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Bagaimana cara membangun tim 
yang dapat terus bertumbuh?

Salah satu hal yang menjadi harapan bagi semua pemimpin 
adalah memiliki tim yang selalu tumbuh dan berkembang 
secara berkelanjutan.

Ternyata kuncinya cukup sederhana loh! Meskipun ketika 
saat kita mengaplikasikkannya nanti tidak cukup 
sederhana dan memerlukan upaya lebih untuk 
mewujudkan hal tersebut. Kuncinya adalah kita sebagai 
pemimpin perlu menjaga keseimbangan dua elemen. 



APA SAJA
DUA ELEMEN KUNCI 

TERSEBUT?



Elemen tantangan diibaratkan sebagai kuadran 
yang bergerak ke atas. Kita sebagai pemimpin 
perlu memberikan tantangan – tantangan yang dari 
waktu ke waktu bertambah tingkat kesulitannya 
sehingga mampu mengantarkan tim pada 
pencapaian yang jauh lebih tinggi.

1. Elemen Challenge (Tantangan)

2. Elemen Support (Dukungan)
Elemen yang kedua yakni elemen support atau elemen 
dukungan. Elemen ini diibaratkan dengan kuadran 
yang menyamping. Ketika kita memberikan tantangan, 
pemimpin juga perlu memberikan dukungan disaat 
yang bersamaan.



Kedua elemen ini harus diberikan secara seimbang. Karena 
jika kita hanya memberi tantangan yang semakin sulit tanpa 
disertai dengan dukungan, maka anggota tim akan merasa 
tertekan. Dampak tersebut dapat berakibat pada tidak 
selesainya tantangan yang diberikan dan bahkan dapat 
membuat anggota tim merasa tidak nyaman dan kehilangan 
semangat untuk bekerja dalam tim sehingga dapat 
memutuskan untuk keluar dari organisasi.

Mengapa kedua elemen 
tersebut penting?



Di sisi lain, jika kita hanya 
memberikan dukungan tanpa 

disertai dengan tantangan, maka tidak 
akan ada perkembangan kualitas dan 
kemampuan dalam tim serta anggota 

pun akan merasa bosan. 

Selain itu, hal ini dapat 
berpengaruh terhadap 

kepercayaan diri anggota tim. 
Mereka akan merasa tidak 

memiliki kemampuan yang hebat 
dan berpikir hanya bisa 

melakukan hal – hal yang biasa 
saja. 



Apabila kita tidak memberikan kedua 
elemen, hal yang hanya akan terjadi pada 
tim adalah anggota akan merasa 
kehadirannya dalam tim maupun di dalam 
organisasi tidak jelas seperti ada dan tiada. 
Anggota pun akan melihat kehadiran diri 
kita sebagai pemimpin dan kehadiran 
organisasi sebagai hal yang tidak jelas 
keberadaanya.



“Pemimpin harus dapat 
menciptakan keseimbangan 

dengan memberikan tantangan 
yang meningkat terus – menerus 
disertai dengan dukungan yang 
juga terus ditingkatkan agar tim 
dapat bertumbuh dan merasa 

didampingi serta didukung disaat 
yang sama untuk dapat 

menyelesaikan tantangan yang 
lebih sulit”
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