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Apa itu Employee Engagement atau Keterlibatan 
Karyawan?

Employee 
engagement adalah 
rasa komitmen  kuat 

yang dimiliki karyawan 
pada pekerjaan untuk 
tujuan perusahaan, 

serta nilai dari 
perusahaan tersebut. 



1. Memahami Arti Kebutuhan Universal

Cara terbaik untuk memahami keterlibatan 
karyawan adalah dengan mempertimbangkan 6 
kebutuhan universal setiap karyawan untuk 
berkembang dalam pekerjaan mereka, seperti :

▪ Kepastian

▪ Variasi

▪ Makna

▪ (Cinta) Koneksi

▪ Pertumbuhan

▪ Kontribusi



2. Memasukkan Kebutuhan di Lingkungan Kerja 
Anda

Kegiatan membangun tim, mengobrol dari waktu ke 
waktu menunjukkan kepedulian terhadap karyawan. 
Ikatan tersebut dipelihara secara alami memberi 
karyawan kemungkinan baru seperti pemikiran kritis, 
untuk pengembangan keterampilan baru dan yang 
terpenting, untuk pengalaman baru yang dinamis dan 
dapat membuat karyawan merasa nyaman.



3. Melakukan Pelatihan Secara Berkala

Keterampilan orang berubah dari tahun ke tahun, 
dan jika pada awalnya, mereka pandai dalam satu 
aspek, aspek keterampilan itu mungkin telah 
berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh 
karena itu, penting untuk melakukan pelatihan 
secara berkala.



4. Tetapkan Dasar untuk Transparansi

Komunikasi dan saling berbagi 
informasi adalah dasar dari 
hubungan yang sehat yang 
transparansi dengan karyawan.

Berbagi wawasan dengan karyawan 
membuat mereka merasa dihargai, 
diperhatikan, dan lebih dari 
semuanya, ini membuktikan bahwa 
Anda mengandalkan mereka untuk 
menjaga bisnis Anda tetap kuat.



5. Menumbuhkan Persahabatan

Ketika mengacu pada pekerjaan yang dapat 
dilakukan dengan teman dan sahabat untuk 
tujuan bersama, pencapaian bersama, dan 
kemenangan maka akan menghasilkan kerja tim 
yang positif. Jadi, berinvestasi dalam waktu 
berkualitas dan menumbuhkan empati harus 
menjadi hal terpenting, dalam melibatkan 
karyawan dengan masukan terbaik.



I believe in the power of 
recognition and 
empowerment leading to 
great employee 
engagement. And employee 
engagement is critical to 
guest engagement. 
Employee empowerment 
and recognition is the core 
of culture and how we 
achieve outstanding 
customer service.

        -Herve Humler-
 President/COO, Ritz-Carlton Hotel Co
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Sekian penjelasan tentang pentingnya 
keterlibatan karyawan untuk kesuksesan 

perusahaan dariku. Sekarang giliran kalian 
turut serta mengedukasi calon pemimpin 

muda lainnya agar peduli akan 
kepemimpinan dengan menjadi :



Sumber :
� 5 Essentials for Full Employee Engagement 

(Valmira Rashiti)
� https://www.tanveernaseer.com/5-essentials-

employee-engagement-valmira-rashiti/

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.


