
 TREN  KEPEMIMPINAN ORGANISASI BISNIS 

 

Kepemimpinan yang efektif adalah penting bagi semua sektor organisasi 
bisnis, begitu juga untuk organisasi publik, yang menginginkan kesuksesan 
pencapaian kinerjanya.  Beberapa konsep tentang kepemimpinan terus 
dikembangkan,  sejalan dengan itu para pemimpin mengadaptasikan keahlian 
mereka untuk tetap efektif, sehingga berbagai tren kepemimpinan versi baru muncul  
memberi  harapan bagi perkembangan dunia bisnis. Salah satu yang menjadi tren 
selama dekade pertama abad ke-21 adalah perhatian yang lebih besar terhadap 
pemberdayaan para pekerja sebagai strategi untuk meningkatkan motivasi tim kerja. 
Organisasi bisnis telah memberi banyak wewenang dan tanggung jawab pengambilan 
keputusan di tangan para pekerja di lini depan. Disamping bertujuan memberikan 
pelayanan prima kepada para pelanggan, juga mendorong para pekerja untuk 
meningkatkan prestasi, rasa memiliki dan mengaktualisasikan dirinya sehingga 
mereka merasa bermakna dan memiliki kontribusi pada capaian kinerja organisasi 
bisnis.  Dengan demikian akan tumbuh motivasi dari dalam diri sendiri, ketika para 
pekerja diberdayakan untuk merealisasikan potensinya.  Sejalan dengan itu, akibat 
resesi yang melanda beberapa tahun yang lalu telah mendorong para pemimpin 
organisasi bisnis untuk memikirkan kembali fokus mereka. Mereka memanfaatkan 
kesempatan untuk mempertimbangkan pendekatan bisnis baru dan menekankan 
pada kegiatan operasi organisasi bisnis yang lebih berdampak pada pasar global dan 
menjangkau masyarakat secara lebih luas. Hal ini berbarengan  dengan 
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap organisasi bisnis agar beroperasi 
dengan cara yang lebih ramah lingkungan atau “lebih hijau”,  serta memiliki tanggung 
jawab sosial.  Disamping itu, selama dua dekade terakhir ini  lebih banyak  kaum 
perempuan telah memasuki dunia kerja secara konsisten. Menurut sejumlah laporan,  
kaum perempuan telah menduduki hampir setengah dari jumlah tenaga kerja di 
Amerika Serikat. Mereka  telah menduduki posisi yang  lebih mapan di organisasi 
bisnis, dan harapan sedemikian besar ketika lebih banyak perempuan telah 
menduduki posisi kepemimpinan dan manajemen. Sejumlah  perusahaan pun telah 
mulai fokus untuk   mempertahankan bakat perempuan dalam perekrutan, dimana 
mereka bekerja dengan lebih tekun untuk  mewakili kaumnya dan meraih  posisi 
dalam papan atas manajemen.  Banyak organisasi bisnis yang telah mengakui bahwa 
perempuan harus diwakili di tingkat tertinggi pada proses pengambilan keputusan, 
bukan hanya karena hal  itu adalah adil, akan tetapi juga karena peran perempuan 
semakin penting dalam pengembangan  pemasaran produk dan jasa, dan karena itu 
penting pula untuk mempertahankan perempuan berbakat. 

Hal lain yang tengah menjadi tren adalah berfikir kreatif dan inovatif,  yaitu 
memicu pertumbuhan dengan pengembangan   produk dan jasa, dan  ini dipandang 
sebagai  salah satu cara utama bagi organisasi bisnis yang ingin bergerak maju. Hasil 
penelitian menunjukkan, bahwa lebih dari 50 persen responden eksekutif organisasi 
bisnis berpendapat mengapa organisasi mereka masuk dalam kategori organisasi 



papan atas. Hal ini  karena mereka telah memberi priorotas pada inovasi. Para 
eksekutif sengaja menyediakan forum untuk ide-ide terbuka , mendorong gugus 
tugas, membentuk  tim inovasi lintas fungsional, serta kegiatan eksternal yang lebih 
berfokus pada  proses inovatif lainnya agar organisasi  terus tumbuh secara 
kompetitif.  

