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Produktivitas adalah salah satu 
aspek utama dari bisnis yang kuat. 
Aspek ini membantu untuk 
meningkatkan output serta 
menawarkan pelanggan produk 
atau layanan terbaik.

Jadi, apa saja teknik untuk 
menciptakan tenaga kerja yang 
lebih produktif?

swipe left>>



Ciptakan Budaya Produktivitas

Budaya bisnis adalah sesuatu yang dapat terjadi 
secara organik, tetapi juga dapat dibentuk dari atas. 

Dorong tim kamu untuk berkomunikasi secara 
jujur   untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik 
apakah mereka senang dengan semua yang terjadi 

atau jika mereka merasa ada beberapa perbaikan yang 
harus dilakukan. 



Hindari Micromanaging

kamu harus bertujuan untuk melihat 
produktivitas tempat kerja yang lebih 

diperbesar daripada mencoba mengelola setiap 
hal yang terjadi di kantor.



Kurangi Gangguan Jika 
Memungkinkan

Kamu dapat  mencatat gangguan besar, 
sehingga kamu dapat mencoba 

menguranginya jika memungkinkan



Fokus pada Kesehatan

Kamu dapat mengatur buah segar untuk 
ditawarkan setiap hari sebagai camilan sehat 
atau bahkan menyewa ahli kebugaran untuk 

mengadakan kelas di akhir hari kerja



Ciptakan Ruang Kantor yang 
Lebih Produktif

Biarkan cahaya alami sebanyak mungkin masuk, ini 
bisa menjadi keuntungan besar bagi produktivitas.

 Ini tentang skema warna kantor kamu. 
Kuning telah terbukti membantu kreativitas. 

Jaga agar suhu tetap menyenangkan tanpa 
menjadi terlalu hangat. 

Tempatkan beberapa tanaman dalam ruangan di 
seluruh kantor karena ini telah terbukti membantu 

menumbuhkan rasa tenang



Tetapkan Tujuan yang Jelas

Kamu memerlukan sistem peninjauan rutin dan 

pertemuan agar dapat menganalisis bagaimana 

mereka telah melakukan tugas mereka, apakah 

tujuan itu mudah atau sulit dicapai, dll.  Setelah 

tujuan tercapai, Anda harus proaktif dalam 

menetapkan tujuan berikutnya. 



Mendorong Organisasi

Dalam lingkungan perusahaan yang tidak 
terorganisir, sangat mudah untuk membuang 
waktu dalam upaya untuk tetap melakukan 
tugas-tugas yang seharusnya dapat dikelola. 

Jadi, kamu perlu sistem di mana setiap orang 
selalu mengikuti kalender mereka dan 

mengetahui tenggat waktu mereka. Fitur 
utama menjalankan bisnis yang terorganisir 

adalah memastikan bahwa tim kamu 
berkomunikasi dengan baik satu sama lain.



Menciptakan tenaga kerja yang 
lebih produktif tidak akan 
terjadi dalam semalam, tetapi 
itu adalah tujuan yang layak 
untuk diperjuangkan. Ingat, 
setiap langkah kecil 
bertambah.
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