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A. Team :  
   Sekelompok Orang yang memiliki keahlian untuk 

bekerja sama dengan dasar, memiliki tujuan tertentu yang 
ingin dicapai dan dapat dipertanggung jawabkan. 

B. Ruang lingkup team : 
• Hubungnnya lebih kepada ketua dan anggota dan bukan antara 

atasan dengan bawahan.  
• Kerja team adalah sebuah partisipasi aktif dari para anggotanya 

yang bekerja sama untuk menilai fungsi dari sebuah team dan 
melakukan tindakan korektif untuk sebuah perbaikan. 

• Kerja team dapat terjadi jika anggota dalam sebuah team bekerja 
sama dengan cara tertentu yang menerapkan nilai – nilai dasar 
dari team tersebut.  

• Nilai – nilai dasar tersebut meliputi “ mendengarkan dan 
meraspon dengan baik antar anggota, memberikan dukungan dan 
mengenali keinginan serta harapan dari anggota team. 

 
C. Proses membangun sebuah team  

• Kerja team tidak selalu terjadi secara alami, anggota dan ketua 
team harus bekerja keras untuk mencapainya. 

• Tahapan membangun sebuah team  
1. Sadar terhadap masalah atau kesempatan 
2. Analisis dan pengumpulan data 
3. Merencanakan kegiatan  
4. Pelaksanaan kegiatan 
5. Evaluasi kegiatan  

 
D. Pendekatan Membangun sebuah Team  

• Esensi dalam Proses membangun sebuah team adalah 
kerjasama. Kerjasama tidak terjadi secara alami, tetapi harus 
diciptakan 

• Tujuan membangun sebuah team adalah untuk mendapatkan 
jawaban dari beberapa pertanyaan seperti, “ Bagaiamana kita 
bekerja dengan baik untuk menyelesaikan yugas –tugas 
dalam waktu tertentu?” dan “ seberapa Puaskah kita sebagai 
anggota yang bekerja dalam group?” 

• Pendekatan umum dalam membangun sebuah team 
adalah,Formal, retreat, continuous dan outdoor approaches 

 
E. Tujuan Membangun sebuah Team 

• Menciptakan dan memelihara kinerja adalah sebuah 
tantangan disetiap situasi. 



• Dalam pencapaian efektifitas kerja sebuah team dan 
kelompok, manfaat membangun sebuah team yaitu: 

1. Membimbing dan mengarahkan perilaku para anggota  
dengan nilai- nilai dasar team. 

2. Mentrasformasikan keinginan keinginan dan harapan 
menjadi sebuah tujuan 

3. Membangun keinginan – keinginan para anggota team 
untuk mencapiai hasil yang optimal. 

4. Mengembangkan Kreatifitas dalam menyelesaikan 
sebuah tugas 

 
F. Membanun Kinerja team  

• Komunikasikan secara jelas standar kinerja team  
• Pastikan anggota team memiliki keahlian yang sesuai  
• Menerapkan aturan – atuarn yang jelas dalam sebuah team  
• Ketua team adalah model perilaku bagi anggota yang lain  
• Identifikasikan tujuan – tujuan yang lebih spesifik yang 

dapat dicapai untuk mencapai kesuksesan dini. 
• Memperkenalkan Imformasi –informasi baru secara rutin 

dan mengkomunikasikannya pada team  
• Beriakan umpan balik yang positif, penghargaan dan 

pengakuan hasil kinerja yang baik 
 

KEPEMIMPINAN 
 

A. Definisi kepemimpinan  
• “ Proses mempengaruhi orang lain agar yang bersangkutan 

melakukan sesuatu sesuai harapan yang mempengaruhinya. 
B. Sifat dan keterampilan pemimpin  

• Sifat dan karakter: 
 ♣  Mampu beradaptasi  

♣  Punya perhatian terhadap lingkungan social  
♣  Punya ambisi dan berorienyasi kepada hasil 
♣  Disiplin 
♣  Cepat mengmbil keputusan  

     ♣  Mampu mempengaruhi orang lain 
♣  Punya kemampuan keras 
♣  Percaya diri 

     ♣  Bertanggung jawab 
C. Kompetensi dasr Pemimpin 

• Kemampuan mendiagnosa                     Memahami situasi 
yang ada 



• Kemampuan ber adaptasi                    Mampu melakuakan 
adaptasi dalam manghadapi situasi yang berubah 

• Kemampuan Berkomunikasi               Mampu berkomunikasi 
dengan cara yang mudah dan diterima orang lain. 

 D, Keahlian yang harus dimiliki  
• Keahlian teknis ( Technical Skills) 
 Kemampuan memanfaatkan pengetahuan, metoda dan 
teknik serta peralatan yang tersedia untuk melakukan suatu 
pekerjaan  
• Keahlian membina Hubungn Sosial ( Human Skills) 
 Kemampuan untuk bekerja sama dan memberikan 
arahan kepada orang lain termasuk memberikan motifasi dan 
mempengaruhi orang lain. 
• Keahlian Konseptual ( Conceptual Skills) 
 Kemampuan untuk memahami permasalahan di 
organisasi secara menyeluruh. 

 E, Kualitas seorang Pemimpin 
• Kemampuan Intelektual 

• Mampu Belajar dengan Cepat dan tewpat  
• Mampu emngobservasi, mencari,menyeleksi dan 

mengevaluasi fakta yang ada. 
• Mampu mengmbil Keputusan dan berani menganbil 

resiko. 
• Mampu untuk menguraikan masalah dan mengambil 

kesimpulan  
• Mampu menciptakan Ide yang Kreatif 

 
 

  


