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Beda Nggak Sih 
Remote Working 
dan Work From 
Home? 



Salah satu trend bekerja 
yang diterapkan startup. 

Membebaskan 
karyawannya bisa bekerja 
di mana saja, tanpa harus 

datang ke kantor. Biasanya 
sih kerjanya di co-working 
space, cafe, atau coffee 

shop... yaa senyaman 
pekerjanya aja~

Kalau work from home 
atau kerja dari rumah ini 

seperti memindahkan meja 
kerjamu di ruang tamu 

rumah. Tetap melakukan 
pekerjaan seperti biasa, 

tanpa harus bertemu 
teman kantor.

Remote 
Working 

Work From 
Homevsvs

Jadi…. sebenernya cara kerjanya sama aja ya...

Ngopi dulu sob

biar concall ga ngantuk



Biasanya para 
pekerja lebih 
bahagia dan 

produktif.

Kondisi 
keuangan yang 

cukup baik.

Usia pekerja, 
biasanya di 
bawah 40 

tahun.

Durasi bekerja 
bisa kurang 

dari 40 jam per 
minggu.

Lebih fleksibel 
dalam 

mengatur 
waktu.

Jangan lupa istirahat tiap 20 menit sekali

Apa aja fakta dibalik 
Remote Working/Work 
From Home ya?



Sehat meningkat, 
stress menurun.

Punya waktu 
yang banyak.

Lebih berasa life 
balance-nya.

Tempat kerja 
super nyaman.

Nggak perlu pakai 
baju rapi atau 

seragam kantor.

Bebas polusi 
udara dan 

macet.

Lebih hemat, 
karena nggak 

perlu. 
mengeluarkan 

uang transport.

Para pekerja juga 
punya banyak 
keuntungan lho, dari...



Hemat biaya 
fasilitas kantor,
dari listrik 
hingga logistik.

Terima hasil 
pekerjaan yang
produktif.

Bisa bekerja 
dari rumah, 
seperti karyawan.

Karyawan tidak 
perlu mengambil 
cuti lama.

Hemat pangkal 

qaya, yang

penting profit

jalan

Selain pekerja, pengusaha juga 
dapat keuntungan. Seperti…



Distraksi bisa jadi lebih tinggi. 
Ada Youtube, Netflix, Game,
rebahan lalu ketiduran...

Bosan. 
Nggak ada 
temen ngobrol 
soal kantor.

WIFI lemot, 
nggak sekuat 
di kantor.

Respon lama 
dari teman 
kerja/tim.

Screen time 
bertambah, 
semoga mata 
juga nggak papa.

maunya leyehleyeh mulu

Kalo ada keuntungan, 
pasti juga ada kerugiannya. 
Apa aja tuh?



Menurut ILO, Remote working ini 
berpeluang bagi perempuan di negara 
berkembang. Pekerjaan yang berhubungan 
dengan ekonomi dan teknologi informasi 
dianggap membuka peluang bagi mereka.

Meskipun ILO belum memiliki standar yang mengatur Remote 
Working, namun pihak pemberi kerja harus memastikan bahwa 
pekerja remote ataupun yang WFH mempunyai hak sama layaknya
ketika pekerja bekerja di kantor, seperti:

Perlindungan 
dari diskriminasiPerlindungan 

kehamilan

keselamatan dan 
kesehatan kerja

Dapatnya 
akses pelatihan

Hak untuk 
berserikat

Fakta lain yang 
perlu kamu tau!



Lebih lengkapnya, 
bisa baca sumbernya 
di sini.
https://kumparan.com/temali/cari-tahu-yuk-
perbedaan-remote-working-dan-kerja-dari-
rumah-1s1lurVKLw2

https://medium.com/kami-kerja-remote/
khusus-untuk-para-pekerja-remote-atau-
yang-ingin-bekerja-remote-8d5bb13fbf4c 

https://remote-how.com/guide/remote-work 

https://www.clicktime.com/blog/top-10-a
dvantages-disadvantages-working-from-home/ 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
---dgreports/---gender/documents/publication/
wcms_087314.pdf 

Ilustrasi diambil dari freepik
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Kalo kamu punya cerita, bisa banget ceritain ke 
www.neverokayproject.org


