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Pasaran Digital Muntah Pelbagai Peluang 

MyDIGITAL dan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia yang dilancarkan Perdana Menteri baru-baru ini 
perlu dilihat sebagai “peluang masa hadapan” yang datang kepada kita sekarang. MyDIGITAL dilihat bakal 
membuka 500,000 peluang pekerjaan dalam sektor ekonomi digital. Ini adalah peluang yang sangat positif di 
saat kita dapat menjangka bahawa robot akan mendominasi banyak ruang dan peluang dalam pelbagai 
sektor pada masa hadapan. 

Inisiatif ini amat wajar kerana kita dapat lihat perkembangan pantas ekonomi digital yang kini jauh lebih 
maju di negara-negara Barat. Penggunaan algoritma misalnya dalam pelbagai sektor akan membawa banyak 
manfaat kepada manusia termasuk dalam penjanaan ekonomi individu dan negara. Amazon contohnya yang 
merupakan kedai buku terbesar di dunia telah sekian lama menggunakan algoritma untuk mengesyorkan 
buku kepada pembeli. Begitu juga syarikat-syarikat gergasi seperti Spotify dan Netflix juga menggunakan 
algoritma untuk mengesyorkan lagu dan filem kepada pelanggan mereka. Ini satu sisi kelebihan kecanggihan 
teknologi yang menggunakan algoritma dan kita sudah nampak buktinya melalui pencapaian syarikat-
syarikat ini.  

 

Etika Landasan Kehidupan Masa Hadapan 

Namun, dalam keghairahan itu, kita juga harus sentiasa memastikan amalan etika yang tinggi dalam 
memastikan teknologi moden benar-benar membantu manusia ke arah mencapai satu tingkat kejayaan yang 
membawa diri ke arah yang lebih baik. Kerunsingan salah guna teknologi dan pengabaian etika dalam 
penggunaan teknologi canggih diingatkan mendiang Profesor Stephen Hawking. Dalam satu temubual dengan 
stesen tv pada 2014, mendiang mengingatkan tentang bahaya AI jika tidak digunakan dengan bijak dan 
pengabaian etika boleh menjadi sebab kemusnahan dan kehancuran manusia seluruhnya. 
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Islam dan Penekanan Etika 

Dalam Islam, etika yang tinggi ditekankan dalam segenap aspek kehidupan. Dalam Surah at Taubah, ayat 119 
misalnya disebutkan: Wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah 
kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar / jujur.  

Ditekankan untuk umat Islam sentiasa jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Hal ini, tiada dalam diri 
robot yang mungkin lebih pantas fikiran dan pergerakannya dan dari segi produktivitinya. Di sini, etikalah 
yang membezakan nilai diri kita sebagai manusia dengan robot buatan manusia. 

Dalam Surah al Ankabut ayat 45 pula, “…bacalah serta ikutlah (Wahai Muhammad) akan apa yang 
diwahyukan kepadamu dari al Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan 
yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); 
dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan”. 

Ayat ini juga menekankan aspek etika iaitu Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Manusia yang beretika 
tidak menjalankan sesuatu tugasan semata-mata kerana habuan material tetapi untuk beribadah dan 
menghambakan diri kepada Allah. Mana mungkin seseorang itu mengawal dirinya dengan penuh etika andai 
tiada rasa takut kepada Allah. 

Seharusnya, umat Islamlah golongan yang paling beretika dalam dunia ini kerana sentiasa tahu perbuatannya 
dihisab sentiasa oleh Allah. Mungkin kita belum melihat kebenaran hal ini dalam kalangan semua umat Islam, 
tetapi inilah cabaran kita yang sebenar supaya tidak ada yang tersungkur dalam keghairahan mendakap 
kemudahan teknologi moden hari ini. AID
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