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20 Wawasan untuk Memaksimalkan Investasi L&D Anda



Sinyal waspada  

dalam L&D

Learning and development (L&D) tengah bergulir kencang

belakangan ini. Bujet dinaikkan dan kesadaran akan L&D terus

tumbuh. Angka sumberdaya yang dikerahkan untuk

meningkatkan keahlian pekerja berada pada puncak tertinggi.

Perangkat mobile, social media, dan teknologi cloud telah

me-reinventing cara karyawan dalam belajar, fleksibilitas, dan

otonomi dalam dunia kerja. 

 

Namun para karyawan pembelajar belum puas. Level

kepuasan mereka tidak merefleksikan gambaran yang lebih

cerah untuk industri. Untuk memahaminya, kami menelaah

survei terhadap ratusan profesional L&D dan pembelajar

terhadap gol, prioritas, dan tantangan mereka. 

 

Kami menggubah dua sisi kisah untuk mengetahui dimana

anda telah sejalan dengan para karyawan, dan dimana yang

tidak. 20 wawasan segar ini akan membantu anda meninjau

kembali pendekatan yang telah anda lakukan. Sehingga anda

bisa menjembatani celah dan mendapatkan hasil lebih

maksimal pada investasi L&D



20 wawasan untuk 

memaksimalkan 

investasi L&D anda
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Bonus

Bujet L&D tengah menanjak. 

Anda memiliki lebih banyak cara memuaskan karyawan 

Ide-ide yang berani menggerakkan kemajuan. 

Ada sesuatu yang salah -- karyawan tidak puas. 

Kedua belah pihak setuju L&D adalah jalur dua arah. 

Karyawan haus akan belajar. 

Karyawan yang akan pergi dan yang tetap tinggal. 

Membantu karyawan bertumbuh adalah tujuan utama L&D. 

Bujet hard skill melampaui soft skill dalam L&D. 

Pembelajar juga membutuhkan pengembangan soft skill. 

L&D dimulai dan berakhir pada kualitas. 

Hanya separuh karyawan yang puas dengan kualitas L&D. 

Hanya anda yang harus khawatir dengan kualitas L&D 

Pelajaran dan konten yang relevan adalah yang terpenting 

L&D tidak menyuguhkan konten yang relevan. 

Keduanya setuju: tak punya cukup waktu untuk belajar. 

Karyawan ingin belajar dalam ukuran kecil yang bertahap. 

Karyawan ingin pengalaman belajar mobile yang lebih baik. 

Online learning memiliki banyak keunggulan. 

Spesialisasi sebagai penguasaan keahlian komprehensif. 

Tips memaksimalkan investasi L&D anda

* Berdasarkan Survei Coursera pada lebih dari 750 pemimpin L&D dan 
1.000 karyawan korporasi di Amerika Serikat pada November 2017.



Bujet L&D 

tengah menanjak

Mari kita mulai dengan kabar baik. Data kami menunjukkan

bujet learning tengah menanjak tahun ini, dimana lebih dari

separuh pemimpin L&D berharap terus ada kenaikan. Ini adalah

berita baik bila anda hendak mengekspansi program. Namun

lebih banyak bujet berarti lebih besar tanggungjawab untuk

menciptakan dampak. Tujuh dari 10 pemimpin L&D  

melaporkan karyawan mereka juga mendukung hal ini

sehingga mempermulus jalan dalam membuat keputusan. 

 

Bila anda berencana meningkatkan bujet secara bijak, ini

adalah saatnya.

69%
pemimpin L&D berharap bisa memberi

dukungan lebih banyak kepada karyawan

51%
pemimpin L&D berharap 

kenaikan bujet

Outlook bujet L&D 2018



Masih kabar baik: mayoritas pemimpin L&D merasa memiliki

lebih banyak pilihan dalam konten pembelajaran. Dengan

begitu banyaknya perangkat berbasis teknologi yang dapat

diimplementasikan dalam teknik pembelajaran, anda memiliki

banyak pilihan dibanding sebelumnya. 

 

Namun tidak semua konten setara dalam pembelajaran.

