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Pada tahun 1990, Peter 
Michael Senge kembali 
menulis buku yang 
berjudul  “Pembelajaran 
tim sangat penting karena 
tim adalah unit 
pembelajaran 
fundamental dalam 
organisasi modern”

Peter M. Senge 



Tim menjadi salah satu kendaraan utama untuk memberikan 
kinerja dan hasil inovasi dalam bisnis. Tidak mengherankan 
bahwa studi Harvard Business Review baru-baru ini 
melaporkan, "Waktu yang dihabiskan oleh manajer dan 
karyawan dalam kegiatan kolaboratif telah membengkak 
sebesar 50 persen atau dalam kurun waktu lebih dari  dua 
dekade terakhir”.

Namun, program pembelajaran dan pengembangan biasanya 
disusun berdasarkan tingkat, fungsi, dan terkadang hasil 
penilaian pribadi. Meskipun jenis dan struktur pembelajaran ini 
memiliki kelebihannya sendiri, hal tersebut tidak memfasilitasi 
tim dalam belajar bersama untuk memberikan hasil yang 
sukses.



Tim saat ini beroperasi dengan cara 
berbeda, sehingga kita harus belajar 

dengan cara yang berbeda pula.
Kemajuan teknologi dalam alat komunikasi dan kolaborasi telah 
memungkinkan banyak organisasi untuk mengadopsi kebijakan 
kerja jarak jauh, dan semakin mengandalkan tim 
virtual. COVID-19 telah mempercepat perubahan secara dramatis 
yang kemudian akan datang tantangan tim kerja hybrid. 

Munculnya metodologi tangkas telah menggeser struktur tim dari 
hubungan pelaporan tradisional ke jaringan tim yang 
berkolaborasi lintas fungsi untuk belajar dengan cepat dan 
membuat keputusan. Dengan cara kerja yang gesit menjadi 
semakin umum, pendekatan fleksibel dan berulang yang 
mereka bawa, memungkinkan peluang lebih besar untuk belajar 
dari eksperimen. 



Tiga aktivitas  yang membantu beradaptasi dengan 
tepat, dan menginspirasi pembelajaran tim

1. Tetapkan tujuan pembelajaran tim yang selaras dengan hasil

Hasil dan ukuran kinerja  mendorong pembelajaran sebuah tim. 
Hal tersebut dibangun di atas penguasaan kolektif dan visi 
bersama. Jika perubahan dalam pengetahuan tim kolektif 
diperlukan, rencana pembelajaran tim formal harus dibuat. Topik 
seperti artificial intelligence (AI) atau inovasi model bisnis setiap 
orang harus memiliki dasar pengetahuan untuk 
berkontribusi. Dalam beberapa kasus, pembelajaran individu 
berdasarkan peran atau bidang keahlian mungkin diperlukan 
untuk anggota tim tertentu. Saling membantu meluangkan waktu 
untuk belajar dan waktu untuk berbagi ilmu untuk kepentingan 
tujuan tim.



2. Carilah pendorong yang menawarkan kesempatan belajar  
tim.

Mengidentifikasi pemicu peluang belajar baru adalah disiplin 
yang harus diintegrasikan ke dalam tata kelola tim  Pemicu 
mungkin termasuk strategi atau proyek baru, perubahan 
konstruksi tim, atau situasi krisis, antara lain. Pertanyaannya, 
“Apa yang harus kita ketahui untuk mencapai tujuan 
kita?” harus dimunculkan secara berkala untuk memastikan 
perubahan penting dalam lingkungan tim menginspirasi 
peluang belajar baru.



3.   Ciptakan  pendorong yang tepat dalam pembelajaran tim.

Untuk belajar sebagai sebuah tim, tim membutuhkan lingkungan 
yang mendorong pembelajaran. Aspek terpenting dari lingkungan 
tim yang sehat (dan fungsional!) adalah keamanan 
psikologis. Profesor Sekolah Bisnis Harvard Amy Edmondson 
menggambarkan keamanan psikologis sebagai, "Iklim tim yang 
dicirikan oleh kepercayaan antarpribadi dan rasa saling 
menghormati di mana orang merasa nyaman menjadi diri mereka 
sendiri." Sebuah studi Google baru-baru ini menemukan bahwa 
pemicu  utama kinerja tim adalah keamanan psikologis. Tim 
dengan keamanan psikologis yang memadai lebih unggul 
daripada tim yg tidak mempunyai hal tersebut. Penelitian oleh 
Edmondson mengungkapkan bahwa keamanan psikologis 
mengarah pada lebih banyak pembelajaran dan kinerja yang lebih 
baik. 



Saat kita  mengintegrasikan pembelajaran tim ke dalam 

lingkungan kerja , ingatlah pentingnya memberikan ruang 

untuk rasa ingin tahu saat belajar dan menjelajah. 

memelihara rasa ingin tahu menumbuhkan kelincahan dan 

keterbukaan untuk belajar. Kemampuan tim untuk belajar di 

dunia pasca-COVID-19 akan menjadi salah satu 

keterampilan terpenting dan mungkin keunggulan kompetitif 

terbesar



Jadi, apakah Kamu 
“Tim Pembelajar” 
atau Belajar sebagai 
Tim?



● Are you a “team of learners,” or do you learn as 
a team? And why it matters (Maitham 
Albaharna, Marla M. Capozzi, Sasza Zolly)

● https://www.mckinsey.com/business-functions/
mckinsey-accelerate/our-insights/accelerate-blo
g/are-you-a-team-of-learners-or-do-you-learn-as
-a-team-and-why-it-matters

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


