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Mengapa ini penting?
• Untuk membangun kekompakan tim
• Untuk mengingatkan tujuan utama dari

Usaha Sosial yang dibangun
• Untuk menciptakan lingkungan kerja yang

baik

Menanamkan nilai dan budaya menjadi penting terlebih jika Anda ingin membangun Usaha
Sosial karena ini bukan hanya tentang mendapatkan laba maksimal namun bagaimana
menciptakan dampak positif yang luas pada masyarakat. Dalam perjalanan membangun Usaha
Sosial pun banyak tantangan yang akan datang. Sehingga setiap anggota tim harus selalu
diingatkan akan tujuan utama dan nilai-nilai dari Usaha Sosial yang dibangun. Untuk
mempermudah tim menjaga tujuan dan nilai-nilai Usaha Sosial, dapat dilakukan penanaman
nilai dan budaya Usaha Sosial sejak dini dengan cara:

Membuat panduan tertulis

dan mengajarkan secara lisan

nilai dan budaya tim. Saat tim

terbentuk, jelaskan nilai dan

budaya apa saja yang harus

diterapkan oleh setiap

anggota. Penjelasan tidak

hanya secara tertulis namun

juga lisan

Memberikan teladan yang

baik. Jika Anda sebagai

pimpinan ingin tim Anda

disiplin dan berdedikasi maka

Anda harus memberikan

teladan sebagai contoh untuk

tim anda. Misalnya, jika anda

ingin tim datang tepat waktu

maka datanglah tepat waktu.

Melakukan kegiatan

bersama untuk saling

mengakrabkan diri. Kegiatan

ini sangat penting agar

anggota tim saling mengenal

satu sama lain lebih baik serta

membangun kekompakkan.

Kegiatan bisa berupa makan

bersama, berwisata bersama,

berpiknik, karaoke, dll.

Saat Anda ingin mendirikan sebuah Usaha
Sosial, pastikan Usaha Sosial tersebut memiliki
visi dan misi yang jelas. Pastikan pula,
lingkungan kerja tim di dalam Usaha Sosial
Anda memiliki karakter, nilai, dan budaya yang
ingin Anda bangun. Saat hal-hal tersebut sudah
tersusun jelas maka Anda perlu menanamkan
hal-hal tersebut kepada tim Anda.

TIGA CARA MENANAMKAN NILAI DAN BUDAYA
DALAM TIM
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