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Ciri-ciri tim

• “tim”  kelompok pekerjaan kecil, dimana anggota memiliki tujuan yang 
sama, peran yang saling tergantung dan keterampilan yang saling melengkapi. 
Misal di dalam tim sepakbola.

• Penambahan proses kepemimpinan dibutuhkan untuk menjelaskan kinerja
tim.

• Beberapa jenis tim di organisasi, meliputi:

1. Tim kerja fungsional (Functional work teams)

2. Tim lintas fungsi (Cross-Functional Teams)

3. Tim yang dikelola sendiri (Self Managed Teams)

4. Tim top eksekutif





1. Tim kerja fungsional

• Para anggota dari tim fungsional biasanya memiliki
tanggung jawab yang berbeda, namun mereka semua
membantu untuk memberikan fungsi dasar yang sama
(misal : kru pengoperasian alat, kru pemeliharaan alat, 
kru kapal). 

• Kelompok secara berkelanjutan mengoperasikan alat
untuk durasi waktu yang lama, dan anggota relatif stabil. 

• Ada pemimpin yang memiliki wewenang besar terhadap
pengoperasian di internal dan di dalam mengelola
hubungan eksternal dengan bagian lain dari organisasi. 



2. Tim lintas fungsi

• Tim biasanya terdiri dari anggota-anggota yang representatif pada
tiap fungsi subunit yang terdapat pada suatu project, hal itu bisa
saja mencakup pihak luar organisasi, seperti supplier, pelanggan
dan mitra usaha. 

• Tim memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan
aktivitas kompleks yang membutuhkan koordinasi, kerja sama dan
pemecahan masalah. 

• Contoh aktivitas ini : pengembangan produk baru, identifikasi
bagaimana meningkatkan kualitas produk, merencanakan promosi
pada klien dll



• Beberapa tim lintas fungsi dapat menambah struktur formal di organisasi secara permanen, 
namun lebih banyak tim yang hanya bersifat sederhana dan terbentuk sampai tugas atau misi
selesai.

• Tim lintas fungsi menyediakan banyak manfaat terhadap organisasi (Ford & Randolph, 1992, 
Manz dan Sims, 1993). Tim bisa fleksibel, penyebaran personil dan sumber daya yang efisien
untuk menyelesaikan permasalahan. Koordinasi meningkat dan banyak permasalahan dapat
dihindari ketika orang dengan fungsi yang berbeda bekerja bersama-sama. Keragaman latar
belakang anggota dapat menumbuhkan komunikasi dengan ide dan informasi serta dapat
meningkatkan kreativitas di dalam menggenerasikan ide dan solusi di dalam menyelesaikan
permasalahan (Keller, 2001). 



• Bekerja di dalam tim lintas fungsi membantu anggota belajar di dalam melihat permasalahan
atau tantangan dari berbagai perspektif yang berbeda, daripada hanya melihat dari sudut
pandang fungsi yang sempit. Anggota dapat mempelajari skill baru yang dapat membantu
mereka untuk melaksanakan pekerjaan fungsional dan tim.

• Namun, kekurangannya : rapat memakan waktu, dan mungkin sulit untuk mendapatkan
partisipasi yang cukup dari anggota tim. Keberagaman anggota juga dapat meningkatkan
hambatan di dalam berkomunikasi (Cronin & Weingart, 2007). Tiap fungsi biasanya memiliki
jargon dan cara berpikir tentang sesuatu. Subunit fungsional direpresentasikan dengan
anggota tim yang memiliki sasaran yang berbeda, orientasi waktu dan prioritas yang berbeda. 
Perbedaan ini biasa dapat menyebabkan konflik. 



3. Tim yang dikelola sendiri (Self Managed Teams)

• Di dalam tim yang dikelola sendiri (atau “kelompok semi otonomi), memiliki tanggung jawab dan otoritas yang 
biasanya ada pada manajer, diserahkan pada anggota tim

• Semua jenis tim sebenarnya dapat “dikelola sendiri”, namun pada bentuk ini, tim mengerjakan tugas operasional
secara berulang dan memiliki keanggotaan yang relatif stabil sepanjang waktu. Tidak seperti project lintas fungsi, 
dimana tim berisi spesialis yang berbeda, anggota dari tim yang bisa dikelola sendiri memiliki latar belakang
fungsional yang sama (misal : operator produksi, teknik maintenance). 

• Tim yang dikelola sendiri biasanya ditemukan pada banyak pekerjaan manufaktur atau proses produksi, namun, tim
ini juga ditemukan meningkat pada aplikasi layanan. 

• Organisasi biasanya menentukan misi, ruang lingkup operasi dan perkiraan biaya untuk tim yang dikelola sendiri. 
Batas otoritas pada tiap jenis keputusan berbeda pada satu organisasi dengan organisasi lainnya.

