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1. Terapkan model bekerja yang fleksibel untuk 
menarik dan mempertahankan talenta.

● Lebih dari dua pertiga karyawan mengatakan bahwa 
mereka ingin bekerja selain dari kantor setidaknya selama 
dua hari per minggu.1

● Model bekerja yang fleksibel adalah pertimbangan utama 
bagi banyak karyawan. Menerapkan model tersebut dapat 
membantu menarik talenta berperforma tinggi.

● Generasi berikutnya yang memasuki dunia kerja ingin 
dapat menggunakan alat yang memungkinkan mereka 
bekerja dari mana pun. 

1 Pwc, US remote work survey, 2021

Kami mendapati mayoritas orang sudah menggunakan 
Gmail dan aplikasi Google Workspace lainnya dalam 
kehidupan pribadi mereka … Terutama dengan 
kedatangan kalangan muda, mereka akan 
mengatakan, “Oh, bagus, Anda menggunakan Google 
Workspace”. Mereka dapat langsung mulai bekerja.” 

Heather Sheston, Program Manager, Negara Bagian Arizona

140 juta 
siswa dan pengajar 
menggunakan 
Google Workspace

“

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html#%3A~%3Atext%3DAnd%20most%20office%20workers%20want%2Cleast%20two%20days%20a%20week


Kantor bukan lagi tempat 
fisik. Bantu karyawan Anda 
menetapkan batasan dan 
mencapai keseimbangan. 

● Selama pandemi, karyawan sudah 
kesulitan untuk mempertahankan 
keseimbangan antara kehidupan 
pribadi dan profesional mereka.

● Gunakan alat yang dapat 
menampilkan status karyawan 
secara kontekstual. Misalnya: 
selama jam kerja, tidak di kantor, 
senggang, atau sibuk. 

● Pilih solusi kolaborasi yang 
melindungi pengguna, data, 
dan perangkat dari ancaman, 
dari mana pun karyawan 
Anda bekerja.

Berkat Google, kami dapat 
berinovasi untuk menjaga bisnis 
tetap berjalan serta karyawan 
tetap aman dan terhubung. 
Google Workspace memudahkan 
berkolaborasi secara internal; 
kami juga menjalankan 
Layanan Bantuan 24/7 di Meet; 
dan departemen transportasi 
kami dapat mempraktikkan 
pembatasan sosial dengan 
platform pengiriman pada 
Google Workspace selama 
bekerja dari rumah.”

Mike Kissel, Senior Mgr. Endpoint 
and Cloud Security, Schnucks

Google Workspace 
mencegah 99,9% 
serangan spam, 
malware, dan phishing.

2.

“



Google Meet sudah menghosting 
235 juta peserta rapat per hari dan 
7,5 miliar menit panggilan video 
per hari di Kuartal 3 tahun 2020

Terapkan praktik terbaik 
rapat video untuk 
membantu karyawan 
tetap terhubung, baik 
saat mereka bekerja dari 
kantor maupun rumah.

● Pembatasan sosial harus tetap 
dilakukan untuk sementara. 
Evaluasikan kembali strategi 
terkait ukuran ruang rapat dan 
jumlah pesertanya.

● Pertimbangkan untuk membuat 
ruang pribadi dan ruang rapat 
yang lebih kecil, lalu pastikan 
ruang-ruang ini telah dilengkapi 
dengan teknologi konferensi video. 
Selain itu, tetapkan ruang bersama 
yang dapat dijadwalkan yang 
mendorong kolaborasi serta diskusi 
tim, dengan mempertimbangkan 
praktik pembatasan sosial.

● Pikirkan cara agar Anda dapat 
membatasi sentuhan dengan 
benda-benda. Misalnya, 
menggunakan perintah suara 
untuk memulai dan mengakhiri 
rapat video.

3.

Meet telah menjadi elemen 
kunci dalam mendukung 
upaya tim global kami untuk 
tetap terhubung... membantu 
kami mempertahankan dan 
mengembangkan budaya saling 
peduli saat kami bertransisi dari 
model kerja di kantor ke model 
kerja dari rumah. Baik melalui 
kolaborasi secara real-time, 
rapat live, atau sedikit melepas 
stres dengan waktu bersosial 
secara virtual, kemampuan tim 
kami untuk terhubung dan 
‘bertatap muka’ secara andal 
melalui Google Meet telah 
menjadi bagian yang tak 
terpisahkan untuk membuat 
kami tetap berinteraksi meski 
dari jarak jauh.” 

