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Permasalahan yang Ingin Kami Selesaikan
Kemacetan merupakan masalah umum yang dihadapi oleh para pekerja di Jakarta. 
Setiap hari, para pekerja berjuang menghadapi kemacetan, menghabiskan berjam-jam 
untuk pulang-pergi ke tempat kerja. Hal ini berdampak negatif bagi kehidupan pekerja, 
antara lain:

Waktu terbuang sia-sia, yang seharusnya bisa dimanfaatkan 
untuk hal-hal produktif seperti menghabiskan waktu dengan 
keluarga dan kerabat, berolahraga, atau sekedar beristirahat.

Tenaga terbuang sia-sia, mengakibatkan produktivitas 
berkurang dan menurunkan kualitas kesehatan para pekerja

Bahan bakar terbuang sia-sia, yang mengakibatkan pekerja 
mengeluarkan biaya lebih dan juga menimbulkan pencemaran 
lingkungan

Solusi yang dilakukan pemerintah selama ini 
adalah mencoba memperbaiki transportasi umum. 

Sayangnya, implementasinya membutuhkan 
waktu yang cukup lama, ditambah budaya 

masyarakat yang masih lebih suka menggunakan 
kendaraan pribadi. Sementara, pekerja sering 

mensiasati kemacetan dengan menyewa tempat 
tinggal di pusat kota. Namun, hal ini mungkin 

bukan solusi bagi beberapa orang, yang karena 
berbagai kondisi harus tinggal di pinggiran kota 

Jakarta. Akibatnya, kemacetan menjadi masalah 
yang tidak terselesaikan, bahkan menjadi ciri 

khas kota Jakarta.

Solusi Kami FLEXWORKFLEXWORK

FLEXWORKFLEXWORK

memiliki solusi alternatif yang dapat mengurangi kemacetan 
di Jakarta, atau setidaknya menghindari Anda dari kemacetan 
setiap harinya. Pernahkah terpikirkan oleh Anda untuk 
mendekatkan lokasi kantor ke rumah Anda?

Perkembangan teknologi telah merubah pekerjaan kita, 
dengan membuat sebagian besar dari pekerjaan kita 

bergantung pada komputer dan internet. Dengan 
perkembangan tersebut, sebenarnya beberapa bagian 

dari pekerjaan Anda bisa dilakukan dari luar kantor.

Sistem bekerja dari luar kantor disebut dengan telework, 
dimana karyawan memperoleh fleksibilitas bekerja dalam 

hal tempat dan waktu kerja dengan bantuan teknologi 
telekomunikasi. Dengan sistem ini, pekerja tidak perlu 
datang setiap hari ke kantor, melainkan mengerjakan 

pekerjaannya sebanyak 1-2 hari dari rumah atau tempat 
lainnya. Bahkan, ada pekerja yang bekerja setiap harinya 

dari luar kantor.

Berbagai penelitian telah membuktikan 
bahwa telework berdampak positif baik 
bagi pekerja maupun bagi perusahaan. 
Sayangnya, di Indonesia sistem ini belum 
dapat berkembang secara luas karena 
berbagai hal, antara lain kekhawatiran 
akan minimnya pengawasan, fasilitas 
yang kurang memadai, dan budaya 
Indonesia yang senang berkumpul. 
Padahal, manfaat yang didapatkan 
dari sistem ini sangat banyak dan 
menguntungkan semua pihak.

yang ingin membantu dunia kerja Indonesia 
melangkah ke masa depan, bertujuan untuk 
mendukung sistem telework ini menjadi 
budaya di Indonesia.

Kami akan mendukung Anda dan 
perusahaan dalam mendapatkan 
sistem yang sesuai untuk melakukan 
telework.

Selain itu, kami akan menyediakan fasilitas 
di dekat tempat tinggal Anda, sehingga Anda 
bisa bekerja dari tempat tersebut tanpa 
harus datang ke kantor setiap harinya. 

Kami juga akan memberikan pengawasan 
sehingga perusahaan dapat mempercayai 
Anda dan memastikan kinerja Anda semakin 
terlihat oleh perusahaan, yang tentunya 
akan meningkatkan prospek karier Anda.

Layanan FLEXWORK secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. JOB DESIGN & TRAINING 

2. CO-WORKING SPACE

Layanan FLEXWORK ini akan membantu Anda, para pekerja, 
untuk mendiskusikan kemungkinan Anda untuk dapat bekerja 
secara telework di perusahaan Anda. Kami akan membantu 
Anda dan perusahaan menemukan sistem yang cocok yang 
dapat menguntungkan kedua belah pihak dan memaksimalkan 
produktivitas. Selain itu, kami akan memberikan pelatihan 
kepada Anda untuk mampu bekerja secara telework dengan 
baik, terutama dalam menggunakan aplikasi pendukung.

FLEXWORK akan menyediakan sebuah tempat di dekat tempat 
tinggal Anda untuk bekerja dengan sesama pekerja telework, 
dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung dan kualitas 
internet yang tinggi.

3. Employee monitoring
Dengan Employee Monitoring, kami akan memberikan 
pengawasan terhadap produktivitas Anda, sehingga Anda 
tetap dapat bekerja secara maksimal dan hasilnya terlihat 
oleh perusahaan Anda. 

(Ilustrasi tempat melakukan telework)
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