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Sebagai seorang pebisnis, pekerjaan yang kita miliki seolah tidak kunjung berakhir. 
Setiap hari, selalu ada hal baru yang harus kita hadapi dan terkadang terlihat hampir 
mustahil untuk dapat diselesaikan.

Biasanya, seorang pebisnis akan menggaji karyawan tambahan untuk membantunya 
sebagai asisten pribadi. Namun, bagaimana jika kita tidak dapat mempekerjakan 
orang lain sebagai asisten pribadi? 

Nah, tidak perlu khawatir. Di era banyaknya asisten virtual saat ini, kita 
bahkan bisa memiliki karyawan yang berasal dari seluruh dunia! 



3 Pelajaran Penting dari Buku Ini

1. Cobalah untuk mempekerjakan asisten virtual, sehingga kita 
dapat fokus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih 
penting.

2. Terdapat proses belajar saat melibatkan asisten virtual.

3. Perlakukan asisten virtual sebagai rekan satu tim.



Pelajaran Pertama
Cobalah untuk mempekerjakan asisten virtual, 

sehingga kita dapat fokus untuk menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih penting



Sebagai seorang pemilik bisnis, tentunya terdapat banyak pekerjaan yang 
perlu untuk diselesaikan. Tak jarang, pekerjaan tersebut menyita waktu kita 
sebagai seorang pebisnis dan membuat kita sulit untuk fokus pada hal yang 
sebenarnya lebih penting untuk segera diselesaikan.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu untuk 
mempekerjakan asisten virtual.

Ketika kita mempekerjakan asisten virtual, kita dapat lebih fokus untuk 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting untuk kita selesaikan 
terlebih dahulu. 



Tentu saja seseorang tidak dapat melakukan segalanya dengan 
baik tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itulah kehadiran 
asisten virtual dibutuhkan.

Perlu digarisbawahi bahwa ketika kita mempekerjakan satu asisten 
virtual untuk menyelesaikan salah satu pekerjaan, kita perlu juga untuk 
mempekerjakan asisten virtual lainnya untuk pekerjaan lain yang sesuai 
dengan keahlian mereka.



Pelajaran Kedua
Terdapat proses belajar saat

melibatkan asisten virtual



Ketika mempekerjakan orang lain, secara tidak langsung kita juga 
pasti akan mempelajari hal baru. Terlebih jika kita mempekerjakan 
asisten virtual yang berkomunikasi secara daring dengan 
mengandalkan jaringan internet, tentunya lebih banyak pula hal yang 
perlu kita pelajari.

Menemukan asisten virtual yang tepat mungkin merupakan 
langkah pertama yang tidak mudah untuk kita lakukan.



Banyak layanan asisten virtual yang tidak terlalu mahal. Beberapa dari layanan 
tersebut ada yang benar-benar berkualitas, namun tak jarang pula terdapat layanan 
yang masih perlu mendapat banyak perbaikan.

Oleh karena itu, jika kita hanya sekedar memilih layanan asisten virtual yang 
menawarkan biaya termurah tanpa melihat kualitas layanan tersebut, hal ini 
adalah sebuah kesalahan.

Asisten virtual dengan kualitas yang baik memang cenderung lebih mahal. Namun, 
biasanya apa yang kita bayarkan sepadan dengan kualitas layanan yang kita peroleh.



Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita bekerja 
dengan asisten virtual yang berasal dari berbagai belahan dunia.

Diantaranya adalah keterbatasan bahasa dan perbedaan latar 
belakang budaya yang mungkin saja dapat mempengaruhi kinerja 
dari asisten virtual yang kita pekerjakan. Selain itu, kenyataan bahwa 
asisten virtual kita berada di belahan dunia lain yang jauh dari tempat 
kita tinggal juga terkadang menjadi sebuah masalah.



Saat kita memilih untuk mempekerjakan asisten virtual dari berbagai 
belahan dunia lain, maka kita harus mempersiapkan diri 
khususnya terkait dengan perbedaan waktu.

Bisa saja kita perlu menunggu balasan surel hingga 8 jam lamanya, 
atau bahkan kita perlu menghubungi mereka di malam hari karena 
adanya perbedaan zona waktu yang signifikan.



Ketika kita sudah berhasil mempekerjakan asisten virtual yang tepat, 
kita juga perlu tahu sejauh mana instruksi yang perlu kita berikan pada 
mereka. Tentu saja, proses menemukan asisten virtual yang tepat 
bukanlah sebuah proses yang singkat. 

Kita pasti akan banyak melakukan ‘percobaan’ untuk 
akhirnya benar-benar menemukan asisten yang tepat.



Pelajaran Ketiga
Perlakukan asisten virtual
sebagai rekan satu tim



Ketika kita sudah mempekerjakan asisten virtual, maka kita perlu 
memposisikan mereka sebagai salah satu dari bagian tim kita dan 
memperlakukan mereka dengan tepat.

Seperti kebanyakan anggota tim lain, seorang asisten virtual juga 
perlu untuk diperlakukan secara adil. 



Beberapa hal yang dapat kita tawarkan pada asisten virtual 
diantaranya:

• Gaji yang sesuai dan dibayarkan tepat waktu
• Bonus (bisa berupa asuransi)
• Akses pelatihan
• Pertemuan rutin secara daring (bisa bulanan)
• Sesi evaluasi dan pemberian umpan balik untuk pengembangan 

diri para asisten virtual.



Pada akhirnya, buku ini mengajarkan kita untuk 

memperlakukan asisten virtual kita dengan adil dan tepat.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal
bangkitnya Islam di sekitar abad ke-7. Tiga abad kemudian
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi
di abad ke-15, kala benua Eropa sedang bangkit dari kegelapan.
Dalam periode yang dikenal sebagai era Renaissance ini, ada
penerjemahan ribuan literatur dari bahasa Arab ke bahasa
Latin. Di Asia zaman modern, gerakan penerjemahan besar-
besaran juga dilakukan oleh bangsa Jepang saat asing
diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Restorasi Meiji pun
menjadi awal kebangkitan bangsa Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya
bisa dinikmati oleh golongan privileged. Selain karena pelatihan-
pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, sumber
bacaanya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa didapatkan
dengan mudah terutama di kota-kota kecil di Indonesia.
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Harapannya,
semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan nonprofit yang didirikan di Jakarta
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan
ekosistem kepemimpinan Indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi pembuatan studi tentang
pengembangan kepemimpinan, pembuatan program pendidikan dan
pengembangan kepemimpinan dengan berbasis teknologi, dan
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui
media.

IG : @pemimpin.indonesia

Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan
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