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Sounds Familiar?

“Cape kerja WFH, bawahan juga hasilnya ga 
sesuai espektasi, jadi backup deh“ 

“Boss ngasih kerjaan banyak banget, dikira kita 
kerja 24 jam kali“

“Hadooh ini kok meetingnya malem2, ga ada 
waktu istirahat ya“



Yuk, Adaptasi!
Pelan-pelan yuk, kita berubah #JadiPemimpin



1. Pentingnya Empati 
Ayo semua kita ‘pause’ dulu sebentar, tim kita 
yang kerja WFH punya lingkungan yang berbeda. 
Supaya #jadiPemimpin yang baik, kita dengerin 
apa keluhan dari tim. 

Dengarkan diri sendiri juga, jangan-jangan kita 
juga mengalami stress yang sama. Konsultasi 
ke keluarga, teman, atau ahli terkait jika perlu.
 
Kita siapin kebutuhan teknologinya, pelajari, 
dengan mengetahui cara Zoom atau meeting 
online lainnya bisa jadi kita lebih PD jalanin hari.



2. Keberagaman & Bonding
Sisi positif dari WFH adalah kita tidak terikat 
bekerja di kantor, jadi kita bisa meng-explore sisi 
lain. 

#JadiPemimpin itu berarti bisa berpikir kreatif 
dan evaluasi lagi, kayaknya bisa deh improve the 
way of working tanpa ganggu produktivitas.

Dan, penting juga untuk alokasi waktu untuk 
meeting online tanpa bahas kerjaan, jadi bonding 
tetap kerasa oke, sambil adaptasi dengan WFH.



3. Actual vs Plan
Kerja WFH berarti kita punya kebebasan dan 
fleksibel. Tapi bukan berarti kerja serampang 
asal digaji. Perlu diingat bahwa perusahaan juga 
mengalami struggling yang sama.

Ciptakan goals yang mau kamu kerjakan setiap 
hari. Tunjukkan effort kamu, mau gagal atau 
berhasil, dengan transparan.

#JadiPemimpin itu mulai dari diri sendiri, mulai 
dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. 



4. Mental Health
Pada akhirnya, kita juga perlu memahami bahwa 
tidak semua orang bisa adaptasi dengan 
mudah, secepat kita atau rekan-rekan lain.

Peran kita #JadiPemimpin untuk bantu tim 
bangkit dari keterpurukan. 

Dengan Covid-19 yang semakin marak di 
Indonesia, mari kita berjuang bersama dan aktif 
dalam program yang positif dan membangun.



Are you ready to 
adapt?



● How to Build a Strong Culture with a 
Remote Team (John Pierce)

● https://medium.com/forbes/how-to-build-a-
strong-culture-with-a-remote-team-7a9d62
3240a

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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