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Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi
dengan orang lain, termasuk dalam hal pekerjaan.
Sering kali kita melakukan pekerjaan bersama orang
lain yang tergabung dalam sebuah tim.

Setiap orang tentu saja ingin melakukan yang terbaik
dalam pekerjaannya. Tim yang sukses akan dapat
berkomunikasi dengan jelas serta memiliki performa
yang baik.

Namun, bagaimana cara membangun tim yang dapat
dikatakan sukses tersebut?

Apa pentingnya sebuah tim?



Pertama-tama,
Ketahui terlebih dahulu karakteristik tim yang dapat
dikatakan sebagai tim yang sukses!

Memiliki mindset goal-oriented sehingga dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivitas
Berkomitmen terhadap perannya serta memiliki motivasi
yang tinggi
Terbuka untuk belajar hal-hal baru
Adanya pengalaman dan perspektif beragam yang
meningkatkan kreativitas dan inovasi
Budaya bersama yang menyatukan anggota tim
Bertanggungjawab terhadap tujuan dan nilai-nilai yang
telah ditetapkan
Adanya komunikasi yang jelas
Adanya arahan yang jelas serta dukungan dari pemimpin



Lalu, bagaimana cara membangun tim yang efektif?

Gunakan metode SMART

Setelah menerapkannya, apa yang perlu dilakukan?
Track the progress regulary! Dengan melakukan
tracking secara rutin, kita akan tahu progres yang
berlangsung seperti apa

S = Spesific
M = Measurable
A = Achievable
R = Relevant
T = Time-based

Berikan pekerjaan dan tangungjawab yang perlu dilakukan
sejelas mungkin
Apabila anggora tim mengetahui secara persis mengenai peran serta
apa yang menjadi tanggungjawabnya, mereka akan lebih mudah untuk
fokus menyelesaikan hal tersebut dan tidak memakan waktu untuk
mengidentifikasi hal-hal yang perlu mereka lakukan. Maka dari itu,
pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas agar anggota
tim dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien!



Lalu, bagaimana cara membangun tim yang efektif?

Lakukan eksperimen secara teratur
Mencoba melakukan eksperimen ke dalam tim juga bisa dilakukan
lho! Apalagi, kalau eksperimen ini justru bisa menjadi kesempatan
belajar untuk para anggota tim dan bahkan berpotensi untuk
memberikan hasil yang lebih baik.

Berteman dengan keberagaman
Tim yang efektif memiliki banyak keberagaman di dalamnya!
Mulai dari keberagaman kemampuan, level pengalaman, serta
latar belakang. Adanya keberagaman termasuk dalam cara
berpendapat serta cara berpikir, maka tim akan dapat
menentukan tujuan yang lebih efektif!



Lalu, bagaimana cara membangun tim yang efektif?

Berbagi kebudayaan yang sama
Meskipun terdiri dari berbagai perbedaan, tetapi tim harus
memegang kebudayaan atau value yang sama. Apabila sebuah
tim memiliki pedoman atau standar dalam berperilaku, maka
tentu saja tim tersebut dapat menjadi lebih produktif.

Bertanggung jawab terhadap tim
Untuk membangun sebuah tim yang sukses, setiap anggota harus
memiliki kesadaran untuk selalu bertanggung jawab. Bagaimana
caranya agar anggota tim juga memiliki kesadaran tersebut?
Sebagai pemimpin, kita dapat memberi contoh yang baik serta
memberi dukungan agar setiap anggota tim dapat melakukan
yang terbaik.



Lalu, bagaimana cara membangun tim yang efektif?

Berkomunikasi secara efektif
Agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik, tim membutuhkan
jalur komunikasi yang jelas. Untuk memperlancar komunikasi,
peran dan tanggung jawab setiap orang harus didefinisikan
dengan jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu
anggota dengan yang lainnya.

Menerapkan sifat kepemimpinan yang kuat
Agar sebuah tim dapat mencapai tujuannya dan melakukan yang
terbaik, mereka membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Seorang
pemimpin dapat memberikan contoh melalui perilakunya seperti
berkomitmen serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
Selain itu, pemimpin juga harus dapat terbuka terhadap feedback
maupun memberi motivasi kepada anggota tim.



Semoga, dengan menerapkan
hal-hal tersebut, kita bisa

membangun sebuah tim yang
lebih efektif, produktif, serta
memiliki performa yang baik!
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