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7 Fitur tentang Tools Trello yang akan Mengubah Gaya Bekerja Kamu 

Manajemen waktu menjadi hal yang makin asyik di bahas di masa kini oleh para anak muda. 

Mengingat semakin beratnya beban kerja yang mereka alami, pengetahuan dasar tentang manajemen 

waktu menjadi sangatlah penting. Namun kemampuan mengatur waktu dengan baik masih dirasa 

kurang cukup tanpa perlu adanya kemampuan manajemen proyek. Dulunya, manajemen proyek 

banyak sekali dilakukan hanya melalui tumpukan kertas note, atau bahkan hanya lewat kalender. 

Seiring dengan berjalannya teknologi, mulai banyak software tau aplikasi yang menawarkan 

manajemen proyek dengan lebih mudah dan tertata, salah satunya adalah Trello. 

Menurut kami, Trello adalah aplikasi yang cukup baik untuk menata proyek-proyek dan memantau 

progressnya satu per satu. Aplikasi ini sangat populer di dunia agensi ataupun para freelancer. 

Aplikasi yang pertama digawangi oleh Joel Spolsky & Michael Pryor pada tahun 2011 ini sudah 

menjadi jantung utama penataan proyek, ide, rencana kerja, dan banyak hal lain yang berhubungan 

dengan agensi-agensi zaman sekarang. Kali ini, kami akan membahas tentang 7 hal dasar yang perlu 

kamu ketahui tentang Trello yang akan mengubah gaya kerjamu secara signifikan, enjoy! 

Board Tidak Terbatas untuk Semua Proyek Impianmu 

Jumlah board yang tidak terbatas dapat membantu kamu untuk me-manage berbagai proyekmu satu 

per satu tanpa perlu khawatir akan tercampur. Kamu dapat memilah list pekerjaan kecilmu 

berdasarkan dari jenis proyeknya. Misalkan, satu board untuk urusan pekerjaan kantor, satu board 

untuk pekerjaan sampingan, dan satu board lagi untuk keperluan kegiatan komunitas. Bahkan bagi 

kamu yang seorang pemilik bisnis, kamu bisa bagikan juga untuk tiap departemen/divisi dalam bisnis 

kamu, dengan begitu kamu dapat lebih mudah melakukan monitoring terhadap keseluruhan divisi 

yang ada. 

 

 



Menggunakan Template untuk Berbagai Kebutuhan 

Apabila kamu banyak jenis kebutuhan yang bisa diintegrasikan menggunakan Trello, kamu bisa 

dengan mudah menggunakan template dasar dari Trello yang bisa kamu eksplorasi sendiri. Trello 

memiliki belasan template yang bisa kamu gunakan mulai dari untuk bisnis, pengembangan diri, 

produktifitas, penjualan, dan bahkan untuk engineering. 

Puluhan Power-Ups untuk Bantuan Boardmu 

Lebih dari template, Trello juga menyediakan berbagai macam power-up yang bisa kamu gunakan 

sebagai fasilitas bantuan untuk setiap card proyekmu. Power-up lebih menyerupai sebuah plugin 

atau tools tambahan yang bisa membantumu. Power-up yang bisa kamu gunakan meliputi hitung 

mundur, analisis, tabel diagram, atau integrasi ke pihak ketiga lainnya dengan Trello. Power-up ini 

tentu akan sangat membantu kamu untuk mempermudah pekerjaanmu, dan jumlah power-up yang 

bisa digunakan adalah tidak terbatas, jadi kamu bisa meng-kreasikan card proyekmu untuk mencapai 

produktifitas kerja yang lebih optimal. 

Baca Deadline dengan Bantuan Kalender 

Dengan bantuan mode kalender, kamu dapat mempermudah proses monitoring setiap deadline 

pekerjaanmu dengan lebih lebar. Kamu bisa melakukan pengecekan apakah dalam minggu tertentu 

terjadi penumpukan deadline atau dalam minggu tertentu terjadi kekosongan jam kerja. Hal ini bisa 

diantisipasi lebih awal jika kamu dapat melihatnya dalam bentuk kalender setiap sebuah proyek 

dibuat. 

