
Tim Berkinerja Tinggi 
Muncul dengan Budaya 

dari Shared Values

Disusun oleh: Ditta Meidya Putri
Disunting oleh: Gracela Salsabillah



LATAR BELAKANG
o Banyak pemimpin akan memilih untuk fokus 

pada aspek strategis perubahan karena akan 
menghadapi tantangan.

o Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tim 
yang beragam yang berkinerja tinggi juga 
menghadapi rintangan dan menghadapi 
perlawanan. 

o Para pemimpin yang sukses berusaha keras 
untuk membangun perubahan di atas 
landasan Bersama.



Apa yang Membuat 
Tim Hebat?
Dalam satu studi luas, para ilmuwan di MIT dan 
Carnegie Mellon menemukan bahwa tim berkinerja 
tinggi terdiri dari orang-orang yang memiliki kepekaan 
sosial yang tinggi, yang bergiliran ketika berbicara, dan 
termasuk wanita dalam kelompok tersebut.

Sifat terpenting dari tim manapun adalah bahwa 
anggotanya menyumbangkan keragaman bakat, 
pengalaman, dan perspektif, yang memaksimalkan 
jumlah kemungkinan yang dapat dijelajahi tim dan 
mengarah pada solusi yang lebih cerdas dan inovatif.



Paradoks Keragaman
Keragaman terlalu sering dipandang bertentangan 
dengan kinerja. Namun, bukti bahwa keragaman 
meningkatkan kinerja is nothing less than overwhelming.

Satu studi menemukan bahwa kelompok yang beragam 
memecahkan masalah lebih baik daripada tim yang lebih 
homogen dari pemecah masalah berkemampuan tinggi 
secara objektif.

Para pemimpin harus mampu membentuk lingkaran dan 
membangun tim yang cukup beragam untuk menjadi 
inovatif, tetapi cukup kohesif untuk bekerja sama dengan 
lancar. Pekerjaan tim dengan organisasi berkinerja tinggi 
telah menunjukkan bahwa cara terbaik untuk 
melakukannya adalah dengan membangun nilai-nilai 
budaya bersama yang kuat.



Membangun Misi 
Bersama dan Nilai 
Bersama
Hubungan antara nilai dan kinerja tidak selalu langsung 
terlihat. Budaya dan nilai adalah cara perusahaan 
menghormati misinya dan menjadi jelas bahwa nilai 
merupakan komponen penting dari tujuan strategis.

Ada 2 tantangan bagi pemimpin. 
1. Kepemimpinan perlu melakukan diskusi yang 

jujur   tentang bagaimana mereka perlu beroperasi 
secara berbeda. 

2. Kedua, mereka perlu memberi sinyal kepada orang 
luar bahwa perubahan itu asli. Mengelola 
pergeseran membutuhkan komitmen berkelanjutan 
dari atas untuk mencapai hasil yang diinginkan.



Budaya Berkinerja Tinggi 
Adalah Perjalanan, bukan 
Tujuan
Nilai adalah sentral. Sebenarnya, nilai adalah cara 
perusahaan menghormati misinya. Orang-orang yang 
memiliki misi dan nilai yang sama dengan organisasi 
dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan bersama organisasi.

Seni kepemimpinan tidak lagi hanya untuk merencanakan 
dan mengarahkan tindakan, tetapi untuk menginspirasi 
dan memberdayakan keyakinan. Perbedaan antara 
keberhasilan dan kegagalan tidak terletak pada 
perumusan deskripsi pekerjaan dan paket kompensasi, 
tetapi pada kemampuan untuk mengartikulasikan tujuan 
yang lebih tinggi. Itu dimulai dengan rasa misi dan nilai 
bersama yang jelas.



● High-Performing Teams Start with a Culture 
of Shared Values (Greg Satell and Cathy 
Windschitl)

● https://hbr.org/2021/05/high-performing-tea
ms-start-with-a-culture-of-shared-values

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:


