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Menurut ourworldindata.org pada 10 
Juli 2021, baru 5,5% penduduk 
Indonesia yang divaksin.

Hal ini perlu dimaknai bahwa kondisi 
yang serba daring masih jauh dari 
usai.

Lalu bagaimana cara tetap erat 
dalam jarak yang jauh?



1. Kontrol Emosi

Emosi berperan penting dalam aktivitas 
produktif kita. Dengan minimnya kesempatan 
tatap muka jelas akan muncul kebosanan dan 
kesepian.

Hal yang bisa dilakukan adalah kegiatan 
bersama yang bersifat ice-breaking walaupun 
dilakukan di tempat yang berbeda. Sebagai 
contoh:

• Kuis dengan hadiah
• Berbagi voucher makanan
• Membuat challenge atau perayaan
• Dan sebagainya



2. Manfaatkan Kesempatan Berjejaring

Dulu, kesempatan bertemu dengan 
orang-orang yang tidak sekantor, sedivisi atau 
satu project tidak mudah. Apalagi dengan 
atasan-atasan.

Kondisi ini membuka kesempatan untuk 
menjalin komunikasi hanya dengan atur jadwal 
dan lewat telekonferens.

Ya, benar, walaupun tidak seintim ketika 
bertemu langsung, tetapi hal ini perlu tetap 
dimanfaatkan



3. Murah Pujian

Semua orang suka ketika dirinya diakui. 

Sebagai pemimpin, sangat perlu memberi 
pujian kepada anggota tim yang sudah bekerja 
dengan baik.

Dengan ini, bisa menambah motivasi dan 
hubungan dengan anggota tim.



4. Berbagi Kabar Baik

Selain kata “selamat” yang kita sampaikan, kita 
perlu juga menyebarkan kabar baik jika salah 
satu anggota kita baru saja mendapatkan 
pencapaian. 

Bahkan semakin banyak kolega tau, dia akan 
merasa lebih dihargai, dan sudah pasti akan 
berimbas positif pada kinerja dan aktivitasnya



4. Buat Batasan

Batasan yang dimaksud adalah batasan 
bekerja dan kehidupan sehari-hari.

Karena situasi sekarang memaksa pekerjaan 
dibawa ke rumah, seringkali banyak distraksi 
dan juga hal-hal yang mengganggu fokus.

Maka dari itu, irama kerja perlu dijaga dengan 
konsisten.



“Memimpin dari jarak jauh 
memang menantang, 
Maka dari itu sangat perlu 
adaptasi dan penyesuaian.

Ditambah lagi dengan belajar 
hal baru yang mendukung 
irama kerja tim berjalan.”



● How to Be a Successful Leader in Our 
Work-From-Anywhere World (Naomi Cahn)

● bit.ly/ContentSourcePI

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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