Cek Persentase Progress Penyelesaian Sebuah Proyek 

Jika kamu menggunakan fitur checklist dalam card proyek kamu, kamu bisa melakukan koreksi 

apabila ada proyek yang sudah selesai, dan otomatis akan muncul berapa persentase penyelesaian 

yang sudah dilakukan oleh timmu untuk proyek tersebut. Dengan menggunakan fitur ini, kamu bisa 

dengan mudah melakukan pengecekan apakah proyek tersebut berjalan lancar sesuai jadwal, atau 

berlangsung lebih lambat dari yang sudah ditentukan. 

Cek Aktifitas Tim berdasarkan Progress 

Melalui Trello, kamu dapat melakukan pengecekan terhadap setiap aktifitas dari tim yang kamu 

punya, karena setiap log aktifitas seperti memindah card, melakukan checklist, upload file atau 

pengubahan deskripsi kerja akan tercatat rapi dan dapat dipantau dengan lebih mudah. 



Dapat Diintegrasi dengan Websitemu 

Trello dapat dengan mudah diintegrasikan dengan website yang kamu miliki. Misalnya, kamu ingin 

membuat sebuah form order yang akan langsung ter-input ke Trello setiap kali diisikan. Kamu hanya 

perlu meng-install sebuah plugin di website kamu dan menghubungkannya dengan akun Trello-mu. 

Cukup mudah dan fleksibel bukan? Semua pekerjaanmu kini bisa lebih terautomasi dengan baik dan 

tertata rapi untuk produktifitas yang lebih tinggi. 

Dengan menggunakan Trello, pekerjaanmu akan jauh lebih tertata dan bisa dipastikan tidak akan ada 

pekerjaan yang terlewatkan selama semua proses monitoring dilakukan secara optimal. Kami 

terbiasa melakukan update setiap pagi, dan melakukan brief untuk hari tersebut menggunakan data 

dari Trello tadi. Setiap proyek baru akan otomatis diinput oleh admin, dan setiap ada progress yang 

terjadi dari proyek tersebut akan mudah dipantau karena setiap update akan menghasilkan notifikasi 

yang bisa dipantau oleh semua tim yang terlibat. Admin akan jauh lebih mudah memantau mana 

proyek yang tertinggal, mana proyek yang telah lewat deadline, dan mana proyek yang perlu 

diprioritaskan. Pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan terpantau dengan baik. Menarik bukan?  

Nah, itu tadi 7 hal dasar yang perlu kamu ketahui tentang kemampuan Trello yang akan mengubah 

gaya bekerja kamu. Untuk mulai menggunakan Trello, kamu bisa langsung menuju ke website 

resminya trello.com dan mulai membuat akun-mu. Tenang saja, semua fitur dasar bisa kamu nikmati 

tanpa keluar dana sepeserpun, dan bahkan kamu bisa mendapatkan fasilitas premium dalam jangka 

waktu tertentu dengan melakukan referral pada teman-temanmu. 

Tunggu apa lagi? Kalau kamu belum menggunakan Trello, langsung saja mulai membuat akun dan 

menerapkan sistem menggunakan Trello ini ke tim kamu dan rasakan perubahan yang terjadi. 

Mungkin akan agak membutuhkan adaptasi di awal penerapan, namun seiring berjalannya waktu 

semua akan merasa terbiasa dan produktifitas akan meningkat.  

Jika kamu merasa terbantukan oleh artikel ini, jangan ragu untuk tinggalkan komentar atau share 

para teman-temanmu yang juga belum mengetahui tentang informasi ini. Dan jika kamu punya 

update terkait dengan Trello yang dirasa perlu dicantumkan dalam artikel ini, tinggalkan komentar 

dan admin kami akan melakukan kurasi, informasimu akan dengan senang hati kamu masukkan dan 

tentu kami akan masukkan namamu sebagai kontributor. 

 

 

https://trello.com/

