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Cerita Baru 

Kura-Kura & Kancil

“Teamwork”



Tak ada orang yang Sempurna

Tapi TEAM Bisa

Together Everyone Achieve More
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Anda
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Video: Teamwork & Leadership
•

GLADIATOR 5



Apakah makna Kerjasama (Teamwork) 
bagi Anda?
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“Teamwork adalah kemampuan untuk
saling bekerjasama mencapai suatu visi. 
Suatu kemampuan untuk mengarahkan
kesuksesan kerja individu untuk tujuan

organisasi. Teamwork adalah bahan
bakar yang memungkinkan orang-orang 
biasa mencapai hasil yang luar biasa...!’’

- Andrew Carnegie 
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“Sekelompok orang yang mempunyai 
kemampuan yang saling melengkapi 

yang berkomitmen pada tujuan, sasaran 
dan pendekatan bersama, dan mereka 

semua bertanggung jawab terhadap hasil 
yang mereka capai.” 

- Jon Katzenbach & Douglas Smith
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Kerjasama

• Kerjasama Fungsional

• Kerjasama Peran 
(Teamwork)
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Kerjasama FUNGSIONAL
• Kerjasama antar unit atau bagian
• Anggota tim adalah wakil dari unit
• Anggota Tim bisa berganti-ganti dalam proses kerjasama
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Kerjasama PERAN (TEAMWORK)
• Tim yang dibentuk dengan satu tujuan yang jelas
• Anggota tim dipilih berdasarkan kompetensi dan karakteristik

yang dibutuhkan oleh tim tersebut
• Setiap anggota tim memiliki peran penting di dalam tim

sehingga keberadaannya tidak dapat diwakilkan
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Tahapan Dalam Pembentukan Team
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Tahap I

Tahap II

Tahap III

Forming Storming

Norming

Performing

Conforming

Transforming
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Forming (Pembentukan)
Anggota team saling menjajaki

Storming (Gejolak)
Anggota team mempertahankan pendapat

Norming (Pendewasaan)
Kesadaran bahwa kerjasama yang sesungguhnya
hanya bisa terjadi bila rasa saling percaya tumbuh
di dalam tim

Performing (Pelaksanaan)
Pelaksanaan/pencapaian tujuan bersama 13



SINERGI
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Keseluruhannya lebih
besar dari jumlah
bagian‐bagiannya

Prinsip Sinergi : “Keseluruhannya lebih
besar dari jumlah bagian-bagiannya”



1+1 = 3 atau lebih Sinergi

1+1 = 1½ Kompromi

1+1 = kurang dari 1 Sinergi Negatif
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Hambatan dan Tantangan 
membangun SINERGI ?
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Hambatan dan Tantangan SINERGI ?

Komunikasi

Tidak mempunyai skill

Karakater

Kepercayaan

Alergi perbedaan

Sikap membela diri

Mindset  Menang Kalah

Ego

Tidak mau mendengarkan orang lain
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Esensi dari sinergi adalah menghargai
perbedaan – menghormatinya, membangun
atas dasar kekuatan, menutup kelemahan.

- Stephen R. Covey
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Kekuatan terletak pada
perbedaan,

Bukan pada kesamaan.
Stephen R. Covey
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Let’s celebrate !!
A Successful Team 



Eval Wari
eval.wari@gmail.com

08787‐0000‐165
www.evalwari.com

twitter.com/evalwari
facebook.com/evalwari

Merci beacoup

Muchos gracias

Hartelijk bendankt

Kap kun ka

Koszonom

dekuji


