
 
KEPEMIMPINAN, MORAL KERJA DAN ESPRIT DE CORPS 

 
Diantara kepemimpinan dan kinerja  terdapat sebuah lembah yang  disebut 

semangat kerja atau moral kerja. Yang dimaksud dengan  istilah  "moral" disini 
bukanlah "moral" dalam pengertian "standar perilaku atau prinsip-prinsip  tentang 
benar dan salah atau baik dan buruk.  Karenanya sama  seperti definisi tentang 
kepemimpinan, maka definisi moral – dalam artian semangat kerja – juga diliputi 
dengan kontroversi.  Sebagian para pakar memandang  moral sebagai fenomena 
individual, sementara pakar  lain memandangnya sebagai sebuah fenomena 
kelompok. Definisi tentang moral mungkin sering tumpang tindih dengan istilah lain, 
seperti kepuasan, sikap, dan motivasi kerja, atau sering dihubungkan dengan  
frustrasi kerja dan dinamika kelompok.  Sedangkan para pakar lain berupaya mencari 
kompromi dalam memberi pemahaman tentang  istilah kepuasan, semangat atau  
moral kerja. Mereka mengatakan  bahwa   kepuasan kerja digunakan untuk 
mengukur  faktor psikologik secara individual, sedangkan  istilah "moral"  digunakan 
untuk mengukur faktor psikologik pada tingkat kelompok. Perdebatan tentang 
apakah moral merupakan faktor psikologik  individual  atau kelompok mungkin dapat 
dianalogikan dengan mengambil perumpamaan tentang koloni lebah. Meskipun 
setiap ekor lebah  sama pentingnya dalam pengumpulan nektar untuk tujuan 
produksi madu, namun seekor lebah  tidak dapat mengumpulkan cukup nektar 
dalam memenuhi jumlah yang  dipersyaratkan oleh  koloni. Jumlah total semua 
nektar dikumpulkan oleh gabungan lebah dari suatu  koloni agar menghasilkan  madu 
untuk mempertahankan suatu koloni. Meskipun terdapat seekor lebah yang sakit 
atau absen dalam pengumpulan nektar, namun hal tersebut tidak akan 
mempengaruhi produksi keseluruhan pengumpulan nektar. Dari perumpamaan ini 
para pakar memandang bahwa moral adalah suatu fenomena kelompok,  sehingga 
moral didefinisikan sebagai, "semua faktor psikologik atau kekuatan yang 
mempengaruhi kinerja kelompok". Definisi ini lebih lanjut divalidasi oleh Lawrence 
yang menyatakan bahwa istilah 'moral' meliputi semua faktor psikologik yang 
menyebabkan para pekerja bersedia melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan 
harapan organisasi atau manajemen. Dari sisi kebahasaan kamus Oxford 
mendefinisikan moral sebagai jumlah kepercayaan diri, antusiasme, tekad, dan lain 
sebagainya  yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang  pada waktu tertentu.  
Definisi Oxford ini dikuatkan oleh  Hershey (1985) yang  menyatakan bahwa moral 
adalah antusiasme kelompok atau tim untuk mencapai suatu tujuan. Maka tersirat  
dua  dimensi dalam faktor moral, yakni : faktor psikologik atau  sikap (attitude), dan 
kinerja ( produktivitas para pekerja), dan  hal terpenting  untuk dicatat  adalah bahwa 
terdapat  hubungan kausal  diantara keduanya. Yang dimaksud dengan hubungan 
kausal diasumsikan bahwa  suatu faktor psikologik memiliki pengaruh langsung pada 
kinerja. Sementara sikap (attitude) merupakan  kecenderungan yang mengarah pada 
perilaku  positif dan  negatif. Dengan demikian, sikap positif mengarah pada  kinerja 
yang positif, sedangkan  sikap negatif mengarah pada   kinerja yang  negatif dari para 



pekerja, sehingga  moral bagaikan pedang bermata dua. Jika  mengayun ke arah 
kanan akan menanamkan energi positif yang luar biasa, sehingga mendorong para 
pekerja  untuk  tampil ke tingkat kinerja superior, sebaliknya  jika ayunan mengarah 
ke kiri akan  menghasilkan energi negatif yang mungkin dapat menimbulkan 
kerusakan serius pada jalannya operasi organisasi.  Suatu kepemimpinan yang efektif 
senantiasa akan menciptakan suatu  lingkungan yang kondusif bagi tumbuh-
kembangnya  moral yang positif, dalam hal ini pemimpin harus  berkontribusi 
terhadap produktivitas kerja yang tinggi.  

