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TUGAS:

Dari video Business vs IT Alignment, bagaimana cara kita mencapai haigh perfomance team yang akan memenangkan
semua persaingan yg ada? jelaskan!

Jawab:

Dari video tersebut dalam mencapai high performance team agar dapat menenangkan semua persaingan yang ada
diperlukan team yang dapat berkolaborasi dalam mendorong teknologi bisnis proses , serta berfikirlah dengan cepat ,
bergerak dengan gesit  merupakan kunci dalam memecahkan permasalahan, untuk mencapai persaingan yang ada yakni
bekerja bersamalah dengan team dengan mengerahkan seluruh  keahlian dan profesionalisme dalam team

https://elearning.binadarma.ac.id/mod/url/view.php?id=51339


Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah kita harus tetap inovativ dan gesit jika kita ingin mencapai hasil bisnis terbaik.

cara untuk melakukannya adalah memastikan semua orang yang terlibat bekerja menuju tujuan bersama dan terutama ketika

ingin menyelaraskan antara IT dan Bisnis. Process dan teknologi bisnis harus selaras untuk mencapai  teknologi yang efektif,

berpikir cepat, bergerak dengan gesit, dapat menyelesaikan masalah serta dalam business team dan It Team

harus memiliki rasa keingintahuan intelektual dan saling menghormati .



Dengan cara mengembangkan sesuatu yang inovatif,sigap dalam melihat kondisi yang ada serta harus mempunyai
orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang yang dikuasai serta memiliki kemampuan untuk berkerja yang
baik secara individu maupun secara teamwork. Penentuan lokasi,dan pengelompokan team yang tepat juga menjadi
salah satu kunci utama dalam mencapai high performence suatu perusahaan.Team yang baik adalah team yang
mempunyai 3 unsur yaitu skill,dedikasi dan profesionalisme yang tinggi terhadap perusahaan serta bisa saling menutupi
kekurangan dan kesalahan satu sama lain.

Intinya berkeja sama secara team,berfikir secara team merupakan kunci sukses untuk mencapai high perfomace dalam
sebuah perusahaan.



Dari video Business vs IT Alignment, bagaimana cara kita mencapai haigh perfomance team yang akan memenangkan
semua persaingan yg ada? jelaskan!

Penyelesaian:

      Tim teknologi dan bisnis duduk bersama bekerja bersama menciptakan bersama semakin fleksibel dan
memungkinkan keterpaduan untuk  berinovasi lebih cepat dan pengiriman lebih efektif itu adalah bagaimana kami
menciptakan energi itu memberikan hasil terbaik untuk bisnis kami dan untuk bisnis klien kami dan untuk klien kami.

 

      Pada akhirnya kekuatan pendorong di balik kemitraan yang lebih dekat ini adalah intelektual kita rasa ingin tahu dan
saling menghormati baik IT maupun kelompok bisnis perlu memiliki yang asli tertarik untuk memahami bagaimana
sesuatu dilakukan oleh satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain keahlian dan dedikasi dan profesionalisme
pada akhirnya jika kita berpikir seperti tim dan bekerja sebagai tim yang akan kita capai seperti tim berkinerja tinggi dan
semua orang menang

  

    Langkah -langkah  cara kita mencapai Heigh Perfomance Team 

 

1. Tujuan (bukan Misi): Mengapa kita ada di sini? Apa alasan inspirasional kita untuk    menjadi?

2. Nilai: Apa yang paling kami hargai dan bagaimana kami akan bersikap?

3. Visi: Seperti apa rasanya ketika kita mencapai Tujuan kita melalui Nilai-Nilai kita?

4. Tujuan: Apa beberapa Tujuan menyeluruh untuk organisasi kami?

5. Strategi: Bagaimana kita mencapai Tujuan kita?

6. Orang: Jenis personil apa yang kita butuhkan?

7. Struktur: Bagaimana kita mengatur, baik secara formal maupun informal?

8. Proses: Standar, sistem, dan kebijakan apa yang diperlukan untuk memandu pekerjaan?

9. Rencana Aksi: Siapa yang akan melakukan apa pada kapan?

10. Putaran Komunikasi: Metrik kunci apa yang harus kita ukur dan laporkan secara berkala untuk memastikan
transparansi dan akuntabilitas?
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Cleare about the decision making process, Memperjelas tentang proses pengambilan keputusan dan memahami
bahwa hasil bisnis yang mendorong keputusan teknologi bukan sebaliknya. Menjelaskan bawah bisnis yang menjadi
utama dan teknolgi yang menjadi pendukungnya bukan bisnis yang menlengkapi teknologi.Dalam menentukan partner
teknologi yang perlu dikembangkan dalam bisnis, strateginya tim IT dan Tim Bisnis harus berkolaborasi untuk
merancang bisnis efektif yang didukung oleh teknologi. Dalam menciptakan teknologi tersebut tim IT dan Tim bisnis
harus befikir cepat, gesit dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

Co-locating, meperkejakan sama dan mengkolaborasikan antar tim untuk menciptakan energy yang memberikan hasil
yang baik untuk bisnis dan client dengan cara bekerja sama dalam memahami tentang sasaran strategi bersama serta
bekerjasama dalam menciptakan sesuatu  untuk berinovasi lebih cepat dan efektif.

