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How to turn a group of employees into a 
great team work?

�Kerjasama yang baik antar anggota tim

�Pemimpin yang memfasilitasi anggotanya

�Pertukaran informasi antar anggota tim

�Kepedulian antar anggota tim

�Berperilaku yang baik di dalam tim

�Saling meningkatkan efektifitas 



Kontrak Sosial?

Kontrak sosial  dalam tim kerja 
adalah sebuah perjanjian antara 

pekerja dengan para pemimpinnya, 
atau antara para pekerja yang 
tergabung di dalam komunitas 
tertentu. Dan juga menjelaskan 
tanggung jawab dari pimpinan 

terhadap tim kerjanya.



Fungsi Kontrak 
Kerja

Bagi pimpinan kontrak sosial kerja 
ini membantu memotivasi perilaku 

ditempat kerja dan dapat 
mencegah perilaku disfungsional 
tanpa pengawasan yang ketat.

Bagi pekerja kontrak sosial ini 
membatu bagaimana pekerja 
menetapkan pekerjaan serta 
pemilihan ide dalam bekerja.



 Hal Penting dalam Membangun Tim Kerja yang Baik

Komunikasi

Pertegas 
Tujuan

Komitmen

Kompetensi

Tim Anda tidak akan bisa bekerja optimal jika 
tidak ada komunikasi yang baik.

Setiap anggota perlu memahami mengapa 
mereka ditempatkan di dalam satu tim dan 

apa tujuannya.

 Setiap anggota memiliki kemampuan 
tertentu sehingga sebagai tim akan memiliki 

kekuatan yang lebih besar lagi.

Anggota tim yang telah mendapatkan ekspektasi 
dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan grup 

akan memiliki komitmen akan tindakan dan aksi tim.



Hasil dari Kerjasama Tim yang Baik
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Kerjasama tim meningkatkan produktivitas

Kerjasama tim meningkatkan kesuksesan 
organisasi

Kerjasama mendatangkan ide-ide yang besar

 Kerjasama menumbuhkan perbedaan pandangan 
yang memicu timbulnya inovasi



Nah, sekarang sudah paham kan betapa 
pentingnya kontrak sosial untuk menciptakan 

sebuah tim kerja yang baik.
Semoga bermanfaat!



“Tidak ada anggota tim 
yang dipuji karena 

individualitas mereka, 
tetapi karena kerja tim 
mereka”. -Ralph Waldo



• For Great Teamwork, Start with a Social 
Contract
(Christine M. Riordan and Kevin O'Brien)

• https://hbr.org/2012/04/to-ensure-great-team
work-start

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti 
dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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