Disamping itu, praktek keorganisasian baik bisnis ataupun publik  akan 
berkaitan dengan semua praktek manajerial yang diarahkan pada para pekerja yang 
dapat  menimbulkan  baik reaksi positif atau negatif dari para pekerja terhadap  
organisasi yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, desain institusional mengacu 
pada bagaimana cara organisasi dikonfigurasikan agar menjadi satu kesatuan yang 
koheren. Dalam manajemen, pengorganisasian berurusan dengan berbagai individu 
dan tim kerja, dimana masing-masing  melakukan fungsi dan tugas yang diperlukan 
untuk mencapai suatu hasil. Porter et al. menyatakan bahwa diantara berbagai 
pengaruh yang berdampak pada perilaku kerja individu dalam kaitannya dengan 
pengaturan  organisasi, tidak ada yang  lebih penting  dan berimplikasi luas selain 
desain organisasi itu sendiri. Artinya, jika struktur organisasi diubah sedemikian rupa, 
maka para pekerja akan merasa sulit untuk  menjalankan fungsi dan tugas mereka 
sesuai dengan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga mereka yang 
terpengaruh oleh  suatu perubahan dapat melakukan perlawanan tangguh terhadap 
struktur yang baru. Misalnya, penutupan departemen sosial di era pemerintahan Gus 
Dur yang menyebabkan resistensi  serius dari  mereka yang terkena kebijakan baru 
tersebut,  dan mereka akan menganggap diri mereka sebagai korban, meskipun 
status mereka dialihkan ke departemen lain.  

Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mengarahkan  sekelompok individu 
untuk melakukan sejumlah tugas atau pekerjaan yang  berkontribusi langsung pada 
realisasi tujuan yang telah dirumuskan oleh organisasi. Namun demikian, kelompok 
atau tim kerja memiliki dinamikanya sendiri yang memiliki potensi untuk 
mempengaruhi tindakan atau perilaku dari anggota individu dalam tim kerja. 
Pengaruh kelompok dapat membawa sikap positif bagi  anggota atau individu pada 
tim kerja, dan sebaliknya  dapat menumbuhkan perasaan negatif diantara individu  
dan anggota, baik  terhadap pemimpin atau bahkan terhadap organisasi secara 
keseluruhan. Dengan demikian efektivitas organisasi  sangat dipengaruhi oleh sifat 
kegiatan antarpribadi dalam tim kerja  yang mengambil bagian dalam kegiatan 
organisasi tersebut. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana cara kelompok  
mempengaruhi sikap dan perilaku anggotanya? Jawaban terhadap pertanyaan ini 
tentunya akan menyoroti tentang budaya organisasi. Budaya organisasi secara 
tersirat dan tersurat telah menetapkan tentang bagaimana  anggota tim kerja harus 
bersikap antara  satu dengan lainnya,  yang pada gilirannya dapat mempengaruhi  
perilaku mereka terhadap organisasi itu sendiri, dan pada akhirnya akan terbentuk 
norma kelompok (Burtis dan Turman, 2006). Dengan kata lain, norma kelompok 



merujuk pada suatu kondisi dimana anggota kelompok atau tim kerja diharapkan 
untuk membiasakan dan mempraktekkan budaya  tim kerja tertentu (Levine dan 
Moreland, 2006).  

