
Reliable Tips for Managing 
Remote Employees 

(Tips Mengatur Karyawan secara Jarak Jauh) 

Disusun oleh: Yassar Rizky Putra Utomo
Disunting oleh: Alifia Rizkita



Pada beberapa bulan terakhir, mayoritas 

masyarakat pekerja di seluruh dunia 

menjalankan apa yang dinamakan 

Work From Home. Hal ini memicu kemunculan 

strategi baru dalam upaya untuk mengelola 

komunikasi dengan baik bahkan dalam jarak 

yang jauh sekalipun. 



Tips
1. Hindari Kecanggungan Jarak Jauh

Hal ini akan terjadi jika Anda tidak tahu apa 
yang akan Anda katakan dalam 30 detik 
pertama. Berikanlah standar yang unik setiap 
orang bertemu dengan Anda. 

2. Tetapkan Harapan yang Jelas 
untuk Tim Jarak Jauh

Berikanlah sebuah bentuk kesepakatan 
misalnya penandatanganan kontrak yang akan 
dijalankan selama bekerja sehingga semua 
menjadi jelas.



3. Berikan Nilai A
Penting bagi Anda untuk memberikan 

apresiasi dan pujian sebagai bentuk pemicu 
sosial. Hal ini memberikan sugesti positif dalam 
pikiran anggota/ karyawan Anda dan mereka 
akan bersemangat dalam melakukan 
pekerjaannya.



4. Anti Membosankan
Hindari seringkali melakukan hal yang sama 

dalam waktu yang lama dan berulang – ulang. 
Percayalah itu sangat MEMBOSANKAN. 
Lakukan penyegaran dengan memberikan 
obrolan ringan tentang buku, podcast atau video 
yang barusan Anda lihat untuk dibagikan.



5. Strategi Brainstrorming
Harvard Bussiness 

Review menyatakan 
bahwa brainstorming 
dalam sendirian terbukti 
kurang produktif daripada 
brainstorming kelompok. 
Salah satu strategi yang tepat adalah 6-3-5 
Brainstorming. Caranya, 6 orang menentukan 3 
ide utama kemudian diteruskan oleh orang baru 
dan begitupun seterusnya sampai 5 maka 
“Pass” dan selesai.



Dari 5 Tips yang telah dirangkum, mencakup 
beberapa hal yang seringkali kita jumpai dalam 
berorganisasi. Mari memulai untuk memahami 
masalah dan menciptakan solusi untuk 
organisasi yang lebih sehat dan terorganisir. 

“Dalam setiap tim jarak jauh yang sukses, 
banyak strategi yang sedang dimainkan.” 
Vanessa Van Edwards

Kamu ingin memulainya darimana? Yuk 
bagikan di kolom komentar! ☺ 

Berpikirlah dan Ciptakan Solusi Untuk Tim 
Anda!



● 12 Reliable Tips For Managing Remote 
Employees (2021) by Vanessa Van 
Edwards

● https://www.scienceofpeople.com/remot
e-employees/

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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