• Tiap tim biasanya diberikan otoritas dan tanggung jawab untuk mengoperasikan keputusan, seperti menetapkan
tujuan dan standar kualitas, mengerjakan tugas, menentukan jadwal kerja, menentukan prosedur kerja, membuat
pembelian atas material dan bahan yang berkaitan, berhadapan dengan pelanggan dan supplier, mengevaluasi
kinerja anggota tim dan mengatasi permasalahan performa pada anggota tim.

• Tim yang dikelola sendiri memiliki banyak manfaat, seperti komitmen yang kuat dari anggota tim, manajemen lebih
efektif di dalam menghadapi permasalahan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi
turnover dan berkurangnya absen. 

• Namun, tim yang dikelola sendiri sulit untuk diimplementasikan, dan mereka dapat mengalami kegagalan ketika
diterapkan pada situasi yang tidak sesuai atau tanpa kepemimpinan yang kompeten dan mendukung. 





Tim Virtual

• Pada virtual tim, anggota secara geografis terpisah dan
jarang bertemu secara tatap muka. Kebanyakan
komunikasi diantara anggota menggunakan komputer dan
teknologi telekomunikasi (seperti email, video 
conferencing, hp dsbnya). 

• Tiap jenis tim dapat virtual, namun yang paling mungkin
diterapkan adalah tim lintas fungsi. 



Menentukan kinerja tim

a. Komitmen untuk tujuan bersama

b. Akurasi dan model mental bersama bagaimana seseorang menerima ciri dan
penyebab permasalahan dan solusinya, terkadang disebut “mental model”. 

c. Keterampilan anggota dan kejelasan peran

d. Pengorganisasian internal dan koordinasi Kinerja tim tidak hanya tergantung
pada motivasi dan keterampilan anggota, namun juga tergantung pada
bagaimana anggota mengorganisasikan penggunaan keterampilannya. Desain
peran kerja dan desain tugas menentukan bagaimana efisiensi pekerjaannya. 

e. Koordinasi eksternal (pelanggan, organisasi lainnya)
f. Sumber daya dan dukungan politik

g. Saling percaya dan kerja sama

h. Efikasi kolektif dan potensi



Kepemimpinan pada tipe tim

Tim lintas fungsi

• Pada tim lintas fungsi, kesulitan untuk mendapatkan komitmen dari para anggota dengan
tanggung jawab yang berbeda dan konflik, meningkatkan kebutuhan tim terhadap pemimpin
dengan posisi power yang signifikan dan keterampilan interpersonal yang baik.

• Banyak tim lintas fungsi memiliki pemimpin formal yang ditunjuk oleh manajemen yang lebih
tinggi. 

• Mumford dan kolega (2002), menemukan 3 tema penting :

1. Penggenerasian ide  pemimpin menstimulasi dan memfasilitasi kreativitas anggota

2. Penataan ide  pemimpin menyediakan sasaran yang jelas untuk project dan menjelaskan
bagaimana hal tersebut relevan dengan organisasi, namun tetap memberikan otonomi yang 
cukup tentang bagaimana sasaran objektif dapat dicapai

3. Promosi ide  sumber daya dan dukungan untuk project diberikan oleh organisasi



Menurut Ford, Randolph, 1992, Mumford, Scott, Gaddis & Strage, 2002)

• Pemimpin di dalam project lintas fungsi membutuhkan:

1. Keahlian teknis

 pemimpin harus dapat mengkomunikasikan tentang hal-hal teknis dengan anggota tim dari latar belakang fungsi yang 
berbeda

2. Keterampilan manajemen project 

 pemimpin harus dapat merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas project, memiliki anggota yang qualified di dalam
tim, mampu mengelola keuangan dan tanggung jawab finansial

3. Keterampilan interpersonal 

 pemimpin harus dapat memahami kebutuhan dan nilai anggota tim, mempengaruhi tim, menyelesaikan konflik dan
membangun kohesivitas

4. Kemampuan kognitif

 pemimpin harus dapat menyelesaikan permasalahan kompleks yang membutuhkan kreativitas dan berpikir sistematis

5. Keterampilan politis

 pemimpin harus dapat membangun koalisi dan mendapatkan sumber daya, dukungan dan penerimaan dari top 
manajemen dan pihak-pihak lain yang relevan



Barry (1991) mengidentifikasi 4 peran pemimpin yang penting bagi tim
di dalam menyelesaikan permasalahan, mengelola project dan
membangun kebijakan. Yaitu :

1. Envisioning

2. Organizing

3. Social integrating 

4. External spanning



Perilaku kepemimpinan yang dibutuhkan di dalam tim lintas fungsi

Envisioning

• Mengartikulasikan sasaran objektif atau visi yang menunjukkan komitmen anggota tim

