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PERSAHABATAN, YANG MERUPAKAN IKATAN PERSAHABATAN, YANG MERUPAKAN IKATAN 
SUCI, AKAN LEBIH SAKRAL DENGAN ADANYA SUCI, AKAN LEBIH SAKRAL DENGAN ADANYA 

KESULITANKESULITAN
JOHN DRYDEN JOHN DRYDEN -- The Hind and the Panther, III, 1687The Hind and the Panther, III, 1687
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Teman adalah sebuah harta yang sangat berharga. 

Teman yang tidak hanya ada ketika kita suka. Namun teman yang juga selalu hadir di kala duka.  
Teman yang selalu bisa saling berbagi dan bisa saling memberi dan melengkapi.



Jumat, 04 Januari 2008 5TEAM : Together Everyone Achieves MoreTEAM : Together Everyone Achieves More



Jumat, 04 Januari 2008 6

KelompokKelompok

•• KelompokKelompok adalahadalah suatusuatu unit yang unit yang merupakanmerupakan
sekelompok/sekumpulansekelompok/sekumpulan duadua orangorang atauatau lebihlebih yang yang satusatu samasama lain lain 
berinteraksiberinteraksi dalamdalam mencapaimencapai suatusuatu tujuantujuan yang yang telahtelah ditetapkanditetapkan secarasecara
bersamabersama--samasama dalamdalam suatusuatu wadahwadah tertentutertentu..

•• KelompokKelompok FormalFormal adalahadalah kelompokkelompok yang yang sengajasengaja dibentukdibentuk dengandengan
tujuantujuan yang yang jelasjelas sertaserta diikatdiikat dengandengan aturanaturan yang yang jelasjelas, , susunansusunan
penguruspengurus yang yang jelasjelas, , dlldll. . CiriCiri--ciriciri ::
–– MemilikiMemiliki keberadaankeberadaan untukuntuk melaksanakanmelaksanakan tugastugas--tugastugas organisasiorganisasi

atauatau pekerjaanpekerjaan yang yang tidaktidak berkaitanberkaitan
–– OrangOrang--orangorang yang yang ditunjukditunjuk organisasiorganisasi untukuntuk menjalankanmenjalankan peranperan

resmiresmi tertentutertentu
–– MemilikiMemiliki strukturstruktur, , hubunganhubungan tugastugas dandan hierarkishierarkis yang yang digariskandigariskan

secarasecara jelasjelas
•• KelompokKelompok Non FormalNon Formal adalahadalah kelompokkelompok yang yang dibentuk/terbentukdibentuk/terbentuk

dengandengan sendirisendiri karenakarena adanyaadanya kesamaankesamaan hobihobi, , kebutuhankebutuhan yang yang sifatnyasifatnya
sementarasementara sertaserta biasanyabiasanya tidaktidak memilikimemiliki aturanaturan--aturanaturan organisasiorganisasi yang yang 
sifatnyasifatnya mengikatmengikat..
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TimTim

•• KelompokKelompok BELUM TENTUBELUM TENTU Tim. Tim. NamunNamun
Tim Tim PASTI PASTI merupakanmerupakan kelompokkelompok..

•• KelompokKelompok akanakan menikmatimenikmati keberhasilankeberhasilan luarluar
biasabiasa dengandengan menjadimenjadi kesatuankesatuan yang yang produktifproduktif
((timtim).).

•• Tim Tim adalahadalah kumpulankumpulan orangorang dengandengan kebutuhankebutuhan
tertentutertentu..
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KELOMPOK KELOMPOK vsvs TIMTIM

1.1. MenganggapMenganggap pengelompokanpengelompokan
sebagaisebagai kepentingankepentingan administratifadministratif. . 
BekerjaBekerja MandiriMandiri, , kadangkadang berbedaberbeda
dengandengan individuindividu lain.lain.