Artinya, anda harus menemukan solusi konten yang paling

optimal. Dengan kata lain, banyaknya pilihan adalah masalah

yang baik untuk dipecahkan.

 
61%

 
39%

63%
profesional L&D

menyebutkan tersedia

banyak pilihan pada

konten pelatihan.

Ada lebih banyak cara

untuk memuaskan para

karyawan pembelajar

dibanding sebelumnya



Tren yang paling diikuti dalam L&D

Membangun kultur pembelajaran berkelanjutan 

 

Mentoring dalam mengakselerasi pembelajaran 

 

Big data untuk menganalisa hasil pembelajaran 

 

Virtual dan augmented reality dalam meningkatkan pembelajaran 

 

Design thinking dalam menata ulang pengalaman belajar 

 

Kredensial baru dalam pembelajaran 

 

Gamifikasi untuk memotifasi pembelajar 

 

Kecerdasan buatan untuk memandu rencana pengembangan 

 

Konten crowdsourcing

51%

45%

35%

33%

33%

27%

26%

24%

24%

Kami bertanya pada pemimpin L&D tentang tren

industri yang mereka ikuti. Hasilnya menunjukkan

pola pikir maju. Dari big data, virtual reality, hingga

gamifikasi dan kecerdasan buatan. Para

pemimpin pembelajaran terus mengikuti gagasan

dan teknologi yang dapat membentuk ulang

pembelajaran di tempat kerja. Namun tren yang

paling penting adalah membangun kultur pada

pembelajaran berkelanjutan. Kultur pembelajaran

jauh lebih penting ketimbang satu-dua pelatihan

atau teknologi -- ia merupakan material dasar dan

penggerak utama kesuksesan organisasi anda.

Ide-ide yang berani

menggerakkan

kemajuan



 
48%

 
52% 49%

Hanya

karyawan yang puas dengan 

pengalaman belajar mereka saat ini.

Anda mungkin berpikir bujet yang lebih besar dan konten

yang lebih kaya otomatis meningkatkan kepuasan para

pembelajar. Namun data kami menunjukkan hal yang

muram. Organisasi gagal dalam memberikan pengalaman

belajar yang baik. Lebih dari separuh karyawan merasa

tidak puas. Hal ini menjadi peringatan mengingat

pentingnya L&D dalam meningkatkan produktivitas dan

interaksi karyawan, serta pertumbuhan perusahaan. Studi

terbaru yang dilakukan Deloitte menyebutkan bahwa

para karyawan memberikan Net Promoter Score (NPS)

yang suram: - 8. Sehingga ketika perangkat pembelajaran

milik perusahaan terus tumbuh, karyawan merasa tidak

mendapatkan manfaatnya.

Ada sesuatu yang salah --

karyawan tidak puas



Meski ada ketidaktersambungan antara sumberdaya L&D dan

kepuasan karyawan, gambarannya tidak sepenuhnya buruk.

Salah satunya, terdapat konsensus di seputar tanggungjawab

pembelajaran antara karyawan dan perusahaan. Hampir 8 dari 10

karyawan dan pemimpin L&D setuju bahwa tanggungjawab

untuk meningkatkan keahlian berada di pundak karyawan, dan

perusahaan bertanggungjawab menyediakan sumberdayanya. 

 

Kedua belah pihak sadar perihal memberi dan menerima ini

sangat penting dalam peningkatan karier individu dan

pertumbuhan organisasi.

Kedua belah pihak setuju

L&D adalah jalur dua arah

Pembelajaran adalah tanggungjawab bersama

78%
pemimpin L&D

77%
karyawan

... sepakat bahwa tanggungjawab untuk meningkatkan

keahlian berada di pundak karyawan, dan perusahaan

bertanggungjawab menyediakan sumberdayanya.



8 dari 10 karyawan mencari kesempatan belajar. Secara

keseluruhan, mereka sangat tertarik untuk belajar. 40%

karyawan dengan gairah belajar yang besar mengikuti

pelatihan terbanyak. Namun ada peluang yang besar

untuk mengubah pembelajar musiman sebesar 38%

menjadi pembelajar berkelanjutan. Dengan

meningkatkan kepuasan mereka, anda akan dapat

menarik mereka dan menyebarluaskan gairah tersebut

kepada karyawan yang lain, serta memperkuat kultur

pembelajaran di organisasi anda.