• Membantu tim memahami dan meningkatkan asumsi dan mental model terkait hubungan antar tugas

• Menstimulasi ide-ide yang kreatif dan mendorong tim untuk mengenali strategi performa yang inovatif

Organizing

• Merencanakan dan menjadwalkan aktivitas tim untuk mendapatkan koordinasi dan memenuhi batas waktu project

• Membantu tim membangun standar dan metode untuk mengukur progress dan performa

• Mengatur dan melakukan meeting untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara sistematis

Social Integrating

• Mendorong saling percaya, menerima dan kerja sama di dalam anggota tim

• Memfasilitasi komunikasi yang terbuka, partisipasi yang setara dan mentoleransi perbedaan yang berbeda

• Memediasi konflik diantara anggota dan membantu mereka untuk menemukan solusi yang integratif

External Spanning

• Memonitor lingkungan eksternal di dalam tim untuk mengidentifikasi kebutuhan klien, permasalahan krisis dan proses politik yang dapat
mempengaruhi tim

• Mempromosikan citra yang baik dari tim terhadap pihak luar

• Mempengaruhi pihak luar dari tim untuk menyediakan sumber daya yang adekuat, penerimaan, membantu dan kerja sama



Tim yang dikelola sendiri

• Tim yang dikelola sendiri, memiliki pemimpin internal dan pemimpin eksternal

• Biasanya, tim yang dikelola sendiri memiliki pemimpin tim di internal dan dipilih oleh
para anggota, biasanya posisinya akan dirotasi dari anggota yang berbeda pada periode
tertentu. 

• Meski demikian, pemimpin ini tidak berarti menjadi pengganti manajer

• Peran dari pemimpin eksternal meliputi tanggung jawab manajerial, bukan didelegasikan
terhadap tim. Pemimpin eksternal bisa saja middle managers, atau supervisor. Tiap
pemimpin eksternal biasanya bekerja dengan beberapa tim. Salah satu perannya adalah
sebagai coach, fasilitator atau konsultan bagi tim, misalnya seperti membantu tim untuk
membuat rencana dan mengorganisasikan kerja, membuat keputusan kelompok, 
menyelesaikan konflik dan kerja sama efektif di dalam tim.

• Peran lainnya untuk mendapatkan informasi, sumber daya dan dukungan politik dari
organisasi. Karena pemimpin eksternal menyediakan hubungan antara tim dengan
organisasi. 



Virtual tim

• Kurangnya tatap muka membuat sulit untuk
memonitor performa anggota, sulit
mempengaruhi para anggota dan sulit di 
dalam membangun sikap saling percaya dan
identifikasi kolektif. 

• Pada tim lintas fungsi, hal ini sulit untuk
mendapatkan komitmen pada anggota yang 
mengerjakan banyak hal, sasaran atau
prioritas yang berbeda. Tantangan
kepemimpinan menjadi meningkat ketika
anggota berada di organisasi yang berbeda, 
lokasi berbeda, lokasi dengan zona waktu
yang berbeda. 

• Virtual tim juga berhadapan dengan
permasalahan koordinasi ketika tugas
kompleks, anggota memiliki peran
ketergantungan yang tinggi atau lingkungan
yang dinamis



Prosedur untuk memfasilitasi pembelajaran tim

1. Review setelah aktivitas

Pada review setelah aktivitas, biasanya “keputusan tentang tugas” dan
“proses kerja” lebih menjadi perhatian daripada tentang “hubungan
interpersonal” atau tentang “kepemimpinan”. Di grup dengan pemimpin
formal, bawahan bisa merasa takut untuk mengemukakan kesalahan dari
atasan atau di dalam mengemukakan saran agar pemimpin lebih efektif
kedepannya. Umpan balik tentang pemimpin dan proses interpersonal hanya
bisa diutarakan ketika pemimpin dan anggota tim memiliki kematangan emosi
dan adanya rasa saling percaya yang tinggi

2. Sesi dialog



Review setelah aktivitas

Pedoman untuk melakukan review setelah aktivitas

1. Melakukan pendekatan untuk membuat kritik dan untuk mengakui kekurangan

2. Mendorong umpan balik dari orang lain dan menerima secara tidak defensive terhadapnya

3. Tanyakan anggota untuk mengidentifikasi aspek yang efektif dan tidak efektif dari performa kerja

4. Mendorong anggota untuk menerima bagaimana proses kelompok dapat mempengaruhi performa kerja

5. Menjaga diksusi agar tetap fokus terhadap perilaku daripada terhadap individu

6. Jika diperlukan, sediakan asesmen untuk performa tim

7. Mengenali peningkatan pada performa tim

8. Menanyakan anggota bagaimana meningkatkan performa tim

9. Mengusulkan perbaikan yang belum termasuk di ide-ide yang diajukan oleh tim



Pedoman untuk team building

• Tujuan dari tim building adalah meningkatkan kohesivitas, kerja sama dan
identifikasi dengan kelompok