Tren baru lainnya adalah tentang pemanfaatan  energi kepemimpinan yang 
merupakan potensi dalam pembinaan eksekutif. Berbeda dengan aspek kepribadian, 
maka energi kepemimpinan berbicara  tentang bagaimana mengolah dan 
meningkatkan  energi positif kepemimpinan untuk menangani suatu permasalahan 
secara lebih konstruktif, sehingga mereka tidak terjebak dalam pertarungan yang 
bersifat menang kalah. Energi dan emosi inti manusia dapat ditransformasikan yang 
berdampak pada perubahan perilaku dan ketrampilan dengan memberi sentuhan 
yang tepat. Dalam hal ini para pekerja diajak untuk menyadari potensi dan 
kecenderungan bawaan mereka, bagaimana mereka berfikir, melihat, merasa dan 
bertindak, kemudian bagaimana mereka mengubah cara berfikir mereka sendiri. 
Pembentukan kepemimpinan berbasis energi, diawali dan diakhiri dengan kesadaran, 
kemudian bagaimana dengan kesadaran tersebut dapat mengubah pikiran, persepsi, 
emosi dan tindakan untuk membentuk kecenderungan perilaku baru, maka  dengan 
kesadaran baru tersebut mereka akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. 
Dengan demikian mereka akan menjadi komunikator yang lebih kuat,  negosiator 
yang lebih efektif, kontributor tim kerja  yang lebih terlibat, dan pada akhirnya 
menjadi para pemimpin yang produktif. Adanya transformasi  energi dan emosi ini, 
secara substansial dan menakjubkan dapat mengubah perilaku dan keterampilan, 
maka perubahan perilaku ini sangat kondusif bagi  perubahan organisasi secara 
berkelanjutan. Karena tekanan pekerjaan para pemimpin acapkali dihinggapi 
kelelahan, dan berbagai macam problema telah menghantar energi negatif dan 
meresap kedalam pikiran, sehingga adakalanya mereka merasa sebagai seorang 
kapten pada kapal yang akan karam.  Dengan adanya kepemimpinan berbasis energi 
ini akan membantu para eksekutif untuk mengatasi energi yang bersifat negatif dan 
mengarahkan energi positif mereka ke arah sikap dan  perilaku yang lebih 
konstruktif. Dengan membangkitkan energi positif para pemimpin akan  
memfokuskan perhatian mereka  pada penemuan peluang dan solusi sehingga tidak  
terjebak dalam lumpur keputusan yang negatif. Melalui proses ini, mereka akan 
menemukan sendiri  akar  sebenarnya dari kondisi stres dan secara proaktif akan 
menyelaraskan energi mereka untuk menciptakan solusi. Para eksekutif perlu 
menyadari bahwa mereka mengemban tugas sebagai motivator utama dalam rantai 
motivasi. Ketika  mereka menyadari akan peran ini, maka mereka akan menjadi jauh 
lebih efektif dalam meraih  keberhasilan  yang mereka dambakan.  
 Menurut para pakar di bidang energi kepemimpinan, bahwa jika terjadi keselarasan 
antara kehidupan dengan karir, maka energi positif  para  eksekutif akan lebih 
meningkat.  Tantangan untuk melaksanakan visi, misi  dan tujuan organisasi akan 
membutuhkan suatu inspirasi yang akan  mendorong  energi para  pemimpin untuk 



melaksanakan ambisi mereka.  Kondisi  ini akan mengurangi jumlah kelelahan dan 
mendorong energi mereka  mengarah pada kinerja  dengan puncak  energi tertinggi.   
Begitu pula ketika para eksekutif merasakan manfaat dengan menerapkan 
kepemimpinan berbasis energi, maka mereka akan menggunakan cara tersebut  
pada  area lain dari sisi kehidupan mereka, sehingga  hidup mereka lebih seimbang,  
lebih efisien, dan secara fisik akan lebih sehat.  Para pemimpin akan merasakan 
bahwa  diri mereka menjadi lebih kompeten, kreatif, energik, rendah hati, nyaman 
dan selaras. Dengan kata lain,  kepemimpinan  berbasis energi akan membantu para 
eksekutif mengatasi energi negatif dan mentransformasikan  energi mereka kearah 
sikap dan  perilaku yang lebih konstruktif. 

