
TIM/KELOMPOK KERJA

Sekumpulan

individu yang 

saling

berinteraksi

dan bekerja

sama untuk

mencapai

sasaran

tertentu



Kerja Sama Memberikan Nilai

Tambah

1. Tim menjadikan semua anggota tim
pemenang

2. Tim memberi Anda kebersamaan

3. Tim menjadikan Anda lebih baik
daripada sesungguhnya

4. Tim memungkinkan Anda mengerjakan
apa yang paling pandai Anda kerjakan

5. Tim memungkinkan Anda menolong
sesama mengerahkan kemampuan
terbaik mereka



Sikap yang dibutuhkan sebagai

Pemimpin dalam manajemen tim

Inisiatif

1. Ubah cara berfikir Anda

2. Jangan menunggu hingga peluang
mengetuk pintu Anda

3. Ambillah langkah berikutnya

Kreatif

Otak dan kreatifitas kita sebagai otot
semakin banyak kita gunakan semakin
kuat dan lentur jadinya



Berfikir secara Kreatif “David J. 

Schwartz”

1. Percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan

2. “Open Mind”, buka pikiran Anda untuk menerima

gagasan baru

3. Bertanyalah pada diri sendirisetiap hari:

- Bagaimana saya dapat bekerja lebih baik

(tidak ada batas untuk perbaikan diri)

- Bagaimana saya dapat bekerja lebih banyak

(membuat pikiran anda bekerja mencari jalan

yang pintas dan cerdik)

4. Bentangkan pikiran anda, bergaul dengan orang-

orang yang dapat membantu anda memikirkan

gagasan baru, cara baru mengerjakan sesuatu



Komitmen

1. Komitmen dimulai
di dalam hati

2. Komitmen diuji
oleh perbuatan

3. Komitmen
membuka pintu
menuju prestasi

4. Orang tidak akan
mengikuti paa
pemimpin yang 
tidak mewakili
komitmn “Steven 
Gregg”



Hubungan/Relationship

Unsur terpenting dalam rumusan meraih
sukses adalah mengetahui bagaimana
bagaimana menjalin hubungan baik
dengan orang lain “Theodore Roosevelt, 
Presiden Amerika”
Orang tidak peduli seberapoa banyak
yang Anda ketahui, hingga mereka tahu
seberapa jauh anda Anda peduli “Johhn C. 
Maxwell”
Tim terbaik tidaklah selalu menang, 
biasanya yang menang adalah tim yang 
paling akur.



Apakah yang dapat diperbuat untuk

mengembangkan hubungan baik sebagai

pemimpin?

1. Memiliki
kemampuan
untuk memahami
orang lain

2. Memiliki
kemampuan
untuk mengasihi
orang lain

3. Memiliki
kemampuan
untuk membantu
orang lain



Rendah Hati

1. Selalu bersyukur
atas apa yang 
dimiliki

2. Mendahulukan
orang lain dan
menganggap
orang lain 
penting

3. Mengembangkan
kebiasaan
memberi

4. Mau mendengar



PositifThinking/Berfikir Positif

1. Jika Anda Percaya bisa, anda pasti bisa

2. Sikap positif mengoptimalkan potensi

dalam diri yang tidak terbatas

3. Berfikir positif melihat peluang disetiap

kesempatan



Sikap adalah segalanya

Banyak faktor
yang menentukan
sukses seseorang
diantaranya: kerja
keras, 
pengetahuan, 
keberuntungan, 
dan sikap. Sikap
yang paling 
penting!



QS : Ar Raad 11

Allah tidak akan

mengubah nasib

suatu kaum

selama mereka

tidak mau

mengubah nasib

mereka


