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Seperti yang kita ketahui, pandemi akibat 
Covid-19 telah mengganggu segala aktivitas, 
salah satunya adalah bekerja. Segala bentuk 
aktivitas di luar rumah terpaksa dilaksanakan 
mandiri di rumah, termasuk pekerjaan yang 
mengandalkan kelompok. 

Namun, tak jarang mengerjakan suatu pekerjaan 
secara berkelompok atau team tidak berjalan 
dengan baik. Lalu bagaimana kita akan berjalan 
bersama team meski secara virtual?



Pekerja Kantor 
VS 

Pekerja Jarak Jauh              

“Pekerja jarak jauh atau 
virtual lebih produktif dan 
lebih bahagia daripada 
pekerja yang terikat di 
kantor.”

Hasil penelitian Universitas 
Stanford menunjukkan bahwa :



                                                
4 Cara Menjaga Team 

Tetap Terlibat Meskipun 
Virtual



1. Jadwal Rutin “Temperature Check”
                            

Jika Anda tidak bisa 
mengandalkan anggota tim 
di aula atau mampir di 
kantor mereka untuk check 
in dengan mereka, Anda 
harus merencanakan 
komunikasi dengan mereka 
dengan baik melalui virtual.



2. Pantau Sinyal Virtual yang Anda 
Kirim dan Terima

Dengan komunikasi virtual, Anda 
harus lebih menyadari bagaimana 
pesan yang Anda sampaikan mendarat 
dengan tepat.  

Nada, gaya vokal, dan kecepatan dapat 
berbicara dengan banyak, harus lebih 
diperhatikan. Dengan jeda untuk 
check-in untuk memastikan 
komunikasi virtual yang baik.



3. Sertakan Team Virtual Dalam               
Berbagai Acara dan Aktivitas

                       
Meskipun virtual, sebuah 
acara akan tetap berjalan 
dengan berbagai aplikasi 
terkini yang dapat 
membantu. Untuk itu, team 
sangat dibutuhkan dalam 
acara virtual



           

4. Bagikan Kiat Untuk Membuat Bekerja 
dari Jarak Jauh Menjadi Pengalaman yang 
Luar Biasa dengan Anggota Team Virtual

Team berbagi tanggung jawab untuk 
membuat dan memelihara koneksi kritis dan 
autentik yang mendorong keterlibatan lebih 
tinggi dalam pengaturan sebuah proyek 
virtual. 

Mendorong anggota tim jarak jauh akan 
membantu mereka membangun 
kepercayaan diri dan kehadiran 
kepemimpinan mereka dengan mengambil 
alih keterlibatan mereka.



Pastikan Anda selalu berkomunikasi secara 
ekspresif dengan team Anda, memanfaatkan 
alat yang tersedia, dan berusaha menjakau 
team Anda dengan baik. Jadi, jangan jadikan 
jarak sebagai alasan lemahnya suatu team. 
Jika tidak dari kalian lalu siapa?



● 4 Effective Ways On How To Keep Virtual 
Terms Engaged (Tanver Naseer)

● https://www.tanveernaseer.com/how-to-ke
ep-virtual-teams-engaged-elsa-strong/

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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