Dua puluh organisasi bisnis papan atas dunia tahun 2013 ini secara signifikan 
lebih memfokuskan kegiatannya untuk mengokohkan  "posisinya di masa depan" 
diatas organisasi bisnis lainnya. Para eksekutuf dari  organisasi tersebut  percaya 
bahwa resesi telah berakhir. Momentum ini mereka gunakan untuk merebut inisiatif 
sekaligus mengumpulkan tenaga untuk pemulihan. Dengan cepat mereka 
memulihkan stamina dan berinovasi dengan strategi dan taktik baru,  dan bekerja 
cepat dengan melakukan berbagai eksekusi untuk kembali merebut  keuntungan 
kompetitif. Mereka sangat menghargai arti dari pemikiran strategik dan memahami 
betul keunggulan tim kerja untuk mencapai kinerja terbaik.  Mereka mampu keluar 
dari pergolakan, meninjau kembali strategi dan pilihan mereka dengan 
mempertimbangkan peluang dan melakukan inovasi. Sebagian dari mereka 
mengubah pola bisnisnya dan beralih dari visi jangka pendek ke visi jangka menengah 
dan jangka panjang, dimana mereka terus bergerak maju dengan inisiatif dan strategi 
baru dan menggali potensi yang mereka miliki untuk mencapai tingkat pertumbuhan 
tertinggi. Sambil mengalihkan fokus orientasi dari jangka pendek ke jangka 
menengah dan  jangka panjang, mereka juga memperluas horison pandangan 
mereka agar mampu membedakan dan memprioritaskan secara tajam hal-hal yang 
penting dari yang kurang penting.  Ke duapuluh organisasi papan atas ini menyadari  
bahwa mereka tengah beroperasi dalam sistem global yang sangat kompleks dan 
saling berhubungan, sehingga merasa penting untuk mengambil  tanggung jawab 
sosial yang lebih besar melampaui pencapaian hasil jangka pendek  nilai pemegang 
saham. 

Bagi mereka globalisasi bukanlah merupakan ide baru, dan mereka 
berpandangan  terdapat perbedaan antara menjadi organisasi yang  benar-benar 
global dengan organisasi yang  hanya berkantor global.  Oleh karena itu kesemuanya 
membutuhkan perubahan dalam pemikiran dan praktek yang mengubah kebijakan  
segala sesuatu baik yang berkenaan dengan desain produk maupun jasa. Para 
pemimpin ini berpandangan  adalah perlu bagi organisasi bisnis untuk menjadi 
pesaing yang  benar-benar efektif di setiap negara di mana mereka beroperasi.  
Mereka juga mampu melihat sisi keuntungan dibalik isu-isu lingkungan dan tanggung 
jawab sosial.  Mengambil bagian dalam mengatasi isu-isu lingkungan dan tanggung 
jawab sosial  secara positif dapat mempengaruhi sikap masyarakat, memotivasi para 
pekerja, mengembangkan pasar baru, bahkan menciptakan keunggulan kompetitif 



jangka menengah atau jangka panjang. Sebagai contoh, adalah kebijakan  baru-baru 
ini di Procter & Gamble (PG) yang mengembangkan ide tanggung jawab sosial  yang 
baik dan mengerjakannya dengan lebih baik.  Organisasi ini tengah   
mengembangkan pasar baru untuk produk-produknya, dan di saat yang sama  
berinvestasi dalam tujuan sosial bernuansa positif. Para manajer yang terlibat 
mendapatkan pengalaman praktik  berharga tentang  kepemimpinan, terutama 
dalam mengembangkan penguatan pasar untuk saat ini dan masa depan dari jajaran 
pimpinan papan atas organisasi mereka. Perusahaan  General Electric (GE), telah 
menjadi grup organisasi bisnis papan atas dunia  yang terus bertengger dalam 
perusahaan top-20, dan telah dikelompokkan sebagai organisasi yang telah banyak 
melakukan inisiatif dalam menjalin kemitraan, khususnya dalam  tema tanggung 
jawab lingkungan dan sosial, dengan memberikan pelayanan  akses ke perawatan 
kesehatan sehingga mendapatkan citra positif dari publik.  Inisiatif ini telah 
menghasilkan kampanye pemasaran dan komunikasi yang luas dan memperoleh 
liputan positif dari pers.  Diantaranya adalah memberikan sumbangan unit 
pemurnian air bertenaga surya dan teknologi medis ke Haiti, yang telah mengundang 
liputan dan publisitas  berita nasional dan internasional, telah menyentuh simpati 
para pemangku kepentingan (stakeholders), masyarakat umum, para pemegang 
saham saat ini dan para calon pemegang saham. Semua aktivitas ini telah 
mendukung   kepentingan bisnis GE, dan menjaga keuntungan bisnis jangka 
menengah dan jangka panjang.  Dengan demikian  permintaan pada produk 
teknologi yang lebih hemat energi semakin meningkat dan lebih mudah diakses, 
termasuk produk peralatan medik dengan biaya yang relatif lebih rendah. Dengan 
investasi dan inovasi, organisasi berharap mendapatkan keuntungan kompetitif yang 
signifikan terhadap pasar. 

