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Tim Virtual
Tim Virtual kian hari semakin banyak 

berkembang, apalagi di era pandemik Covid-19 
ini. Semua serba virtual, bahkan sebagian besar 
tempat kerja membentuk tim virtual untuk 
memastikan produktivitas dan kesuksesan. 

Tim Virtual pastinya juga membutuhkan 
kepemimpinan untuk mengkoordinasi dan 
mengawasi kinerja tim. Makadari itu, diperlukan 
12 tips untuk memimpin tim virtual.



1. Pilih platform yang tepat
2. Sempurnakan keterampilan komunikasi virtual 
3. Pastikan anggota tim merasa nyaman dengan teknologi
4. Dapat beradaptasi
5. Pelajari tentang tim 
6. Latih perawatan diri
7. Percayai tim 
8. Membangun sistem akuntabilitas
9. Miliki rencana darurat
10. Hargai waktu tim 
11. Mencoba untuk ada
12. Tetapkan batasan

12 tips untuk memimpin tim virtual.



1. Pilih platform yang tepat
Menggunakan 1 atau lebih platform bisa menjadi tips virtual 

team. Platform yang dipilih pastinya harus mempertimbangkan 
kualitas untuk kerja tim nantinya.

2. Sempurnakan keterampilan komunikasi virtual 
Penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik. Saat berbicara di depan kamera, gesture tubuh 
juga diperlukan agar penyampaian lebih terlihat sebagai seorang 
pemimpin.

3. Pastikan anggota tim merasa nyaman dengan teknologi
Pentingnya kerjasama antaranggota tim agar sukses menjalankan 

tugas. Makadari itu, pemimpin juga harus memastikan bahwa 
anggotanya paham betul dengan teknologi yang akan digunakan.



4. Dapat Beradaptasi
Seorang pemimpin harus bia beradaptasi dan 

memperhatikan semua anggotanya agar bisa mencapai kesuksesan 
bersama.

5. Pelajari tentang tim 
Setiap anggota tim pastinya memiliki keadaan yang 

berbeda-beda. Makadari itu perlunya memahami tujuan, 
keterampilan, dan tantangan yang dimiliki masing-masing anggota 
tim.

6. Melatih Kepedulian Terhadap Diri Sendiri
Sebagai pemimpin,  pastinya menjadi contoh anggota tim. 

Makadari itu, perlu menerapkan seperti gaya hidup sehat dan 
produktif untuk mendorong mereka membagikan strategi mereka 
juga.



7. Percaya Kepada Tim 
Penting bagi pemimpin tim untuk memercayai semua 

orang di tim mereka untuk menyelesaikan tugas mereka 
dengan standar yang tinggi. Coba pertahankan fleksibilitas 
dan pemahaman bahwa anggota tim tertentu mungkin 
produktif pada jam yang berbeda dari yang lain.

8. Membangun sistem akuntabilitas
Kita dapat melakukan ini dengan menetapkan tenggat 

waktu, mengomunikasikannya dengan jelas, dan meminta 
anggota tim untuk mendiskusikan tanggal tertentu..

9. Miliki Rencana Darurat
Penting juga bagi pemimpin tim dalam pengaturan 

virtual untuk mempertimbangkan area kritis di mana 
gangguan dapat memengaruhi tim  dan menyiapkan strategi 
cadangan untuk menangani masalah saat terjadi.



10. Hargai Waktu Tim 
Penting untuk mengetahui bahwa anggota tim juga memiliki 

kesibukan lain. Maka, bersiaplah untuk waktu respons yang bervariasi, 
terutama di luar jam kerja biasa.

11. Mencoba Untuk Ada
Jika seorang pemimpin menunjukkan kepada tim bahwa  

tersedia untuk membantu mereka, mereka mungkin lebih nyaman 
mengirimi pesan sebelum masalah yang lebih kecil menjadi masalah 
yang lebih besar. Pilih metode kontak pilihan, tetapkan jam online  
secara konsisten dan tekankan ketersediaan.

12. Tetapkan Batasan
Hal-hal yang perlu didiskusikan dengan tim dapat mencakup 

kehadiran dan perilaku rapat, waktu penyelesaian yang diperlukan 
untuk menanggapi email atau pesan, proses untuk mengatasi keadaan 
darurat, dan metrik yang digunakan untuk menilai kinerja.



Jadi, apakah siap 
menjadi pemimpin 

tim virtual??



• 12 Tips for Leading a Virtual Team

https://www.indeed.com/career-advice/findi
ng-a-job/virtual-team-leader

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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