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Tinjauan :   

 

 John C. Maxwell adalah seorang ahli kepemimpinan yang 

mempunyai visi untuk memperlengkapi satu juta pemimpin Kristen 

dalam memenangkan dunia bagi Kristus. 

 (“ Million Leaders Mandate”). Salah satu buku yang  ditulisnya  

menyatakan pentingnya kerjasama Tim yang efektif. 

  

Dalam buku ini dibahas 17 Hukum Kerjasama Tim yang 

Efektif, yang menguraikan prinsip-prinsip penting dalam 

membangun tim yang diperlukan untuk meraih sukses  dalam  

bisnis, keluarga, gereja, ataupun organisasi Anda. 

  

1.  Hukum Nilai Kerjasama. 

Satu adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. 

Kepercayaan bahwa satu orang dapat melakukan sesuatu yang 

hebat hanya suatu mitos. Sesuatu yang berarti tidak pernah dicapai 

oleh individu yang bertindak sendirian. Jika diteliti lebih dalam, 

maka akan ditemukan bahwa semua tindakannya merupakan upaya 

dari suatu tim. Bahkan Albert Einstein pun, seorang ilmuwan yang 

merevolusi dunia dengan teori relativitasnya, tidak bekerja 

sendirian. Tentang hutang budinya, Einstein pernah berkomentar, “ 

Seringkali saya sadari betapa kehidupan lahiriah maupun batiniah 

saya dibangun diatas pekerjaan rekan-rekan saya, baik yang masih 

hidup maupun yang sudah tiada, dan betapa saya harus 

mengerahkan upaya saya dengan tulus untuk membalas segala 

yang telah saya terima itu” 
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2. Hukum Gambaran Besarnya. 

Sasarannya adalah lebih penting daripada perannya. Orang yang 

membangun tim-tim sukses tidak pernah melupakan bahwa semua 

orang dalam tim memiliki peran, dan setiap peran mempunyai 

kontribusi terhadap gambaran besarnya.  

“Kalau sebuah tim ingin mencapai potensinya, masing-masing 

pemain harus rela mengalahkan sasaran-sasaran pribadinya demi 

kebaikan timnya” –Bud Wilkinson. 

  

3.  Hukum Posisi yang Tepat. 

Semua pemain memiliki tempat di mana mereka paling 

memberikan nilai tambah. Tanda seorang pemimpin yang hebat 

adalah penempatan orang-orang secara tepat. 

  

4.  Hukum Gunung Everest 

Semakin tinggi tantangannya, semakin tinggi kebutuhan akan 

kerjasamanya. Tenzing Norgay dan Maurice Wilson adalah 

pendaki gunung yang berpengalaman dengan peralatan yang tepat. 

Lalu mengapa yang satu meninggal di gunung, sementara yang lain 

berhasil menaklukkannya? Sebab hanya satu yang mengenal 

hukum gunung Everest, membangun kerjasama. 

  

5.  Hukum Mata Rantai 

Kekuatan tim dipengaruhi oleh mata rantainya yang paling lemah. 

Tak ada orang yang mau memiliki mata rantai yang lemah dalam 

timnya, yang menyebabkan gagal dalam mencapai tujuan-

tujuannya.Tetapi kita semua harus pernah  bekerjasama dengan 

anggota-anggota tim yang lemah, dan kadangkala pengalaman 

yang  baik timbul daripadanya. Ada imbalan pribadi yang besar 

dengan membantu seseorang yang lemah menjadi anggota tim yang 

kuat, bahkan menjadi bintang. 

  

6.  Hukum Katalisator 

Tim-tim memiliki pemain-pemain yang menjadikan segalanya 

terlaksana. Katalisator adalah orang-orang yang menjadikan 

segalanya terlaksana. Para katalisator bukanlah konsultan. Mereka 
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bukan merekomendasikan suatu tindakan saja melainkan 

bertanggung jawab untuk menjadi terlaksana.   

  

7.  Hukum Kompas 

Visi memberikan arah serta kepercayaan diri kepada para anggota 

tim. Kalau mereka memiliki arah dan kepercayaan diri, tim mampu 

mengembangkan potensinya dan mencapai tingkatan yang sama 

sekali baru. Visi yang besar mendahului prestasi yang besar.  Visi 

dari sebuah tim haruslah sejalan dengan: Kompas Moral (lihatlah 

ke atas), Kompas Intuitif (lihat ke dalam ), Kompas Historis (lihat 

ke belakang), Kompas Arah (Lihatlah ke depan ), Kompas 

Strategis (lihat ke sekeliling) Kompas visionary (lihat jauh ke 

depan). 

  

8.  Hukum Apel Busuk 

Sikap-sikap yang busuk merusak tim. Sikap yang baik di antara 

para pemain tidaklah menjamin sukses tim, tetapi sikap-sikap yang 

buruk menjamin kegagalannya. Sikap-sikap busuk yang umum 

merusak tim, antara lain adalah ketidak mampuan untuk mengakui 

kesalahan, tidak mau memaafkan, kecemburuan sepele, penyakit 

“saya”, tukang kritik, dan hasrat untuk memonopoli segala kredit. 