Strategi lainnya adalah dengan  memperkuat budaya organisasi dan 
mengembangkan komitmen bersama terhadap tujuan, dengan mendorong  para 
pemimpin muda agar bersedia lebur kedalam  identitas kolektif,  di luar peran 
mereka sebagai kontributor individu,  dengan memanfaatkan idealisme dan energi 
mereka yang tengah tumbuh. Tahun 2013 adalah tahun komitmen  terhadap 
pengembangan kepemimpinan, yaitu komitmen mereka untuk mempertahankan dan 
mempersiapkan  pemimpin masa kini dan masa depan. Bahkan para pemimpin di 
organisasi bisnis papan atas top-20 telah melangkah lebih jauh  dengan  
menunjukkan pencapaian kualitas yang lebih tinggi  ketimbang  organisasi lain yang 
ada dibelakangnya.  Adanya kesadaran dan komitmen  untuk mengembangkan para 
pemimpin dari dalam jajaran mereka sendiri  merupakan cerminan dari keprihatinan 
pengalaman masa lalu ketika terjadi  kemerosotan ekonomi. Ketika pipa 
kepemimpinan tersumbat  telah  banyak menimbulkan  konsekuensi bermasalah  
disaat kondisi ekonomi mulai membaik. Sehingga  banyak perusahaan telah 
mengakui nilai dari manajer berpengalaman yang mereka miliki, terutama mereka 
yang lebih siap dalam memimpin jalan ke peluang baru yang menyertai pemulihan 
ekonomi. 



Pada sisi lain , adanya perhatian yang lebih tinggi pada aspek kepemimpinan saat ini 
menggambarkan  akan adanya tuntutan terhadap kualitas kepemimpinan yang lebih 
beragam, terutama dalam organisasi global yang semakin saling berhubungan. Dalam 
situasi ini  para pemimpin lebih sering menghadapi tantangan yang saling 
bertentangan, diantaranya dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk memotong 
biaya dan meningkatkan efisiensi, disamping harus mengembangkan program  
kepemimpinan yang efektif.  Dilema tersebut membutuhkan pemahaman yang 
mendalam mengenai operasi dan budaya perusahaan, sekaligus penilaian yang 
sangat berpengalaman untuk meramalkan dan mengevaluasi dampak dari setiap 
pilihan yang berbeda. Tentu saja hampir  setiap  organisasi multinasional saat ini 
dihinggapi dilema rumit semacam itu, khususnya dalam peristiwa yang sering tak 
terduga  yang sering terjadi dihampir semua belahan  dunia yang tengah menyempit 
ini. Dalam lingkungan yang sulit diprediksi, para pemimpin harus siap  berimprovisasi 
dan menggeser taktik, sambil memperluas pandangan dan tujuan untuk 
menghasilkan target dan  kinerja yang diharapkan.  Para pemimpin bisnis yang 
mengikuti tren ini mengetahui secara persis tentang  dinamika globalisasi, yang 
sering dilanda hiper-kompetisi dan kompresi waktu. Mereka terus  berbuat lebih 
banyak  dalam dunia yang semakin mengecil, datar dan lebih dinamik. Namun di 
bawah permukaan terdapat sejumlah tren yang sering diabaikan oleh para  
pemimpin sehingga mereka terlambat atau gagal untuk bertindak, diantaranya 
terdapat  lima tren yang perlu disimak, yakni: 
Diversifikasi Domestik 
Meskipun  semua orang tengah sibuk membicarakan  tentang globalisasi, penelitian 
terbaru menunjukkan bahwa hanya 10 persen dari populasi dunia yang  
meninggalkan negara asalnya. Artinya banyak   pekerjaan rumah dari para pemimpin 
global untuk mengelola keragaman dalam lingkungan domestik. Mereka harus 
tanggap dalam  membangun lingkungan inklusif dengan memperhatikan perbedaan 
jenis kelamin, ras, etnis, kesenjangan generasi dan perbedaan regional. 
Penurunan loyalitas 
Penurunan loyalitas terjadi pada hubungan tradisional  akibat adanya kontrak 
psikologik antara majikan dan para pekerja  profesional di abad ke-21, dimana 
mereka telah terbiasa  bergerak dari organisasi yang satu  ke organisasi yang lain dan 
dari industri  atau sektor yang satu ke  industri atau sektor yang lainnya.  
 Hiper-Spesialisasi 
Pekerjaan yang dulu dilakukan oleh satu orang sekarang dibagi ke banyak orang  di 
seluruh dunia. Memang para produsen telah berurusan dengan kenyataan ini selama 
bertahun-tahun, namun hiper-spesialisasi sekarang ini telah bergeser ke arena 
informasi. Artinya tidak ada orang yang memiliki keahlian penuh pada sistem dan 
fungsi tertentu. Tantangannya bagi para pemimpin global adalah bagaimana 
mempertahankan para pekerja dengan pengetahuan khusus agar organisasi mereka 
dapat memiliki tingkat konsistensi. 
 