Karyawan haus belajar

Seberapa sering karyawan belajar tentang

keahlian dan topik baru

selalu kadang-kadang saat 

dibutuhkan

bukan 

prioritas

40%                                                38%                                                 18%                       5%

 
62%

 
38%

62%
karyawan berencana

belajar keahlian dan

topik baru



Alasan karyawan dalam belajar

Agar lebih baik dalam bekerja 

 

Mengembangkan skill dalam pekerjaan saat ini 

 

Belajar keahlian untuk karier masa depan 

 

Meningkatkan kredibilitas dan pengalaman 

 

Tetap update dalam industri 

 

Agar lebih percaya diri 

 

Untuk menyelesaikan sebuah tugas 

 

Mengeksplorasi karier alternatif 

 

Untuk mendapatkan pekerjaan baru

Karyawan yang tidak
belajar akan pergi.
Karyawan yang belajar
akan tetap tinggal

Kurang dari 10% karyawan yang belajar

keahlian baru hanya agar bisa berpindah kerja.

Mayoritas karyawan belajar untuk

meningkatkan performa kerja mereka saat ini,

bukan untuk pekerjaan di tempat lain di masa

depan. Faktanya, karyawan menyatakan

bahwa dengan mendapat pelatihan

berkualitas tinggi membuat mereka lebih

betah dalam perusahaan. Hal ini terjadi

khususnya bagi pekerja generasi millenial

yang lebih memilih pada pelatihan dan

pengembangan dibandingkan fasilitas atau

bonus.

42%

42%

36%

36%

31%

28%

23%

10%

9%

 
63%

 
37%

63%
karyawan mengatakan dengan menerima

pelatihan yang berkualitas akan membuat

mereka lebih betah dalam perusahaan



Tujuan utama L&D adalah
membantu karyawan
bertumbuh

Berdasarkan data, pemimpin L&D berjuang untuk pertumbuhan

karyawan lebih dari apapun. Hal ini menjadi kesadaran dalam

dunia bisnis dan sejalan dengan kehendak karyawan untuk

meningkatkan performa kerja mereka. Memiliki karyawan yang

lebih cakap dan berpengetahuan akan membuat tim bekerja

lebih cepat, lebih kreatif, kegagalan lebih minim, dan memberi

dampak pada lini bawah. 

 

Mengembangkan talenta internal juga membuat perusahaan

terhindar dari tingginya biaya mempekerjakan pekerja yang lebih

berpengalaman untuk mengisi celah keahlian.

Alasan #1
organisasi melakukan pembelajaran

Untuk mendukung

pengembangan karier karyawan



Bujet pengembangan
hard skill melampaui  
soft skill dalam L&D

Dengan kecepatan perubahan teknologi, siklus hidup keahlian di

bidang teknologi menjadi lebih singkat. Organisasi merasakan

bahwa keahlian yang mereka kuasai akan segera usang. Hal ini

menjadi alasan bagi pemimpin L&D dalam menyediakan

pembelajaran untuk memacu keahlian teknologi. Di sisi lain,

berdasarkan data kami peningkatan soft skill menjadi prioritas

selanjutnya. Perbedaan fokus pada hard skill dan soft skill ini

menciptakan pembagian tugas dalam departemen L&D.

Alasan organisasi 

menyediakan pembelajaran

 
41%

 
59%

 
23%

 
77%

41% 23%

untuk meningkatkan 

skill teknis

untuk meningkatkan 

soft skill



Pembelajar turut
membutuhkan
pengembangan soft skill

Karyawan pembelajar juga tertarik dengan skill teknik,

namun mereka lebih peduli pada soft skill dibanding

pemimpin L&D. Tak hanya karyawan yang

menghendakinya, namun pelatihan soft skill

meningkatkan produktivitas 12% dan 256% pada retrun of

investment (RoI). 

