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Bagaimana cara 
mengatasinya?

Laporan World Economic Forum Future of Jobs 2020 
memperkirakan bahwa pada tahun 2025, 85 juta 
pekerjaan mungkin tergusur karena pergeseran 
pembagian kerja antara manusia dan mesin. 
Sementara 97 juta peran baru yang lebih disesuaikan 
dengan lanskap kerja baru yang didorong oleh 
teknologi mungkin akan muncul. Akibatnya, 
kesenjangan keterampilan antara keterampilan saat ini 
dan kebutuhan pasar tenaga kerja melebar.



Pemimpin Digital
Pandemi global telah mempercepat masa depan 
digital, memaksa untuk berinteraksi, bekerja, dan 
belajar secara virtual di seluruh dunia. 
Kepemimpinan digital dibutuhkan lebih dari 
sebelumnya. 

Keterampilan belajar, kemampuan untuk belajar, 
dan pembelajaran kembali saat perubahan terjadi 
adalah salah satu dari lima pokok keterampilan 
yang kita semua butuhkan untuk berkembang di 
masa depan. 

Bagaimana cara kita belajar menjadi pemimpin 
digital?  



Lima Langkah Sederhana yang 
Dapat Kita Lakukan
Pertama, 
kembangkan ide dan 
buatlah rencana.

Kedua, 
mengidentifikasi skill 
dan passion.
Identifikasi kekuatan dan 
area pengembangan Anda. 
Evaluasi hasil ini dengan 
ide-ide yang menginspirasi 
Anda sejak awal dan 
identifikasilah ancaman 
yang ada. Buatlah rencana 
untuk peluang 
pengembangan Anda. 



Lalu, mulailah untuk belajar.

Setelah itu, buatlah daftar keterampilan yang 
dibutuhkan pekerjaan impian Anda dan gambarkan 
dalam matriks untuk memahami mana yang lebih 

berguna dan mana yang membutuhkan waktu lebih 
sedikit. Jalankan rencana pembelajaran seputar 
pekerjaan impian Anda berdasarkan preferensi 

pribadi Anda.



Keempat, membuat 
dan mengembangkan 
networking.

Saat ini mudah sekali 
untuk mengembangkan 
jaringan dan relasi yang 
luas. Ikutlah 
program-program 
pelatihan di berbagai 
situs.

Kelima, mengelola 
alat digital.

Untuk membagikan 
ide-ide Anda, buatlah 
konten Anda sendiri 
menggunakan jaringan 
digital yang berbeda. 
Bagikan 
keahlian-keahlian 
Anda melalui video 
hingga artikel. 



● Five Ways To Reinvent Yourself As A 
Digital Leader (Henna Inam)

● https://www.forbes.com/sites/hennaina
m/2020/12/12/five-ways-to-reinvent-you
rself-as-a-digital-leader/?sh=11d3ddd69
91e

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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