2.2. CederungCederung memperhatikanmemperhatikan dirinyadirinya
sendirisendiri, , karenakarena tidaktidak dilibatkandilibatkan
dalamdalam penetapanpenetapan sasaransasaran

3.3. MengerjakanMengerjakan pekerjaanpekerjaan, , bukanbukan
dimintadiminta saran saran untukuntuk mencapaimencapai
sasaransasaran terbaikterbaik

4.4. TidakTidak percayapercaya padapada motif motif rekanrekan--
rekanrekan kerjanyakerjanya, , menyatakanmenyatakan
pendapatpendapat dandan kritikkritik dianggapdianggap
upayaupaya memecahmemecah belahbelah

1.1. MenyadariMenyadari ketergantunganketergantungan diantaradiantara
anggotaanggota dandan sasaransasaran pribadi/timpribadi/tim
dicapaidicapai dengandengan caracara salingsaling
mendukungmendukung. . SaingSaing memahamimemahami dandan
tidaktidak mencarimencari keuntungankeuntungan diatasdiatas
anggotaanggota timtim yang lainyang lain

2.2. IkutIkut merasamerasa memilikimemiliki pekerjaanpekerjaan
dandan organisasiorganisasi, , karenakarena memilikimemiliki
komitmenkomitmen terhadapterhadap sasaransasaran..

3.3. MemilikiMemiliki kontribusikontribusi terhadapterhadap
keberhasilankeberhasilan organisasiorganisasi

4.4. BekerjaBekerja salingsaling percayapercaya dandan
mengungkapkanmengungkapkan ideide, , pendapatpendapat, , dlldll. . 
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KELOMPOK KELOMPOK vsvs TIMTIM

5.5. HatiHati--hatihati dalamdalam
menyampaikanmenyampaikan pendapatpendapat, , 
karenakarena kurangkurang toleransitoleransi

6.6. PenerapanPenerapan hasilhasil ‘‘pelatihanpelatihan’’
sangatsangat dibatasidibatasi ‘‘pimpinanpimpinan’’

7.7. BeradaBerada dalamdalam konflikkonflik tanpatanpa
tahutahu sebabsebab dandan caracara
pemecahanyapemecahanya

8.8. TidakTidak didorongdidorong untukuntuk ikutikut
ambilambil bagianbagian dalamdalam
pengambilanpengambilan keputusankeputusan..

5.5. KomunikasiKomunikasi berjalanberjalan
dengandengan tulustulus, , salingsaling
memahamimemahami sudutsudut pandangpandang
masingmasing--masingmasing

6.6. MenambahMenambah ketrampilanketrampilan
untukuntuk diterapkanditerapkan dalamdalam timtim..

7.7. KonflikKonflik dalamdalam timtim
merupakanmerupakan halhal yang yang wajarwajar, , 
dengandengan konflikkonflik ideide dandan
kreativitaskreativitas berkembangberkembang

8.8. BerpartisipasiBerpartisipasi aktifaktif dalamdalam
pengambilanpengambilan keputusankeputusan
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Tim Tim EfektifEfektif

PENGERTIANPENGERTIAN
SuatuSuatu kelompokkelompok yang yang memilikimemiliki keikatankeikatan dandan interaksiinteraksi yang yang harmonisharmonis
memacumemacu terjadinyaterjadinya perubahanperubahan, , pertumbuhanpertumbuhan dandan perkembanganperkembangan pribadipribadi
maupunmaupun organisasiorganisasi..
KeikatanKeikatan dandan interaksiinteraksi yang yang harmonisharmonis akanakan muncukmuncuk dalamdalam bentukbentuk ::
-- KeterpaduanKeterpaduan polapola pikirpikir..
-- KeterpaduanKeterpaduan polapola emosiemosi..
-- KeterpaduanKeterpaduan polapola motivasimotivasi..
-- KeterpaduanKeterpaduan polapola tindaktindak..

MASALAHMASALAH
KeinginanKeinginan dandan interesinteres individuindividu dalamdalam organisasiorganisasi salingsaling berhadapanberhadapan
““menangmenang--kalahkalah””,, yaituyaitu munculnyamunculnya banyakbanyak interesinteres pribadipribadi..
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KenapaKenapa timtim tidaktidak berjalanberjalan??

