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Arti penting soft skill untuk 
masa depan pekerjaan

Keterampilan kognitif yang lebih tinggi beserta 
keterampilan sosial, emosional dan komunikasi sangat 
penting untuk meningkatkan produktivitas pribadi dan 
mendukung kemajuan karir perempuan di seluruh sektor 
terkait STEM di Asia Tenggara.

Automasi robotik dan kecerdasan buatan (artificial 
intelligence) sedang membuat terobosan penting di 
sektor-sektor terkait STEM. Namun, mesin tidak memiliki 
kemampuan untuk bekerja dalam tim, memimpin 
orang lain, berkomunikasi secara efektif, menilai dan 
memahami tempat kerja lintas budaya dan, terakhir, 
bernegosiasi kemudian mencapai konsensus di tempat 
kerja.

Dengan demikian, soft skill seperti tersebut di atas 
dan keterampilan kognitif yang lebih tinggi seperti 
kreativitas, berpikir kritis dan pemecahan masalah, 
menjadi sangat penting untuk meningkatkan kelayakan 
kerja dan produktivitas di kalangan pekerja perempuan.

Pendekatan ILO untuk 
pengembangan soft skill 

ILO melalui modul soft skill In Business berupaya 
meningkatkan pembelajaran berbasis tempat kerja 
melalui sebuah metodologi yang terjangkau dan 
efektif untuk pelatihan berkelanjutan/sepanjang hayat 
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mengenai soft skill di perusahaan. Modul-modul ILO 
memungkinkan perusahaan mengembangkan soft 
skill yang penting di kalangan pekerja perempuan  
berketerampilan rendah dan menengah.

Perusahaan yang berpartisipasi di Indonesia, Filipina 
dan Thailand akan mendapat manfaat dari sebuah 
pendekatan pembelajaran inovatif yang dirancang 
oleh ILO untuk menyampaikan pelatihan soft skill, 
yang memanfaatkan jaringan pembelajaran sesama 
untuk mendukung pengembangan, pertumbuhan dan 
peningkatan perusahaan. Metodologi pelatihan In 
Business menawarkan serangkaian modul pelatihan 
yang menerapkan pembelajaran berbasis kegiatan, 
yang diarahkan oleh peserta, yang dirancang untuk 
meningkatkan keterampilan pekerja perempuan dan 
menghubungkan mereka dengan para panutan dan 
pendamping.

Topik untuk pengembangan soft skill meliputi: 

• Penetapan visi dan pengembangan profesi 
• Pemikiran kreatif 
• Pemecahan masalah 
• Kerja dalam tim 
• Mencapai konsensus 
• Komunikasi antar pribadi 
• Berbicara di depan umum 
• Pemikiran dan penalaran kritis
• Manajemen waktu dan pengaturan diri 
• Mulai mengelola 
• Kepemimpinan 
• Kesadaran diri 
• Bekerja lintas budaya 
• Mengelola ke atas

Tujuan pengembangan soft skill

Program pengembangan soft skill ILO berupaya 
memperkuat retensi dan kemajuan pekerja perempuan 
melalui program pembelajaran sesame berbasis 
perusahaan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk 
mengembangkan program pelatihan berbasis tempat 
kerja untuk meningkatkan keterampilan pekerja 
perempuan dan dengan ini mengurangi risiko mereka 
digantikan oleh automasi robotik dan kecerdasan 
buatan.

Metodologi dan modul ILO untuk 
pengembangan soft skill

Apa ciri utama metodologi In Business ILO?

Pembelajaran berbasis kegiatan (Activity-
based learning, ABL): pekerja perempuan 
belajar melalui beragam kegiatan 
dan latihan kelompok, yang meliputi 
membaca, menulis, berdiskusi, berpikir dan 
menerapkan pengetahuan dalam kelompok 
dengan contoh-contoh nyata yang berbasis 
kerja.

Pembelajaran sesama: menekankan 
pada peserta perempuan yang belajar 
dengan dan dari satu sama lain, berbagi 
pengalaman dan pengetahuan yang 
ada. Peserta dibagi menjadi kelompok-
kelompok kecil dan terdaftar dalam 
suatu modul tertentu, dan kemudian 
bertanggung-jawab untuk berbagi 
pengetahuan, wawasan dan pengalaman 
mereka sendiri dengan orang lain saat 
bekerja bersama, dengan mengikuti 
petunjuk langkah demi langkah yang 
tertulis di dalam modul pembelajaran yang 
disediakan.

Apa manfaat utama bagi perusahaan dan 
pekerja perempuan? 

Meningkatkan produktivitas pribadi dan 
menjamin retensi pekerja perempuan: 
kemampuan untuk bekerja dalam tim, 
memimpin orang lain, berkomunikasi, 
bernegosiasi, memecahkan masalah 
dan berinovasi memberikan sumbangsih 
besar terhadap peningkatan produktivitas 
pribadi dan peningkatan prospek karier di 
kalangan pekerja perempuan.