 



Perlakuan buruk 
Dalam penelitian tentang pelecehan  para pekerja selama dekade terakhir ini 
menunjukkan bahwa sekitar 98 persen para pekerja  telah diperlakukan buruk oleh 
rekan kerja mereka, atau oleh suatu penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan. Itulah 
mengapa  hampir sepertiga dari para pekerja di Amerika Serikat  "serius tengah 
mempertimbangkan" untuk meninggalkan organisasi mereka. Para pemimpin global 
yang mengabaikan tren ini akan membayar biaya yang mahal, yakni terjadinya 
tingkat turnover yang  tinggi serta  konsekuensi lain, seperti adanya sabotase kerja, 
absensi dan penurunan semangat kerja. 
Penggabungan seni dan ilmu 
Dengan demikian  kepemimpinan yang efektif akan tetap menjadi seni di abad ke-21, 
dan penemuan-penemuan baru dalam ilmu otak, baik tentang otak kanan, otak kiri 
dan otak tengah merupkan  keunggulan baru untuk pembelajaran seumur hidup  
untuk beradaptasi dan mengadopsi strategi baru. Sebagian besar penelitian ini 
mudah diakses, meskipun para manajer kadang harus ke luar dari  disiplin ilmu 
mereka dan bahkan keluar dari  domain pemikiran  bisnis mereka. Tren ini 
merupakan tantangan bagi para pemimpin global untuk memanfaatkan  informasi 
yang tersedia dan menggunakannya dengan baik. 
 Tren lain adalah pembentukan tim kerja dalam rangka meningkatkan 
produktivitas di tempat kerja.  Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Boyett dan David 
Snyder, bahwa tengah terjadi pertumbuhan yang cepat dalam penggunaan lintas 
fungsional dan tim multidisiplin di tempat kerja.  Dalam hal ini tim kerja  sangat 
penting dan diperlukan agar produk dapat dihasilkan dengan  lebih baik dan lebih 
efisien, terutama ketika produk yang akan dipasarkan sangat kompleks dan 
membutuhkan keragaman keterampilan dan membutuhkan kemahiran  kemampuan 
tim kerja.  Keterampilan  tim kerja yang paling penting adalah kemampuan untuk 
berkomunikasi secara efektif. Hal ini termasuk menghilangkan kebiasaan bicara “sok 
tahu”, bijaksana dan berfikir terang serta mendengarkan secara aktif dengan pikiran 
terbuka.  Maka menjadi anggota tim kerja yang efektif harus dimulai dan diakhiri 
dengan tingkat keterampilan berkomunikasi yang baik. Hal ini penting untuk dapat 
berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang ide-ide, rekomendasi, dan 
menghilangkan sekat kekhawatiran terhadap anggota tim kerja lainnya. Hal ini sama 
pentingnya untuk mau mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespon atau 
memberikan  umpan balik secara obyektif.   

