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Penyebab Kerjasama Dalam Tim Sulit Terbangun 

 

Kerja sama tim sangatlah diperlukan dalam dunia kerja karena tidak ada orang yang 

dapat bekerja sendiri, terutama dalam sebuah lingkungan pekerjaan.  

 

Dalam sebuah permainan bola, sebuah tim dapat merajai sebuah pertandingan 

apabila terjadi suatu kekompakan dalam kesebelasan tim tersebut. Kerja sama tim 

inilah yang membuat mereka menjadi satu kesatuan dan memenangkan perlombaan. 

 

Coba bayangkan jika setiap pemain tidak memiliki koordinasi yang baik antar sesama 

pemain. Apa jadinya jika salah satu pemain ingin menjadi one man show dan tidak 

mau bekerja sama dengan anggota tim yang lain? 

 

Begitu halnya apa yang ada di kantor kita, perlu disadari bahwa kita semua adalah 

bagian dari sebuah tim besar. Meski mungkin sulit mengajak seluruhnya bekerjasama 

tetapi begitulah hakikat sebuah organisasi yang ingin besar yaitu tidak hanya 

memperbesar jumlah tim tetapi mengefektifkan kerjasama dan kapasitas SDM yang 

ada. 

 

Berikut beberapa hal yang dapat mnghambat kerjasama dalam tim : 

#1 Adanya Keegoisan 

 

Setiap orang memang memiliki ego masing-masing. Namun juga ada orang yang 

memiliki sikap yang egois dan mementingkan diri sendiri, terutama setiap 

keputusannya harus menjadi prioritas bersama, tentu hal ini akan sangat 

mengganggu kerja sama tim. 

 

#2 Adanya Ketidakadilan 

 

Mengindahkan yang satu dan tidak menghiraukan yang lain, tentu akan menimbulkan 

ketidakadilan diantara anggota tim. Hal ini akan sangat menghambat kerja sama tim 

jika ketua sebuah divisi melakukan hal ini 

 

#3 Adanya Persaingan yang Tidak Sehat 

 



Dalam pekerjaan, ada kalanya timbul sebuah persaingan. Jika persaingan tersebut 

terjadi secara sehat untuk mencapai prestasi yang baik dalam sebuah pekerjaan, 

tentu hal tersebut sangat dibenarkan dan diapresiasi penuh. Tetapi jika persaingan 

tidak sehat maka yang terjadi adalah saling menjatuhkan 

 

#4 Saling Menyalahkan Satu dengan yang Lain 

 

Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sebuah tim yang solid tentu akan 

mengakui kesalahan salah satu anggota tim menjadi sebuah kesalahan bersama. 

 

 

Kerja sama tim memang tidaklah mudah untuk dibangun. Perlu proses yang cukup 

panjang untuk memiliki tim yang solid dengan anggota-anggota yang saling memiliki 

kerja sama tim yang sehati. 