14
sesi 

pelatihan 42
jam

Untuk tujuan ini, ILO bekerja sama dengan pengusaha 
dan pekerja di negara-negara dan sektor-sektor sasaran 
untuk meningkatkan soft skill utama bagi pekerja 
perempuan berketerampilan rendah dan menengah. 
Pekerja perempuan diatur ke dalam kelompok-
kelompok dukungan sesama di tingkat perusahaan, 
masing-masing dengan seorang pendamping staf 
senior, dan mendapatkan pelatihan soft skill berbasis 
kegiatan yang diselenggarakan oleh dan di dalam 
perusahaan yang berpartisipasi dengan dukungan ILO. 
Secara total, peserta perempuan memiliki kesempatan 
untuk mendapatkan hingga 14 sesi pelatihan, atau 42-45 
jam pelatihan tentang soft skill.



Pendekatan yang hemat biaya/
terjangkau dibandingkan dengan 
program pelatihan soft skill yang lain: 
menghilangkan kebutuhan akan pelatih 
mahal dan biaya yang melekat pada pelatih 
mahal karena fasilitator In Business tidak 
diharapkan memiliki keahlian tentang 
topik yang terkait dengan pelatihan. 
Peran mereka adalah untuk mendorong 
pembelajaran yang diarahkan oleh 
kelompok dan memandu peserta melalui 
serangkaian kegiatan pembelajaran. 
Metodologi dan modul ILO memungkinkan 
perusahaan untuk melatih ratusan pekerja 
dengan pendekatan yang berkelanjutan 
dan hemat biaya.

Modul pelatihan fleksibel dan dapat 
disesuaikan: modul dapat berdiri sendiri 
dan memberikan peluang untuk contoh 
lokal dan perusahaan. Pada saat yang 
sama, In Business memberi kesempatan 
pada perusahaan yang berpartisipasi untuk 
memilih modul yang sesuai dari berbagai 
tawaran tematik. 

Pelatihan ditawarkan dalam sistem 
modular untuk mendukung pembelajaran 
berkelanjutan/sepanjang hayat di 
perusahaan: tersedia 14 modul dan 
topik pelatihan soft skill. Setiap modul 
membutuhkan 3-4 jam pelatihan. Ini 
memungkinkan pelatihan sepanjang hayat 
di perusahaan tanpa mengganggu bisnis 
dan tenggat waktu produksi. Sesi pelatihan 
dijalankan secara terpisah dan berdasarkan 
pengetahuan yang ada.

Modul terstandarisasi meningkatkan 
hasil pembelajaran: struktur modul 
distandardisasi untuk memfasilitasi 
pembelajaran di perusahaan. Di tiap modul 
sebuah studi kasus bisnis menyajikan 
situasi kehidupan nyata bagi peserta untuk 
direnungkan dan didiskusikan dengan 
anggota kelompok lainnya. Dengan 
mendiskusikan kasus tersebut, peserta 

pelatihan belajar dari ide dan perspektif 
orang lain dan mengembangkan sebuah 
pemahaman tentang topik yang dikaji di 
dalam tempat kerja dengan dukungan 
kerangka kerja logis.

Meningkatkan penerapan keterampilan 
di tempat kerja: di akhir tiap modul 
pelatihan, peserta harus dapat 
mengartikulasikan bagaimana pengetahuan 
yang mereka peroleh dari program 
tersebut membuat perbedaan bagi diri 
mereka sendiri di tempat kerja. Dengan 
demikian, modul pelatihan bertujuan 
untuk tidak hanya mendukung perolehan 
keterampilan tetapi juga penerapan soft 
skill yang penting di tempat kerja.

Apa manfaat bagi pekerja perempuan 
dari menggabungkan sesi pelatihan dan 
pendampingan di perusahaan?

Dukungan sesama dan pendampingan sangat penting 
bagi perempuan di industri yang didominasi oleh laki-
laki, karena mereka tidak memiliki panduan dan akses ke 
panutan seperti yang dimiliki oleh rekan kerja laki-laki. 
Melalui program dukungan sesama dan pendampingan, 
perempuan telah mengalami kemajuan dalam karir 
profesional mereka, meningkatkan akses ke jejaring 
sosial dan memeroleh manfaat dari memiliki panutan 
perempuan yang berada di posisi kepemimpinan. 
Masing-masing hal ini sangat penting untuk mengubah 
norma sosial serta mengilhami perempuan untuk maju 
dalam karier profesional mereka.
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“Pekerjaan yang layak harus diwujudkan,  
Tidak hanya sekedar definisi’’

Guy Ryder, Direktur Jenderal ILO

Pekerjaan yang layak: 
sebuah kunci untuk 
mencapai Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 
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