Hal lain yang  berkorelasi dengan prestasi tim kerja adalah komitmen  tim 
kerja, yaitu bagaimana membuat keputusan bersama  dengan objektif dan disiplin, 
berpikir cerdas dan gigih, serta kemampuan untuk mendukung ide-ide anggota tim 
kerja lainnya, disamping berusaha untuk menjadi lebih rendah hati dan terlibat 
secara empati dalam berbagai diskusi dalam tim kerja. Semua keterampilan kerja 
sama tim lainnya tidak berguna tanpa komitmen untuk kerja sama tim. Dengan 
adanya komitmen untuk tim kerja, para anggota tim kerja  harus bersedia untuk 
mengambil peran apapun yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 
diperlukan, apakah itu peran kepemimpinan atau peran sebagai  bawahan.  Hal 



terpenting lainnya dari kerjasama tim kerja yang efektif adalah menghindari adanya 
agenda tersembunyi dari suatu pertemuan tim kerja, sehingga para anggota tim kerja 
akan lebih leluasa dan nyaman dalam berkomitmen dan terbentuk tim kerja yang 
dinamik. Keterampilan lain yang dibutuhkan dalam kerjasama tim adalah 
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting karena sebagian 
besar konflik dalam tim kerja biasanya  muncul selama proses pengambilan 
keputusan. Tim kerja yang efektif memiliki anggota tim kerja yang dapat membuat 
keputusan yang hati-hati dan obyektif , setelah semuanya dipertimbangan   melalui 
proses perdebatan.  

Dengan demikian, kerja tim yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan bisnis.  
Kerjasama tim akan  membantu penyelesaian tugas  dengan cepat dan efisien, dan 
ketika tim bekerja sama dengan baik, maka buah yang dipetik adalah  ide , produk 
atau jasa yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya , kerja sama tim yang buruk dapat 
menghambat kesuksesan bisnis 'dan akan membuat operasi bisnis menjadi lebih 
sulit. Empat komponen kerja sama tim dapat membuat efektif dan mengarah pada 
kesuksesan  organisasi bisnis.  

Selain faktor diatas,  hal penting lainnya adalah tentang bagaimana cara suatu 
tim kerja “dirakit”, dan hal ini akan  memainkan peran penting tentang  seberapa 
baik suatu tim bekerja sebagai sebuah tim kerja.  Hal yang penting adalah bagaimana 
orang dengan  keterampilan yang berbeda dipasangkan bersama sehingga mereka 
dapat memanfaatkan pengetahuan dan keahlian antara satu dengan 
lainnya.Misalnya, harus ada beberapa orang yang unggul dalam suatu perencanaan, 
satu atau dua pemimpin kunci,  dan sejumlah ahli dalam berbagai bidang.  
Sebaliknya, jika terlalu banyak ahli dalam satu bidang, akan ada terlalu banyak pilihan  
dan sudut pandang yang berbeda. Jika  dalam tim terlalu memiliki banyak pemimpin, 
maka yang akan terjadi adalah memudahkan  perebutan kekuasaan yang dapat 
menghambat pencapaian  tujuan tim kerja. Demikian juga jika  terlalu banyak 
perencana, tentunya akan diperoleh suatu  rencana yang sangat baik,  akan tetapi 
rencana hanya tinggal rencana  jika tidak didukung oleh para spesialis  yang memiliki  
keahlian.  

Ketika sebuah tim kerja dibentuk untuk pertama kalinya , dibutuhkan waktu 
bagi tim untuk menemukan  bentuk tim kerja. Setiap  tahap pencarian akan melewati 
tahap stres dalam proses  pembentukan tim kerja. Hal ini mungkin akan menuntut 
perdebatan yang sengit antar anggota tim kerja, sebelum  fokus  pada pencapaian 
tujuan. Proses pembentukan norma  adalah periode ketika anggota tim kerja 
menerima gagasan antara satu dengan lainnya, dan menghilangkan ketegangan dan 
konflik emosional,  untuk  kemudian tim kerja akan menjadi lebih kooperatif dan 
dapat bergerak maju. Pada tahap selanjutnya , setiap anggota tim kerja akan 
mengetahui  kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga  semua anggota akan  
mengambil peran membangun kekuatan dalam suatu kerjasama. Dalam hal ini para 
anggota akan saling percaya satu sama lain dan mampu berkomunikasi serta 
bertukar pikiran dan informasi. 



