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Kesenjangan keterampilan 
karyawan pada masa pandemi

Peningkatan pesat digitalisasi & pekerjaan jarak jauh 
telah menempatkan tuntutan baru pada karyawan 
untuk memiliki skills yang mendukung dalam 
menyelesaikan pekerjaan dan prioritas bisnis 
perusahaan mereka . Upaya dalam membangun skills 
ini harus didukung oleh pihak perusahaan & 
karyawan agar siap menghadapi masa depan.



Kemampuan apa saja yang 
menjadi fokus utama dalam 
pembangunan skills pada masa 
pandemi? 

Kepemimpinan Pengambilan 
keputusan 

Berpikir kritis

Manajemen proyek Keterampilan digital 
dasar

Interpersonal dan 
empati 

Desain teknologi, 
rekayasa, 

pemeliharaan 

Adaptasi dan 
keberlanjutan 

belajar



Sembilan Kunci Pelatihan Untuk 
Mendukung Transformasi 
Keterampilan 
PHASE ONE : SCOUT 
Perencanaan tenaga kerja untuk menilai potensi kesenjangan 
keterampilan

1. Menilai permintaan dan kebutuhan akan keterampilan 
khusus di masa depan

2. Menentukan pasokan keterampilan khusus saat ini
3. Menganalisis kesenjangan keterampilan (termasuk 

pengembangan kasus bisnis untuk menutupnya)



PHASE TWO : SHAPE
Pengembangan strategi keterampilan untuk memastikan 

bahwa tenaga kerja siap di masa depan

4. Merancang portofolio inisiatif untuk menutup 
kesenjangan keterampilan

5. Merancang perjalanan dan rencana penyampaian yang 
telah disesuaikan untuk peran dan kelompok karyawan 
tertentu

6. Memutuskan infrastruktur dan pendukung 
pembelajaran 



PHASE THREE : SHIFT 
Menata ulang infrastruktur untuk keterampilan dalam skala 

besar

7. Meluncurkan "pusat keterampilan" atau struktur 
organisasi lain yang didedikasikan untuk pembelajaran

8. Melaksanakan program pengembangan kemampuan 
komprehensif yang menjawab kebutuhan keterampilan 

9. Menerapkan pelacakan dinamis ruang kerja dan 
dampaknya 



Mari berinvestasi dalam 
pembangunan skills 

untuk masa depan yang 
cemerlang!

Masa pandemi ini membuktikan betapa pentingnya 
mengembangkan skills yang kita miliki agar kita dapat 
menghadapi dan beradaptasi dengan masa depan, 
terutama dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu,



● Building workforce skills at scale to thrive during—and 
after—the COVID-19 crisis (Fabian Billing, Aaron De 
Smet, Angelika Reich, Bill Schaninger) 

● https://www.mckinsey.com/business-functions/organizati
on/our-insights/building-workforce-skills-at-scale-to-thri
ve-during-and-after-the-covid-19-crisis#

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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