•• VisiVisi, , misimisi dandan strategistrategi organisasiorganisasi kurangkurang imaginable, feasibleimaginable, feasible dandan
communicablecommunicable

•• Moral Moral dandan semangatsemangat yang yang ‘‘lemahlemah’’
•• KonflikKonflik of interest of interest pribadipribadi merebakmerebak
•• KemampuanKemampuan mental (mental (intelegensiaintelegensia dandan kreativitaskreativitas) ) kurangkurang
•• KepribadianKepribadian yang yang dominandominan
•• KomposisiKomposisi susunansusunan timtim yang yang kurangkurang efektifefektif..
•• KetidakjelasanKetidakjelasan perananperanan timtim dandan anggotanyaanggotanya
•• TertutupTertutup untukuntuk dievaluasidievaluasi
•• PemberdayaanPemberdayaan kurangkurang efektifefektif
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UntukUntuk apaapa timtim ituitu ??

•• SasaranSasaran yang yang realistisrealistis ditentukanditentukan dandan dapatdapat dicapaidicapai..
•• KomitmenKomitmen salingsaling mendukungmendukung satusatu samasama lainlain
•• MemahamiMemahami prioritasprioritas anggotaanggota lain lain dandan membantumembantu satusatu samasama lain.lain.
•• KomunikasiKomunikasi bersifatbersifat terbukaterbuka..
•• KemampuanKemampuan timtim memadaimemadai, , sehinggasehingga pemecahanpemecahan masalahmasalah lebihlebih efektifefektif..
•• KonflikKonflik sebagaisebagai halhal yang yang wajarwajar dandan dianggapdianggap sebagaisebagai caracara menyelesaikanmenyelesaikan

masalahmasalah..
•• ProduktivitasProduktivitas dandan ‘‘kebutuhankebutuhan’’ pribadipribadi tercapaitercapai..
•• Tim Tim dihargaidihargai atasatas hasilhasil yang yang baikbaik dandan setiapsetiap anggotaanggota berkntribusiberkntribusi
•• TermotivasiTermotivasi untukuntuk mengeluarkanmengeluarkan ideide dandan mengembangkanmengembangkan potensipotensi diridiri secarasecara

maksimalmaksimal..
•• MenyadariMenyadari artiarti pentingnyapentingnya disiplindisiplin sebagaisebagai kebiasaankebiasaan kerjakerja..
•• BerprestasiBerprestasi dalamdalam bekerjabekerja samasama
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CiriCiri--ciriciri Tim Tim EfektifEfektif

•• MerupakanMerupakan kumpulankumpulan orangorang yang yang bekerjabekerja samasama dengandengan tujuantujuan tertentutertentu, , demidemi
mencapaimencapai sasaransasaran yang yang jelasjelas dengandengan diketahuidiketahui oleholeh semuasemua anggotaanggota timtim, , salingsaling
percayapercaya dandan percayapercaya diridiri..

•• BersediaBersedia menerimamenerima berbagaiberbagai perbedaanperbedaan dandan sumbangansumbangan pemikiranpemikiran..
•• PemecahanPemecahan masalahmasalah dilaksanakandilaksanakan secarasecara positifpositif tanpatanpa melibatkanmelibatkan kebenciankebencian

individuindividu..
•• SeluruhSeluruh anggotaanggota bersediabersedia berbagiberbagi ilmuilmu, , pengetahuanpengetahuan dandan informasiinformasi sertaserta

ketrampilanketrampilan agar agar memilikimemiliki kemampuankemampuan samasama. . TidakTidak terjaditerjadi penonjolanpenonjolan
pribadipribadi..

•• PemecahanPemecahan masalahmasalah secarasecara bersamabersama--samasama, , terbukaterbuka dandan dengandengan kepalakepala dingindingin..
•• PembagianPembagian tanggungtanggung jawabjawab secarasecara mandirimandiri namunnamun dalamdalam kerangkakerangka kerjasamakerjasama..
•• BerbagaiBerbagai saran saran untukuntuk memperbaikimemperbaiki kinerjakinerja organisasiorganisasi diterimaditerima dengandengan baikbaik..
•• Tim Tim tidaktidak raguragu--raguragu dalamdalam mengambilmengambil inisiatifinisiatif dandan tindakantindakan yang yang diperlukandiperlukan, , 

tanpatanpa merasamerasa cemascemas akanakan suarasuara yang yang menentangmenentang..
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Tim Tim DinamisDinamis

•• PengertianPengertian
Tim yang Tim yang memilikimemiliki kinerjakinerja
yang yang sangatsangat tinggitinggi. Tim yang . Tim yang 
dapatdapat memanfaatkanmemanfaatkan segalasegala
enegerienegeri yang yang adaada untukuntuk
menghasilkanmenghasilkan sesuatusesuatu. Tim . Tim 
yang yang penuhpenuh rasarasa percayapercaya diridiri. . 
Tim yang Tim yang anggotanyaanggotanya
menyadarimenyadari kekuatankekuatan dandan
kelemahannyakelemahannya untukuntuk
mencapaimencapai tujuantujuan yang yang telahtelah
ditetapkanditetapkan bersamabersama..