Michael Ringman, CIO, Telus

“



Kolaborasi lebih dari sekadar konferensi 
video. Berikan karyawan berbagai alat yang 
terintegrasi sempurna dan dapat membantu 
mereka berdiskusi, mengembangkan, 
dan mempresentasikan ide secara virtual.

Dengan memungkinkan perawat kami 
menjadi lebih efektif dan efisien secara 
administratif menggunakan Google 
Workspace, kami bisa meningkatkan 
waktu interaksi langsung perawat dengan 
pasien hingga sekitar 30%. Itulah yang 
selama ini kami inginkan.”

Daniel Morreale, CIO, Hunterdon Healthcare

pengguna 
Google Workspace 
mengatakan bahwa 
tim mereka menjadi lebih 
inovatif berkat Google 
Workspace2

2 Google Internal Research, 2019

● Seperti konferensi video, tim memerlukan alat 
yang memungkinkan mereka berkomunikasi secara 
asinkron, bekerja sama pada file yang sama, 
dan menemukan referensi bersama.

● Dengan ruang kerja terintegrasi yang menyatukan fitur pesan, 
rapat, dokumen, dan tugas, karyawan dapat mengetahui 
cara mengelola pekerjaan dengan lebih efisien dan dapat 
mengerjakannya dengan lebih efektif.

● Membekali semua karyawan—termasuk pekerja garda 
depan—dengan alat berbasis cloud membantu mendorong 
kolaborasi dan inovasi untuk memajukan bisnis Anda.

75%
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COVID-19 mengubah dunia kerja. 
Evaluasikan kembali rangkaian alat Anda 
dan lanjutkan bekerja dengan alat yang 
lebih terintegrasi dan fleksibel.

● Identifikasi semua alat yang pernah digunakan karyawan Anda 
untuk berkolaborasi selama pandemi. Temukan cara untuk 
mengefisienkan, mengurangi biaya, dan meminimalkan 
kebingungan karyawan. 

● Saat memilih solusi jangka panjang, sangat penting bagi 
karyawan Anda untuk dapat memulai menggunakan alat-alat 
baru secara mudah dan cepat dengan hanya sedikit gangguan.

● Ruang kerja terintegrasi akan mendorong produktivitas seiring 
berkurangnya waktu yang digunakan karyawan untuk 
berganti-ganti aplikasi. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan 
saran cerdas dan kontekstual agar bisa bekerja dengan 
lebih efektif. 

Google Workspace memberi kami solusi yang 
sangat mudah di-deploy dan digunakan sehingga 
kami tidak merasakan kesulitan yang sebelumnya 
dialami saat men-deploy dan mempertahankan 
alat kolaborasi karyawan.” 

Kimberly Anstett, CIO, Nielsen

Google Workspace digunakan 
oleh lebih dari 2 miliar orang 
di seluruh dunia5.

“



Disukai oleh miliaran pengguna, termasuk 
tenaga kerja masa depan, Google Workspace 
memberi karyawan Anda cara terbaik untuk 
berkreasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. 
Baik Anda berencana kembali ke kantor, 
bekerja dari jarak jauh, atau membangun 
model kerja hybrid, Google Workspace 
membantu aset terpenting Anda—karyawan—
menjadi lebih kolaboratif, sigap, dan inovatif.

Pelajari lebih lanjut di workspace.google.com

Rapat

Email

Dokumen

Chat

dan banyak lagi...

Drive

Dipercaya oleh jutaan bisnis untuk mempercepat 
perjalanan mereka menuju masa depan dunia kerja.

Di mana organisasi 
Anda berada pada 
perjalanan menuju 
masa depan dunia 
kerja?

Lakukan penilaian

Pengoptimalan InovasiPerencanaan Transisi

https://workspace.google.com/intl/id/
https://inthecloud.withgoogle.com/future-of-work-21/register.html?version=a

