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7 langkah strategis membangun 
hubungan kolaborasi 
Jadi apa itu kolaborasi dan bagaimana kita membangun hubungan 
kolaboratif yang efektif?

Kolaborasi adalah tentang bekerja sama. 
Penulis dan pakar Hubungan, Gaye Hendrick menggambarkan 
kolaborasi sebagai: “praktik kerja di mana individu bekerja bersama 
untuk tujuan yang sama.” dan dia melanjutkan dengan mengatakan 
bahwa: “Ketika kolaborasi itu hebat baik itu bisnis atau pribadi, itu 
hampir hal terbaik yang dapat Anda lakukan dengan lampu menyala!. 
Namun, ketika kolaborasi berjalan buruk… hasilnya adalah bencana.”
Praktik bisnis tradisional bekerja dengan premis bahwa tidak ada 
cukup uang untuk berputar, sehingga persaingan yang sehat dianggap 
sebagai norma. Gagasan seperti "mengalahkan pesaing Anda" atau 
"menginjak pesaing Anda" dianggap sebagai kegiatan bisnis 
tradisional.



Namun saat ini, bisnis lebih banyak merangkul konsep kolaborasi 
yang sebenarnya yaitu bekerja bersama sehingga hasilnya lebih 
besar daripada jumlah bagian-bagian penyusunnya.

Membangun hubungan kolaboratif yang efektif adalah elemen 
kunci dalam membantu skala bisnis apa pun ke tingkat berikutnya 
karena memungkinkan Anda untuk memanfaatkan waktu, energi, 
uang, dan sumber daya Anda dan jika dilakukan dengan baik dapat 
membawa manfaat yang tidak terduga. Namun, bila dilakukan 
secara tidak benar, hal itu dapat memiliki konsekuensi yang 
mengerikan dan mengakibatkan putusnya hubungan, hilangnya 
pendapatan, dan dalam kasus terburuk kebangkrutan.

Saya selalu senang berkolaborasi dengan orang lain dalam proyek 
dan selama bertahun-tahun telah mempelajari apa yang berhasil 
dan apa yang tidak. Berikut adalah 7 strategi saya yang selalu saya 
gunakan untuk membantu saya membangun hubungan kolaboratif.



1. Mulailah dengan Tujuan Akhir
→ menjadi jelas tentang apa yang ingin Anda capai membuka 
peluang bagi Anda untuk mencari sumber daya dan mitra kolaborasi 
yang tepat yang dapat membantu Anda mencapainya. Pastikan 
bahwa mitra ini selaras dengan nilai-nilai Anda atau ketidakcocokan 
budaya dapat terjadi yang dapat memberikan biaya yang sangat 
mahal di kemudian hari.

2. Be Open To New Opportunities
→ ketika orang berkolaborasi, energi baru diciptakan yang lebih 
besar dari jumlah bagian-bagiannya. Ide-ide baru mengalir yang 
dapat menghasilkan proyek yang jauh lebih besar dari yang Anda 
bayangkan sebelumnya.

3. Berbagi Visi Bersama
→ kedua belah pihak harus memiliki visi bersama untuk proyek 
tersebut. Ketika visi proyek menyimpang maka satu pihak biasanya 
akan menjadi tidak puas yang tidak membuat hubungan kerja yang 
efektif.



4. Jelas Tentang Peran dan Tanggung Jawab
→ mengetahui komitmen Anda dalam kolaborasi adalah 
kuncinya. Bekerja untuk kekuatan Anda dan memiliki rencana 
tindakan yang jelas sehingga semua orang tahu apa yang 
mereka lakukan kapan. Ketahuilah bahwa orang lain bekerja 
dengan cara yang berbeda dari Anda dan bersikap fleksibel 
untuk mengakomodasi praktik kerja lainnya

5. Lay Out The Ground Rules
→ memiliki kejelasan atas aturan dasar seperti komitmen waktu 
dan uang adalah yang terpenting. Ini perlu dilakukan di muka 
atau jika tidak akan menimbulkan permusuhan di tahap 
selanjutnya ketika kebingungan muncul tentang bagaimana 
keuntungan harus dibagi. Jangan pernah berasumsi bahwa 
karena Anda berkolaborasi, semuanya dibagikan 50:50!!!



6.Berkomunikasi dengan Jelas
→  mampu mengekspresikan perasaan, keraguan, dan kekhawatiran 
Anda adalah sehat dalam hubungan apa pun dan hubungan 
kolaboratif tidak berbeda. Masing-masing pihak harus merasa mampu 
mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Selalu dengarkan 
baik-baik apa yang tidak dikatakan mitra kolaboratif Anda karena di 
sinilah Anda mungkin menemukan emas asli dalam percakapan Anda. 
kenapa tidak anda gunakan untuk membangun hubungan kolaboratif 
yang efektif?

7.Berkolaborasi Dengan Orang yang Anda Suka
→ ada begitu banyak peluang kolaboratif di luar sana, jadi pastikan 
Anda memilih mitra kolaboratif yang Anda sukai dan dapat bekerja 
sama dengan menyenangkan. Dinamika energi harus positif dan 
menarik untuk menarik klien dan jika tidak maka kesuksesan akan 
jauh lebih sulit. Lagi pula, biasanya kita terlibat dalam kolaborasi untuk 
memanfaatkan sumber daya sehingga membuat pekerjaan lebih 
mudah, bukan lebih sulit. Saya ingin mendengar strategi apa yang 
Anda gunakan untuk membangun hubungan kolaboratif yang efektif?
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