•• UnsurUnsur--UnsurUnsur
–– MenyatakanMenyatakan secarasecara jelasjelas misimisi dandan

tujuannyatujuannya
–– BeroperasiBeroperasi secarasecara kreatifkreatif
–– FokusFokus padapada hasilhasil
–– MemperjelasMemperjelas peranperan dandan

tanggungjawabtanggungjawab
–– DiorganisirDiorganisir dengandengan baikbaik
–– DibangunDibangun diatasdiatas kekuatankekuatan individuindividu
–– SalingSaling mendukungmendukung kepemimpinankepemimpinan

anggotaanggota yang lainyang lain
–– MengembangkanMengembangkan iklimiklim timtim
–– MenuyelesaikanMenuyelesaikan ketidaksepakatanketidaksepakatan
–– BerkomunikasiBerkomunikasi secarasecara terbukaterbuka
–– MembuatMembuat keputusankeputusan secarasecara

obyektifobyektif
–– MengevaluasiMengevaluasi efektivitasnyaefektivitasnya sendirisendiri
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TahapanTahapan PerkembanganPerkembangan TimTim

MenetapkanMenetapkan araharah
BergerakBergerak

MempercepatMempercepat gerakgerak
SampaiSampai
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MembangunMembangun KebersamaanKebersamaan

•• SetiapSetiap anggotaanggota kelompokkelompok harusharus mampumampu
menerimamenerima keragamankeragaman anggotaanggota kelompokkelompok
((hilangkanhilangkan egoismeegoisme / / keke--akuaku--anan))

•• Tim Tim dibangundibangun berdasarkanberdasarkan kebersamaankebersamaan, , tidaktidak
memandangmemandang sukusuku, , golongangolongan, , dlldll..

•• MenunjukkanMenunjukkan rasarasa salingsaling percayapercaya, , salingsaling
menghargaimenghargai dandan dilandasidilandasi keterbukaanketerbukaan..

•• Tim Tim harusharus berorientasiberorientasi padapada opiniopini, , berorientasiberorientasi
padapada persamaanpersamaan dandan berorientasiberorientasi padapada tujuantujuan..
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MembangunMembangun KebanggaanKebanggaan

•• MemotivasiMemotivasi anggotaanggota timtim untukuntuk berkomitmenberkomitmen
•• MemotivasiMemotivasi anggotaanggota timtim yang yang tidaktidak termotivasitermotivasi

–– DapatkanDapatkan nasihatnasihat daridari merekamereka..
–– JadikanJadikan merekamereka guruguru
–– LibatkanLibatkan merekamereka dalamdalam presentasipresentasi dandan delegasikandelegasikan

kepadakepada merekamereka ‘‘proyekproyek bintangbintang’’
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MasalahMasalah = = KonflikKonflik ??

•• KonflikKonflik bilabila tidaktidak dikeloladikelola akanakan menghancurkanmenghancurkan kemajuankemajuan timtim..
•• KonflikKonflik = = ketidaksepakatanketidaksepakatan, , tidaktidak menyenangkanmenyenangkan
•• KonflikKonflik berkaitanberkaitan dengandengan persepsipersepsi yang yang merasamerasa kepentingannyakepentingannya

dihalangidihalangi atauatau akanakan dihalangidihalangi daridari atauatau tidaktidak adaada halanganhalangan
tersebuttersebut..

