
 

 

ABSTRAKSI 

Uus Ridwan Taufik: Motivasi Pegawai Pabrik PT Indomarco Dalam Mengikuti 

Toriqoh Qodariah Naqsabandiah. 

Pada Abad Ke-21 pekembangan  Masyarakat Moderen sangat Berkembang secara 

menyeluruh, yang mana Masyarakat Moderen  merupakan suatu struktur sosial Masyarakat 

yang mepunyai pola kehidupan yang mengikuti perubahan zaman, dengan adanya perubahan 

terhadap Masyarakat Moderen berdampak terhadap pemikiran atau pemahaman terhadap 

Agama dimana pada Masyarakat Moderen cenderung menolak hal-hal yang bersifat Irasional 

(Agama), yang mana Masyarakatnya menjadi Masyarakat Industri.Akan tetapi terdapat 

beberapa pegawai Pabrik yang termotivasi untuk bisa mendekatkan diri kepada Alloh SWT, 

pendekatan yang digunakan yaitu dengan mengiku Toriqoh Qodariah Naqsabandiah (TQN), 

yang mana dalam TQN belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Alloh SWT serta lebih 

menekankan terhadap ketenangan Batin. 

 Adapun dari Tujuan penelitian ini, penulis ingin memeberi tahu tentang bagai mana 

pegaiwai pabrik bisa termotivasi untuk mengikuti sebuah ritual keagamaan berupa mengikuti 

TQN yang mana pegawai ini bekerja di Pabrik PT Indomarco. 

 Penulis mengunakan Teknik pengumpulan data dengan mengunakan penelitian 

kualitaif yaitu berupa Wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut 

melihat dari Toriqoh Qodariah Naqsabandiah yang dilaksanakan oleh sebagian pegawai 

pabrik PT Indomarco, tidak luput dari amalan-amalan yang diberikan oleh Guru yang 

Mursyid ialah berupa dzikir, meliputi dzikir khofi (yang dilakuan didalam hati) dan dzikir 

jahr ( yang dilakukan dengan pengucapan yang lantang atau keras oleh mulut). 

 Teori yang digunakan oleh penulis mengunakan dua Teori yaitu Teori  Max Weber 

dan Jochim Wach, yang mana dalam Teori tersebut mengandung depinisi Bawasanya Agama 

merupakan sebuah tolak ukur bagi kehidupan manusia di Dunia, yang mana wujud 

pengalaman Keagamaan Seseorang bisa terrefleksikan dalam mepatuhi seluruh melakukan 

suatu dogma-dogma Agama dengan mengikuti ritual Agama. 

Adapun hasil berupa yang dirasakan oleh pegawai Pabrik setelah mengikuti TQN 

tersebut ialah bisa merubah diri dari yang tadinya tidak terlalu perhatian kepada keluargga 

menjadi sebaliknya, yang tadinya jarang Sholat menjadi rajin dalam sholat, yang tadinya 

sering mabuk-mabukan menjadi menjauhinya, selalu banyak bersyukur, semangat dalam 

bekerja,rizki yang didapatkan dari hasil bekerja menjadi barokah serta dalam segala 

kebutuhan selalu terus terpenuhi, menghormat sesama manusia dan dalam perilaku ucapan 

serta perbuatan selalu dijaga. 
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