 

Keahlian seperti komunikasi dan kecakapan pengambilan

keputusan sukar untuk diotomatisasi. Sehingga karyawan

lebih membutuhkannya meski skill teknis mereka sudah

tertinggal. Perlu juga dicatat, rata-rata karyawan mulai

mendapatkan pelatihan kepemimpinan pada

pertengahan usia 40-an. Sedangkan usia rata-rata

manajer baru ada di awal usia 30-an. Hal ini menjadi

pertimbangan agar dilakukan investasi yang

berkelanjutan dalam pengembangan soft skill lebih awal.

Bidang minat para pembelajar

1. Hard skill 

 

2. Skill bisnis non-teknologi 

 

3. Soft skill

1. Hard skill 

 

2. Soft Skill 

 

3. Skill bisnis non-teknologi

Pemimpin L&D                                                Karyawan

Hard skill termasuk keahlian teknologi, rekayasa, pemprograman, dan analisa. 

Skill bisnis non-teknologi termasuk keahlian akuntansi, pemasaran, dan keuangan. 

Soft skill termasuk keahlian kepemimpinan dan manajemen



L&D dimulai dan
berakhir pada kualitas

Kualitas adalah hal terpenting bagi pemimpin L&D

ketika mereka memilih sumber pembelajaran. Kualitas

konten akan membuat para pembelajar lebih

memerhatikan dan memberi dampak pada

produktivitas mereka. Hal tersebut juga membangun

kredibilitas bagi pemimpin L&D. Ketika karyawan

menyelesaikan sebuah program pembelajaran dan

hasilnya membuat mereka bekerja lebih cerdas,

karyawan akan lebih mempercayai anda. Biaya adalah

prioritas selanjutnya, namun jauh lebih rendah

dibanding kualitas. Kemudahan implementasi,

kemampuan dalam pengukuran, ramah-guna, adalah

prioritas selanjutnya bagi pemimpin L&D.

Hal paling penting bagi pemimpin L&D saat memilih

sumber pembelajaran

0

15

30

45

60

51%

29%

22%
20% 19%

Kualitas Biaya Kemudahan

implementasi

Kemampuan

menilai

pembelajaran

Ramah-guna



Hanya separuh
karyawan yang puas
dengan kualitas L&D

Sumberdaya yang anda kerahkan untuk mengkurasi

sumber pembelajaran berkualitas tinggi bagi organisasi

hanya memuaskan separuh karyawan. Hal ini menjadi

masalah besar, khususnya karena karyawan berharap

kualitas pelatihan yang lebih prima. Salah satu cara

tercepat untuk kehilangan kredibilitas di hadapan

karyawan adalah dengan menyediakan mereka sumber

pelatihan berkualitas rendah.

Kepuasan karyawan terhadap 

kualitas konten pembelajaran

 
53%

 
47% 51%

merasa puas



Hanya anda yang
harus khawatir
dengan kualitas L&D, 

bukan karyawan

Sumber berkualitas tinggi cenderung

memproduksi konten berkualitas tinggi.

Survei kami menemukan 88% pemimpin L&D

lebih memilih konten dari universitas populer

atau organisasi komersial. Menariknya,

separuh dari pemimpin L&D tidak

membedakan antara universitas dan

organisasi komersial selama mereka

memiliki kredibilitas.

Sumber konten yang dipilih pemimpin L&D

 
51%

 
16%

 
12%

 
21%

Universitas populer 

atau  

organisasi komersial

Organisasi komersial

Universitas populer

Sumber konten 

tidak penting



Yang penting dalam pembelajaran bagi karyawan

Konten yang relevan 

 

Kecocokan jadwal 

 

Pengakuan konten dari kolega 

 

Kredensial yang bernilai 

 

Konten disediakan oleh perusahaan

49%

32%

28%

23%

20%

Pelajaran dan
konten yang relevan
adalah hal paling
penting untuk
mayoritas karyawan

Karyawan sangat peduli pada pelajaran yang

implementatif. Agar pembelajaran sesuai

dengan tujuan bersama, anda perlu cermat

mempertimbangkan kebutuhan organisasi

dan bekerjasama dengan pakar pada subjek

tersebut dalam menciptakan rencana

pembelajaran. Big data dapat bermanfaat

sebagai alat bantu pembuatan keputusan.