Curious and Respect, dalam bekerja sama baik tim IT dan Tim Bisnis harus memiliki rasa saling menghargai dan
menghormati satu sama lain, baik dalam hal keterampilan, dedikasi dan profesionalisme. Sehingga kita selalu berfikir
kita adalah Tim dan kita adalah tim yang memiliki berkinerja tinggi, sehingga kita adalah pemenang.
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TUGAS INDIVIDU 2

BAGAIMANA CARA MENCAPAI HIGH PERFORMANCE TEAM BERDASARKAN VIDEO BUSINESS
AND IT ALIGNMENT

 

Berdasarkan video Business and IT Alignment dapat disimpulkan bahwa :

1. 1.     Inovatif dan Gesit

untuk mencapai suatu bisnis IT yang baik diperlukan inovasi dan kegesitan dari seluruh tim perusahaan tersebut.

 

1. 2.     Kolaborasi antara IT dan Business

Diperlukan nya kolaborasi antara pelaku bisnis dan tim IT. Dimana tim IT memahami dan mengerti tujuan dari bisnis
perusahaan dan pelaku bisnis memahami teknologi yang ada dan diperlukan untuk keperluan bisnisnya. Sehingga dari
diskusi itu akan dihasilkan cara untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan.

 

1. 3.     Bisnis harus men-drive Teknologi

Bisnis harus menentukan model teknologi yang akan digunakan dan dikembangkan, bukan sebaliknya. Pemimpin perlu
berkolaborasi untuk merancang solusi bisnis yang efektif didukung oleh teknologi terbaik. Diperlukan kemampuan
berpikir dan pergerakan yang cepat untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang muncul.

 

1. 4.     Co-Location

Cara terbaik untuk memastikan kolaborasi yang efektif adalah dengan menyatukan profesional bisnis dan  tim IT di
lokasi atau tempat yang sama. Semua orang yang terlibat harus memahami tujuan bisnis strategis maupun pertimbangan
teknologi. Dengan semua pihak melakukan diskusi ditempat yang sama maka hasilnya akan sangat efektif, karena jika
tidak maka akan sering terjadi miskomunikasi karena pesan yang disampaikan terkadang tidak dapat diterima dengan
baik (misleading).

 



1. 5.     Rasa Ingin Tahun dan Respect Antar

Kekuatan utama dari tim adalah rasa ingin tahu yang sangat besar dan rasa saling menghormati satu sama lain. Baik dari
tim IT maupun dari pelaku bisnis. Rasa hormat terhadap bidang dan keterampilan masing-masing serta sikap
profesionalisme.

 

Jika kita berpikir seperti tim dan bekerja sebagai tim maka hasilnya akan sangat memuaskan.

 

 

Referensi :

Business and IT Alignment. Upload by Northern Trust.

https://www.youtube.com/watch?v=coJT5o3xUw8

 

 



Dengan cara penentuan lokasi,serta orang-orang yang memiliki kopentensi dalam bidang IT dan bidang bisnis kemudian
mereka digabungkan/dikolaborasikan kedalam sebuah team yang mempunyai tujuan yang sama.Team yang baik
merupakan team yang memiliki skill,dedikasi,dan profesionalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan perusahaan serta
bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain,karena untuk mencapai high performance dalam sebuah team kita
harus berkerja sama secara team dan berfikir secara team.



Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah kita harus tetap inovativ dan gesit jika kita ingin mencapai hasil bisnis
terbaik.

cara untuk melakukannya adalah memastikan semua orang yang terlibat bekerja menuju tujuan bersama dan terutama
ketika

ingin menyelaraskan antara IT dan Bisnis. Process dan teknologi bisnis harus selaras untuk mencapai  teknologi yang
efektif,

berpikir cepat, bergerak dengan gesit, dapat menyelesaikan masalah serta dalam business team dan It Team

harus memiliki rasa keingintahuan intelektual dan saling menghormati .



JAWAB :

Dari hasil menonton video Business vs IT Aligment, cara untuk mencapai high performance team yg akan
memenangkan semua persaingan. Dalam lingkungan bisnis kita di tuntut untuk harus berinovasi dan bergerak gesit
untuk mendapatkan hasil yang baik. Hal penting yang bisa kita lakukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam IT
dan Bisnia iala :

1. Cleare about the decision making process, Memperjelas tentang proses pengambilan keputusan dan memahami
bahwa hasil bisnis yang mendorong keputusan teknologi bukan sebaliknya. Menjelaskan bawah bisnis yang
menjadi utama dan teknolgi yang menjadi pendukungnya bukan bisnis yang menlengkapi teknologi.Dalam
menentukan partner teknologi yang perlu dikembangkan dalam bisnis, strateginya tim IT dan Tim Bisnis harus
berkolaborasi untuk merancang bisnis efektif yang didukung oleh teknologi. Dalam menciptakan teknologi
tersebut tim IT dan Tim bisnis harus befikir cepat, gesit dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

 

1. Co-locating, meperkejakan sama dan mengkolaborasikan antar tim untuk menciptakan energy yang memberikan
hasil yang baik untuk bisnis dan client dengan cara bekerja sama dalam memahami tentang sasaran strategi
bersama serta bekerjasama dalam menciptakan sesuatu  untuk berinovasi lebih cepat dan efektif.

 

1. Curious and Respect, dalam bekerja sama baik tim IT dan Tim Bisnis harus memiliki rasa saling menghargai
dan menghormati satu sama lain, baik dalam hal keterampilan, dedikasi dan profesionalisme. Sehingga kita selalu
berfikir kita adalah Tim dan kita adalah tim yang memiliki berkinerja tinggi, sehingga kita adalah pemenang.
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