagihan. Aplikasi melakukan 

penyelesaian pembayaran otomatis melalui kartu 

kredit yg terdaftar di aplikasi. 

• 3,4 juta kasir sekarang di bawah ancaman kehilangan 

pekerjaan mereka.



Orang (penjual) di toko akan digantikan

• Robot yang dapat berbicara milik Softbank 

Jepang ‘Pepper’ dapat disewa hanya 

seharga JPY55.000 (sekitar USD55) per 

bulan yang lebih murah dari gaji 

manusia.......

• Mizuho Bank: menyewa untuk 100 cabang 

pada akhir tahun 2016 untuk memandu 

pelanggan dan menjelaskan produk 

keuangan

• Pizza Hut: dari akhir 2016, mereka akan 

mengambil pesanan pizza dan kalkulasi 

tagihan di seluruh kawasan Asia 

• Nestle: Peppers memperkenalkan dan 

menjual kopi di 1.000 Toko Jepang



Asisten dan wartawan akan digantikan 
oleh robot AI

• Perusahaan IT memperkenalkan asisten 

pengenalan suara AI: Apple Siri, Amazon Alexa, 

Microsoft Cortana, Asisten Google, dan 

Facebook .

• Selama 2001 -2013, 163.000 pekerjaan asisten 

hilang di Inggris.

Perusahaan surat kabar AS menggunakan 

perangkat lunak AI untuk memproduksi berita 

olahraga dan pelaporan keuangan perusahaan 

seperti AP, Forbes, dan LA Times.



Bahkan dokter dan pengacara pun akan 
digantikan oleh AI

Firma hukum AS BakerHostetler menyewa AI 

yang disebut 'Ross' untuk menangani kasus-

kasus kepailitan. MD Anderson Cancer Centre 

mempekerjakan IBM AI Watson. Akurasinya 

sekitar 96%



Telemarketer akan menjadi sejarah

• ‘Chatbot’ adalah perangkat lunak percakapan berbasis AI. 

• Dapat mengambil pesanan belanja dan konseling seolah-olah pelanggan sedang berdiskusi dengan 

seorang teman melalui obrolan. 

• Pekerjaan # 1 yang akan diganti dalam 20 tahun adalah telemarketer (Oxford University, 2014)



Kemungkinan besar, call center juga 
akan menjadi sejarah

Coca Cola menggunakan CHIP (agen virtual pemrosesan bahasa alami) untuk menggantikan agen call center



Teknologi keuangan (FinTech)



Robot akan menggantikan penasihat 
keuangan

• Robot AI menyediakan nasihat keuangan 

dan manajemen investasi melalui analisis 

big data. 

• RBS memperkenalkan robot penasehat 

dan memecat 550+ penasihat investasi.





AI untuk Institusi Keuangan



Pendidikan dan Kesehatan



Ruang kelas dan model pendidikan harus 
diubah



Perawatan kesehatan akan berubah

3D printing untuk bagian tubuh

Memungkinkan 

untuk fleksibilitas 

dan penyesuaian 

tanpa batas tanpa 

biaya tambahan per 

unit

Tersedia di Amazon dg 

harga $ 75 

Diagnosis: sensitivitas 

100%, akurasi 97%

Alat pengukur fibrilasi atrium



Dari ‘kepemilikan’ menjadi ‘sharing 
economy”

Antrian 

panjang taxi 

dan manusia 

Alat berat 

menganggur 

saat sepi 

pekerjaan

Transisi ke 

‘sharing 

economy’

Mengangkut 

jutaan orang 

per hari

Marketplace 

untuk peralatan 

berat yg 

manganggur

>1 juta listing di 

190 negara 



Teknologi 4.0 untuk Apa dan Siapa? 
(O’Reilly, 2017)

Teknologi 4.0 bisa 
dipergunakan untuk 

mengambil alih pekerjaan 
manusia atau untuk 

menciptakan dan 
memfasilitasi pekerjaan-

pekerjaan baru; bisa 
dioptimalkan untuk 

kepentingan pemiliknya, 
atau untuk semua orang.
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Industry 4.0 Dapat Merevitalisasi Sektor Manufaktur Indonesia Melalui Inisiatif “Making Indonesia 4.0”

Dampak Industry 4.0

Industry 4.0 Revitalisasi 
sektor 
manufaktur

Meningkat-
kan 
Kekuatan 
Keuangan 
Negara

Meraih 
Kembali 
Posisi Net 
Export

Meningkat-kan 
Belanja Negara

Meningkatkan 
Investasi

Membangun 
Ekonomi Yang 
Kokoh Pasar 

Tenaga 
Kerja yang 
lebih Baik

Pasar 
Tenaga 

Kerja yang 
lebih Baik

1. Berdasarkan tahun 2016
2. Belanja R&D Indonesia terhadap PDB saat ini dikisaran 0.1-0.3%
Sumber: World Bank, A.T. Kearney

10% kontribusi 

Ekspor Netto 
terhadap PDB

2x peningkatan 

produktivitas 
terhadap biaya1

Meningkatkan produksi dengan 
mengelola biayanya (serupa 
dengan perkembangan India) 

2% pengeluaran 

R&D terhadap PDB

Mengembalikan posisi ekspor 
netto (ke level yang sama di 
tahun 2000)

Membangun kemampuan 
inovasi lokal (tingkat yang sama 
dengan China2)

10 ekonomi terbesar dunia tahun 
2030 

Making

Indonesia
4.0

Dampak langsung

Dampak tidak 
langsung



SEKILAS PROFESI BARU DI MASA DEPAN

Sumber: www.techrepublic.com
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SKILL YANG DIBUTUHKAN DALAM MENGHADAPI INDUSTRY 4.0 

Information, 
Media and 

Technology Skills

Learning and 
Innovation Skills

Life and Career 
Skills

Effective 
Communication 

Skills

• Media Literacy

• Visual Literacy

• Multicultural Literacy

• Global Awareness

• Technological Literacy

• Complex Problem Solving

• Creativity

• Curiosity

• Risk Taking

• Leadership and Responsibility

• Ethical and Moral Values

• Productivity and Accountability

• Flexibilty and Adaptability

• Social and Cross Cultural

• Initiative and Self Direction

• Team Work and Collaboration 

Skill

• Personal and Social 

Responsibility

• Interactive Communication

• National and Global Orientation

Terdapat beberapa keahlian yang dibutuhkan agar dapat sukses menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Terdapat 4 
keahlian utama yang dibutuhkan seperti berikut :



Terima kasih.
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