Kepuasan karyawan terhadap aspek lain dalam pembelajaran

70%
Kecocokan jadwal

46%
Konten yang relevan

32%
Rencana 
pembelajaran

L&D tidak
menyuguhkan
konten yang relevan

Statistik ini mungkin mengejutkan: kurang

dari setengah karyawan yang puas dengan

relevansi konten pelajaran yang disediakan

oleh perusahaan. Mereka bahkan tidak

begitu senang dengan rencana

pembelajaran yang disediakan. Namun

dengan kedalaman konten yang memadai,

anda dapat memetakan kebutuhan

karyawan terhadap konten. Kabar baiknya

adalah, organisasi relatif lebih baik dalam

menyediakan kesempatan belajar yang

fleksibel karena tumbuhnya jumlah

penyedia ruang belajar online.



Kedua pihak setuju:  

tak punya cukup waktu
untuk belajar.

Semua orang setuju bahwa halangan terbesar dalam belajar adalah keterbatasan

waktu. Sebagai pemimpin L&D, anda tidak dapat menciptakan dampak di dalam

organisasi bila karyawan tidak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan

sumber pembelajaran. Terlepas dari seberapa hebatnya sumber yang anda

gunakan. Tapi marilah realistis: tak ada seorangpun yang punya cukup waktu

untuk mengerjakan semua yang mereka mau. Harus ada yang dipertukarkan. Bila

anda mampu meningkatkan kualitas dan relevansi konten, karyawan akan

meluangkan untuk itu dan karena pelajaran tersebut bernilai bagi karier mereka.

 
65%

 
35%

 
69%

 
31%

65% 69%

karyawan pemimpin L&D

setuju bahwa keterbatasan waktu adalah kendala dalam belajar



Mayoritas karyawan
ingin belajar  
dalam ukuran kecil  
yang bertahap

Dengan keterbatasan waktu, karyawan butuh

memanfaatkan ceruk waktu mereka untuk belajar.

Mereka mungkin tidak punya waktu seharian untuk

mengikuti pelatihan. Namun mereka dapat

menyaksikan video berdurasi 20 menit dalam

perjalanan ke kantor. Keuntungan dari pembelajaran

singkat yang bertahap tak hanya dapat mengatasi

masalah keterbatasan waktu. Riset menunjukkan

pendekatan dengan pembelajaran singkat

meningkatkan hasil pembelajaran karena

kemampuannya dalam mentransfer pengetahuan.

Sehingga, ketika belajar keahlian baru bisa sangat

menyita waktu, memecahnya menjadi bagian-bagian

kecil adalah solusi yang cerdas.

Durasi belajar yang diinginkan karyawan

1. Di bawah 45 menit 

 

 

2. 45 menit - 2 jam 

 

 

3. Setengah hari atau lebih 



Tantangan belajar karyawan

Waktu 

 

Perkembangan karier 

 

Akses mobile 

 

Kredensial yang bernilai

Waktu 

 

Perkembangan karier 

 

Perencanaan program 

 

Relevansi pelatihan

Bagi karyawan                                              Bagi pemimpin L&D

Karyawan ingin
pengalaman belajar
secara mobile yang
lebih baik dan memiliki
kredensial yang bernilai

Di samping masalah waktu, pemimpin L&D dan

karyawan juga menghadapi masalah lain. Karyawan

sangat membutuhkan cara belajar secara mobile dan

mendapatkan kredensial yang bernilai. Sementara

pemimpin L&D cenderung tidak berpikir demikian.

Namun tantangan karyawan adalah tantangan anda

juga. Bila anda tidak memperkuat mereka dengan

pengalaman mobile yang andal dan tak dapat

memberikan kredensial yang bernilai, maka masalah

anda akan makin membesar.