• Pemimpin tim dapat menggunakan beberapa hal untuk meningkatkan kerja
sama dan kohesivitas tim. Yaitu ada di tabel di bawah ini:

Perilaku team building dan prosedur

1. Menekankan ketertarikan dan nilai-nilai

2. Menggunakan upacara dan ritual

3. Menggunakan symbol dan membangun identifikasi dengan kelompok

4. Mendorong dan memfasilitasi interaksi sosial

5. Mengemukakan kepada orang lain tentang aktivitas grup dan prestasi

6. Melakukan sesi proses analisis

7. Melakukan sesi penjajaran

8. Meningkatkan insentif untuk kerjasama



Membuat keputusan di dalam kelompok
• Proses keputusan di dalam kelompok dipengaruhi oleh beberapa karakteristik kelompok atau tim (Guzzo & 

Shea, 1992, Hackman, 1992). Yaitu :

Karakteristik Keterangan

1. Ukuran kelompok kelompok yang lebih besar memiliki lebih banyak informasi dan keragaman perspektif yang luas tentang masalah, lebih
banyak peluang untuk berbagai pihak dapat mempengaruhi keputusan. Namun, semakin jumlah anggota meningkat, 
komunikasi dapat semakin sulit, semakin terbatas waktu tiap orang untuk berbicara,dan lebih sulit untuk mendapatkan
konsensus

2. Perbedaan status perbedaan yan berjarak dari status anggota dapat menghalangi pertukaran informasi dan keakuratan evaluasi dari ide. 
anggota dengan status yang lebih rendah biasanya enggan untuk mengkritik atau tidak menyetujui anggota dengan status 
lebih tinggi

3. Kohesivitas Kelompok yang kohesif dengan nilai-nilai yang sama dapat menyetujui secara cepat dan tanpa mengevaluasi alternatif lain.

4. Keragaman anggota kelompok dengan banyak keberagaman dapat kurang kohesif. Namun sisi positifnya, kelompok memiliki perspektif, 
pengalaman dan pengetahuan yang berbeda di dalam menyelesaikan permasalahan

5. Kematangan emosi kelompok dengan anggota yang memiliki kematangan emosi yang rendah lebih cenderung menunjukkan perilaku yang 
berorientasi terhadap diri sendiri, disruptif dan agresif.  Hal ini dapat mempengaruhi perilaku anggota dan mengurangi
kohesivitas dan sikap saling percaya

6. Lingkungan fisik Penataan tempat duduk dapat mempengaruhi psikologis pada kelompok

7. Teknologi
komunikasi

Teknologi komunikasi digunakan kelompok untuk mempengaruhi proses kelompok dan menghasilkan keputusan. 



Fungsi Pemimpin di dalam rapat

• Fungsi memelihara tugas dan kelompok

• Siapa yang harus menjalankan fungsi pemimpin?

Perbandingan antara dua sudut pandang pemimpin di dalam keputusan kelompok

Dasar perbandingan Berpusat pada pemimpin Berpusat pada kelompok

1. Tanggung jawab terhadap kelompok Tanggung jawab pemimpin Dilakukan secara bersama sama, pemimpin dan
kelompok

2. Mengelola keputusan final Dilakukan pemimpin Pada kelompok

3. Power posisi pemimpin ditekankan Tidak ditekankan

4. Persepi pemimpin terhadap kelompok Sebagai satu set individu Sebagai satuan kolektif

5. Fungsi orientasi tugas Dilakukan pemimpin Dilakukan secara bersama sama, pemimpin dan
kelompok

6. Fungsi memelihara kelompok Tidak sistematis Ditekankan, dilakukan bersama kelompok

7. Proses sosio emosional Sebagian besar diabaikan pemimpin Diobservasi pemimpin

8. Ekspresi kebutuhan/perasaan dikurangi Didukung dan didiskusikan



Pedoman untuk memimpin rapat

Pedoman untuk memimpin rapat di dalam pengambilan keputusan kelompok

1. Memberitahu tentang persiapan yang berhubungan dengan rapat

2. Membagi informasi esensial kepada anggota kelompok

3. Mendeskripsikan permasalahan tanpa menyiratkan penyebab atau solusi

4. Memberikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan ide dan mengevaluasi

5. Memisahkan generasi ide dengan evaluasi ide

5. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi

6. Mendorong pernyataan positif dan membangun ide

7. Menggunakan prosedur yang sistematis untuk evaluasi solusi

8. Melihat solusi yang terintegrasi

9. Mendorong upaya untuk mencapai konsensus yang layak

10. Mengklarifikasi tanggung jawab untuk implementasi