•• IsyaratIsyarat adanyaadanya konflikkonflik ::
–– KomentarKomentar dandan saran saran dengandengan emosionalemosional
–– MenyerangMenyerang gagasangagasan orangorang lain lain sebelumsebelum gagasangagasan tersebuttersebut diselesaikandiselesaikan
–– SalingSaling menuduhmenuduh

•• KonflikKonflik akanakan merebakmerebak bilabila ::
–– TindakanTindakan bermusuhanbermusuhan
–– MemegangMemegang posisinyaposisinya dengandengan kuatkuat
–– KeterlibatanKeterlibatan emosionalemosional
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SumberSumber KonflikKonflik

•• MenghalangiMenghalangi pencapaianpencapaian sasaransasaran perseoranganperseorangan
•• KehilanganKehilangan statusstatus
•• KehilanganKehilangan otonomiotonomi atauatau kekuasaankekuasaan
•• KehilanganKehilangan sumbersumber--sumbersumber
•• MerasaMerasa diperlakukandiperlakukan tidaktidak adiladil
•• MengancamMengancam nilainilai dandan normanorma--normanorma
•• PerbedaanPerbedaan, , persepsipersepsi
•• dlldll
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ResponRespon terhadapterhadap KonflikKonflik

•• NegatifNegatif
–– KonfrontasiKonfrontasi agresifagresif
–– MelakukanMelakukan manufermanufer negatifnegatif
–– PenundaanPenundaan terusterus menerusmenerus
–– BertempurBertempur secarasecara pasifpasif

•• PositifPositif
–– TidakTidak adaada reaksireaksi emosionalemosional
–– MemecahkanMemecahkan masalahmasalah

•• KrisisKrisis = = kesempatankesempatan yang yang mengandungmengandung resikoresiko
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PenyelesaianPenyelesaian KonflikKonflik

•• MengakuiMengakui adanyaadanya konflikkonflik
•• MengidentifikasiMengidentifikasi konflikkonflik secarasecara sebenarsebenar--nyanya
•• DengarDengar semuasemua pendapatpendapat
•• BersamaBersama--samasama mencarimencari caracara untukuntuk menyelesaikanmenyelesaikan

konflikkonflik
•• MendapatkanMendapatkan kesepakatankesepakatan dandan tanggungjawabtanggungjawab untukuntuk

menemukanmenemukan solusisolusi
•• MenjadwalkanMenjadwalkan sesisesi tindaktindak lanjutlanjut untukuntuk mengkajimengkaji solusisolusi
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GayaGaya TanggapanTanggapan KonflikKonflik
•• MenghindarMenghindar

–– TidakTidak maumau berkonfrontasiberkonfrontasi..
–– MengabaikanMengabaikan atauatau melewatkanmelewatkan

pokokpokok permasalahanpermasalahan
–– MenyangkalMenyangkal bahwabahwa halhal tersebuttersebut

merupakanmerupakan masalahmasalah
•• MengakomodasiMengakomodasi

–– BersikapBersikap menyetujuimenyetujui, , tidaktidak
agresifagresif..

–– KooperatifKooperatif bahkanbahkan dengandengan
mengorbankanmengorbankan keinginankeinginan
pribadipribadi

•• Menang/KalahMenang/Kalah
–– KonfrontatifKonfrontatif, , menuntutmenuntut dandan

agresifagresif..
–– HarusHarus menangmenang dengandengan caracara

apapunapapun

•• KompromiKompromi
–– MementingkanMementingkan pencapaianpencapaian

sasaransasaran utamautama semuasemua pihakpihak, , 
sertaserta memeliharamemelihara hubunganhubungan
baikbaik

–– AgreifAgreif namunnamun kooperatifkooperatif
•• PenyelesaianPenyelesaian MasalahMasalah

((KolaborasiKolaborasi WinWin--Win)Win)
–– KebutuhanKebutuhan keduakedua belahbelah pihakpihak

adalahadalah sahsah dandan pentingpenting..
–– PenghargaanPenghargaan yang yang tinggitinggi

terhadapterhadap sikapsikap salingsaling
mendukungmendukung..

–– TegasTegas dandan kooperatifkooperatif
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RencanaRencana TindakanTindakan
•• DEFINISIKAN MASALAH ATAU DEFINISIKAN MASALAH ATAU 

PELUANGNYA.PELUANGNYA.

•• JALAN MEREKAJALAN MEREKA

•• JALAN SAYAJALAN SAYA

•• URUN REMBUGURUN REMBUG

•• JALAN YANG TINGGI (SOLUSI)JALAN YANG TINGGI (SOLUSI)

•• MENANG DAN MENANGMENANG DAN MENANG
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