Cara belajar yang dipilih oleh karyawan 

untuk mengembangkan profesionalitas

Mengikuti kursus online 

 

Menghadiri in-class training 

 

Melalui materi pengajaran 

 

Membaca buku, blog, atau majalah 

 

Menghadiri konferensi 

 

Mengikuti webinar 

 

Berkonsultasi dengan kolega, atau mentor

50%

39%

45%

42%

39%

49%

34%

Ruang kelas belum mati,
tapi online learning
memiliki lebih banyak
keunggulan

Karyawan saat ini sangat mementingkan akses ke

informasi dimanapun dan kapanpun mereka butuhkan

tanpa terhalang batasan waktu dan tempat. Karena itu

tidak mengejutkan bahwa kursus online yang

disediakan oleh perusahaan adalah cara terbaik bagi

karyawan untuk mendapatkan keahlian. Begitu

banyak karyawan yang menghabiskan waktu mereka

di depan komputer dan perangkat mobile. Sehingga

dunia maya adalah ruang yang tepat bagi perusahaan

untuk menyediakan fasilitas pembelajaran bagi

karyawannya. Ruang kelas tradisional tetap ada,

namun cenderung menurun seiring dengan

terbuktinya efektivitas biaya dan kenyamanan

pembelajaran online.



 
76%

 
24%

 
66%

 
34%

76%

pemimpin L&D

mengatakan sangat

bernilai

Minat pada sertifikasi dan spesialisasi

66%

karyawan berminat

Spesialisasi yang
membuktikan
sebuah keahlian
sudah dikuasai
secara komprehensif

Karena proses mendapatkan gelar butuh

waktu tidak sebentar, karyawan juga berminat

dengan kredensial yang dapat mereka raih

secara lebih cepat. Diperlukan seri

pembelajaran yang mampu menempa

keahlian karyawan secara komprehensif

sehingga menjadikan mereka seorang

spesialis pada bidang keahlian tersebut.

Tentunya juga dengan menyediakan

kredensial yang bernilai pada spesialisasi itu.



4 tips memaksimalkan
investasi L&D

Setelah membaca laporan ini, anda memiliki wawasan

yang lebih baik tentang mengapa karyawan tidak puas

dengan pembelajaran di tempat kerja. Mereka

menghendaki kualitas yang lebih baik dan pelatihan

yang lebih relevan dimana mereka dapat dengan

mudah belajar dan berinteraksi kapan saja dan dimana

saja. Mereka menginginkan pembelajaran soft skill

seperti halnya keahlian teknis. Mereka menginginkan

kredensial yang bernilai. Anda memiliki wewenang

untuk bertindak menindaklanjuti informasi ini dan

menggerakkan pengalaman pembelajaran yang lebih

berdampak dalam organisasi anda. Berikut adalah tips

untuk anda dalam melakukannya.

Tingkatkan level kualitas

Dengan tingginya ketidakpuasan

pada kualitas pembelajaran, ini

adalah saatnya untuk lebih

selektif. Memilih konten dari

institusi yang memiliki reputasi

adalah salah satu cara

memenuhi standar tersebut.

Konten yang relevan

Mengetahui seberapa

pentingnya kecocokan konten

terhadap karyawan dengan cara

memanfaatkan potensi

sumberdaya eksternal dalam

merencanakan dan membuat

konten.

Biarkan karyawan memilih
kapan dan dimana

Pilihlah sumberdaya yang dapat

memberikan pengalaman

belajar secara mobile kepada

karyawan dimana saja dan

kapan saja.

Kredensial yang bernilai

Karyawan sudah menganggap

setara pembelajaran online

terhadap cara tradisional.

Pertimbangkan untuk

menawarkan kredensial dari

institusi kredibel yang bisa

didapatkan secara online.



Arkademi membantu perusahaan mentransformasikan lingkungan kerja mereka melalui pengalaman pembelajaran

paling relevan di abad ke-21 lewat platform workplace learning terandal di Indonesia. Arkademi menjadi tempat bagi

perusahaan untuk menciptakan dan mengantarkan program pembelajaran kelas dunia bagi karyawan dengan

sumberdaya sangat efisien dan hasil lebih optimal. Melalui Arkademi anda dapat memperkuat para karyawan untuk

mengembangkan karier, keahlian, dan daya saing mereka.
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