Kebanyakan sikap buruk akibat dari keegoisan. 

  

9.  Hukum Keterandalan 

Rekan-rekan satu tim harus dapat saling mengandalkan satu sama 

lain dalam soal-soal penting. Rumusan keterandalan adalah 

karakter + kompetensi + komitmen + konsistensi + kekompakan. 

Rumusan keterandalan ini tidak rumit, tetapi dampaknya sangat 

kuat. 

  

10. Hukum Bandrol Harga 

Tim akan gagal mencapai potensinya kalau tidak membayar 

harganya. Kalau semua orang tidak membayar harga untuk meraih 

kemenangan, maka semua orang akan membayar harga berupa 

kekalahan. “Kalau anda berikan yang terbaik kepada dunia, dunia 

akan membalasnya” –H. Jackson Brown. 

  



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 64 

11. Hukum papan angka 

Tim bisa melakukan penyesuaian kalau tahu posisinya. Kalau 

sebuah tim ingin mencapai sasaran-sasarannya, ia harus tahu 

posisinya. Papan angka itu memberikan gambaran permainannya 

pada suatu saat tertentu. Papan angka itu penting untuk evaluasi, 

mengambil keputusan, melakukan penyesuaian dan selanjutnya 

untuk meraih kemenangan. 

  

12. Hukum Pemain Cadangan 

Tim-tim yang hebat Memiliki Kedalaman. Pemain Pembuka 

sehebat apapun, kalau sendirian, takkan cukup kalau timnya ingin 

mencapai tingkatan yang tertinggi. Kalau sebuah tim memiliki 

pemain cadangan yang hebat, pilihannya hampir tak terbatas. 

Kunci untuk memanfaatkan Hukum Pemain Cadangan dengan 

sebaik-baiknya adalah terus memperbaiki tim anda. 

  

13. Hukum Identitas 

Yang mengidentifikasikan tim adalah nilai-nilai yang dijunjung 

bersama. Langkah-langkah yang dapat diambil : Ketahuilah nilai-

nilai yang hendaknya dirangkul tim oleh anda, amalkanlah nilai-

nilai tersebut, komunikasikanlah nilai-nilai tersebut kepada tim 

anda, dan dapatkanlah dukungan terhadap nilai-nilai tersebut lewat 

perilaku yang sesuai di antara para anggota tim. 

  

14. Hukum Komunikasi 

Interaksi mendorong diambilnya tindakan. Komunikasi seorang 

pemimpin haruslah konsisten, jelas, serta sopan. Tetapi para 

pemimpin  haruslah menjadi pendengar yang baik. Ketidak 

mampuan untuk mendengarkan akan mendatangkan permusuhan, 

miskomunikasi, dan retaknya kekompakan tim.  

  

15. Hukum Keunggulan 

Perbedaan antara dua tim yang sama berbakatnya adalah 

kepemimpinannya. Lihatlah tim manapun yang telah meraih sukses 

besar, maka akan anda temukan bahwa tim tersebut memiliki 

kepemimpinan yang kuat. Kuncinya adalah bekerjasama dan 

membangkitkan yang terbaik pada diri orang-orangnya. 
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16. Hukum Moral yang tinggi 

Kalau anda menang, sakitnya tak terasa. Moral yang tinggi adalah 

satu hal penting dalam menciptakan keadaan yang tepat bagi tim 

manapun untuk berprestasi pada tingkatan yang tertinggi. Joe 

Namath, pemain penyerang yang membantu tim New York Jets 

yang memenangkan Super Bowl pada tahun 1969, mengalamai 

kegembiraan luar biasa dari kemenangannya. Perasaan itu 

sedemikian kuatnya, sehingga menopang ia melalui disiplin, rasa 

sakit dan pengorbanan yang dituntut untuk berprestasi pada 

tingatan tertinggi. 

  

17. Hukum Investasi 

Investasi dalam tim akan berkembang dengan berjalannya waktu. 

Sebagai pemimpin, Andalah, lebih dari siapapun juga, yang 

menetapkan lingkungan organisasi Anda dan apakah orang-orang 

Anda berinvestasi dalam diri orang lain. Seorang pemimpin perlu 

mendorong pertumbuhan, menyisihkan waktu, uang, dan 

mengambil tanggung jawab untuk investasi dalam timnya. 

  

 Hukum-hukum ini merupakan hukum kerjasama yang sangat 

bermanfaat bagi para pemimpin untuk menyatukan timnya dan 

memimpin mereka menuju kemenangan. Kepemimpinan 

merupakan suatu proses , dan bahasan dalam buku ini akan sangat 

menolong para pemimpin untuk dapat memberdayakan timnya 

serta dapat menjadi pemimpin yang lebih baik. Semakin banyak 

hukum yang dipraktekkan, semakin hebat perpaduan tim Anda 

akan berkembang. Dalam setiap bahasan hukum-hukum kerjasama 

tim yang efektif ini telah diberi contoh praktis/nyata, sehingga  

lebih muda dimengerti dan mendorong pembaca untuk berkarier 

dalam menjadi pemimpin yang berbobot dan handal bagi 

kemuliaan Yesus, Tuhan kita. 
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