Faktor penting lainnya adalah kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang 
kuat sangat penting dalam suatu lingkungan tim kerja. Seorang pemimpin akan  
dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa, dan  menetapkan tujuan serta tetap  
menjaga tim kerja di dalam jalurnya. Seorang pemimpin yang baik  dapat mendorong 
tim kerjanya untuk mencapai tujuan dan melangkah bila diperlukan untuk 
membantu, dan dapat membuat saran untuk perbaikan dengan kritik konstruktif. 
Disamping itu, setiap anggota tim kerja harus mampu   mundur sejenak  jika terjadi 
suatu “dead-lock”, dan kembali  berunding  dengan langkah  kompromi. Paling tidak 
harus ada satu anggota tim  kerja yang mampu  melihat peluang untuk dilakukannya 
suatu  kompromi, dimana  semua pihak yang terlibat harus cukup rendah hati untuk 
mundur dan menerima kompromi dari waktu ke waktu.  Dengan demikian sebuah 
tim kerja harus kohesif, meskipun demikian tetap harus menghargai perbedaan 
pendapat, yang akhirnya berbagai perbedaan tersebut harus ada penyelesaiannya.  
Para anggota tim kerja harus bersedia untuk berkolaborasi dan saling percaya. Jika 
atmosfer tim kerja lebih diwarnai oleh adanya kurang  saling menghormati, ketidak 
jujuran dan inkonsistensi, maka suatu tim kerja  tidak akan berhasil. Dengan 
demikian dibutuhkan  dorongan dan dukungan dari para anggota tim kerja dan juga 
dari para  pemimpin serta dari stakeholders eksternal, yang dapat memotivasi tim 
erja kuntuk bekerja sama. Dengan demikian suatu organisasi adalah sebuah tim 
kerja, dimana setiap para pekerja sering dinilai berdasarkan kemampuannya untuk 
bekerjasama dalam konsep sebuah tim kerja Oleh karena itu membangun dan 
menjaga sebuah tim kerja yang baik adalah penting bagi keberhasilan organisasi dan 
akan membuat pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Demikian juga,  sebuah proyek 
yang ditangani oleh tim kerja yang efektif sering selesai lebih cepat daripada 
dikerjakan oleh masing-masing  individu secara terpisah. Hal ini disebabkan karena 
tugas yang besar dapat dipecah menjadi potongan kecil dan dibagikan ke berbagai 
anggota tim kerja untuk menyelesaikan secara bersamaan dan bersama-sama. Ketika 
sebuah tim kerja bekerja sama dengan baik, setiap anggota merasa terlibat dan 
mengakui bahwa ia adalah bagian dari tim kerja  yang sukses. Hal akan mendongkrak 
moral anggota tim kerja, yang pada gilirannya dapat memicu  peningkatan 
produktivitas dan loyalitas tim kerja. 

Dengan demikian, dalam suatu organisasi modern, setiap orang adalah 
anggota tim kerja dan sekaligus setiap orang adalah manajer proyek. Jadi semua 
orang perlu belajar dan menunjukkan kepemimpinannya. Para pemimpin adalah 
mereka  yang mengungkapkan pengetahuan baru dan mengetahui bagaimana untuk 
berbagi dengan orang lain. Lebih dari masa sebelumnya, maka ilmu pengetahuan 
adalah  kekuasaan yang sebenarnya. Dengan demikian  kepemimpinan akan dibentuk 
oleh proses  pembelajaran. Untuk kepentingan formalisasi pembagian  tugas suatu 
hirarki akan tetap ada. Tetapi organisasi modern  akan  memberdayakan anggotanya 
untuk menjadi pemimpin, dengan demikian setiap orang harus diperlakukan sama. 
 Metode baru dari komunikasi akan menghasilkan gaya kepemimpinan yang baru, 
dan menyingkirkan kepemimpinan yang otoriter. Boleh jadi beberapa orang akan 
memiliki tanggung jawab kepemimpinan yang lebih dari yang lain, akan tetapi setiap 



orang   akan saling belajar dari orang lain. Dengan mengedepankan kepemimpinan 
tim kerja, maka semua orang akan memiliki pengalaman untuk  menjadi 
kontributor. Pemimpin terbaik adalah mereka yang paling baik dalam  
mengembangkan, mendengarkan dan memberdayakan orang lain.  

Kembali pada paparan diatas, kita selaku pemimpin perlu mengindahkan tren 
kepemimpinan diatas agar organisasi bisnis yang kita pimpin tetap berada dalam rel 
yang benar, terlibat dalam derap dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah, 
serta memiliki keunggulan besaing yang berkesinambungan (SCA) dan last but not 
least, senantiasa berupaya mensejajarkan diri dengan organisasi bisnis papan atas 
baik di tingkat global maupun lokal. 
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