Seiring dengan berjalannya waktu, setiap anggota  tim kerja akan membentuk 
harapan kolektif tentang bagaimana anggota tim kerja tersebut seharusnya 
berperilaku sesuai dengan norma yang diharapkan (Griffin,  2005). Tentu saja 
biasanya terdapat  kekhawatiran dari anggota terkucil dari kelompoknya (out-group), 
sehingga mayoritas kelompok atau tim kerja akan mendorong sebagian besar 
anggota kelompok untuk  mematuhi norma-norma kelompok (Burtis dan Turman, 
2006). Demoralisasi  kelompok dapat terjadi, ketika mayoritas pekerja memilih 
mendukung suatu  pemogokan misalnya, di sisi lain kelompok minoritas pekerja yang 
tidak  menginginkan adanya pemogokan tidak punya pilihan selain bergabung 
dengan rekan-rekan mereka, karena takut dikucilkan.  Secara positif, bekerja dalam 
suatu tim kerja dapat merangsang orang untuk mengembangkan ide-ide baru dan 
meningkatkan produktivitas kerja mereka, dan sebaliknya  suatu solidaritas 
kelompok atau tim kerja juga dapat mempengaruhi untuk melakukan penurunan 
produktivitas dan menetapkan standar kerja tim jauh di bawah rata-rata prestasi 
yang diharapkan. Kelompok solidaritas juga dapat mempengaruhi resistensi terhadap 
perubahan, maka dalam hal ini  tugas para pemimpin adalah menggunakan dinamika 
kelompok sedemikian rupa agar solidaritas kelompok tersebut menunjukkan sikap 
yang menguntungkan dan berkontribusi terhadap standar kerja yang tinggi  dan 
bersedia menerima perubahan yang diperlukan. Dengan demikian, untuk sementara 
dapat disimpulkan, bahwa moral tim kerja didorong oleh norma kelompok,   dan tim 
kerja dapat memberikan pengaruh pada anggota  tim kerja untuk menerima atau   
menolak instruksi yang datang dari seorang pemimpin. Jika pemimpin tidak dapat 
menumbuhkan  energi  positif pada tim kerja, maka situasi ini akan memunculkan 
konsekuensi serius bagi kedua belah pihak, baik pemimpin maupun tim kerja. Oleh 
karena itu, tugas pemimpin  adalah menyalurkan  upaya tim kerja  menuju 
pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi tugas tersebut  tidak akan tercapai jika 
masih terdapat polarisasi antara tim kerja dan pemimpin,  dan apabila polarisasi ini 
tetap dibiarkan, maka  suatu penurunan moral tim kerja  akan berdampak buruk 
pada kinerja organisasi. Artinya bahwa tugas memimpin sama dengan memupuk 
moral kerja secara positif, yaitu menyelaraskan antara norma tim kerja dengan 
tujuan organisasi  agar tim kerja  dapat bekerja lebih produktif.  

Faktor lain yang berkaitan dengan moral kerja adalah esprit de corps. Jika 
semangat kerja dapat didefinisikan sebagai "semua faktor atau kekuatan psikologik 
yang mempengaruhi kinerja kelompok", maka esprit de corps merupakan bentuk 
"kesetiaan dan perasaan yang menyatukan anggota kelompok". Beberapa kelompok 
mungkin bercampur akan tetapi belum tentu berbaur. Sehingga kelompok yang tidak 
berbaur dapat disamakan dengan campuran air dan minyak. Meskipun campuran 
tersebut diletakkan dalam satu wadah, maka segera setelah campuran tersebut 
mengendap masing-masing unsur akan  memisahkan diri,  yakni air akan  tenggelam 
dan mengisi ruas bagian bawah sementara minyak akan mengapung di atas. Untuk 



memudahkan menjelaskan esprit de corps dapat diilustrasikan dengan membuat 
analogi sekawanan singa yang tengah berburu bersama-sama dan mampu 
menjatuhkan mangsa besar seperti kerbau atau jerapah. Namun hal tersebut hanya 
bisa terjadi jika sekawanan singa tersebut bersatu untuk  mencapai tujuan akhir, 
yakni makan bersama dan tumbuhnya kebanggaan tentang penaklukan mangsanya 
yang jauh lebih besar. Bruce (2003) telah menjelaskan arti konsep esprit de corps 
sebagai  bahasa perancis, yang menggambarkan pengertian tentang  “rasa persatuan 
dan kesamaan tujuan di antara anggota kelompok." Menurut Bruce "jika seorang 
pemimpin ingin menciptakan suasana tim kerja dengan semangat tinggi, maka  tim 
kerja tersebut perlu memiliki esprit de corps, dan suatu  semangat kerja dapat 
muncul jika  setiap anggota tim kerja merasa istimewa". Menurut  Bruce moral kerja 
adalah fenomena individual bukan fenomena kelompok, sementara esprit de corps 
adalah fenomena kelompok, sehingga keduanya dapat saling memperkuat.  

Menurut  Cannon dan Griffith sebelum menjelaskan lebih jauh tentang 
fenomena esprit de corps perlu dijelaskan terlebih dahulu perihal penggunaan istilah 
tim dan kelompok. Menurut Cannon dan Griffith, tim adalah subunit dari kelompok 
dan biasanya dibentuk  untuk mencapai misi yang lebih  sempit dari misi kelompok. 
Sebagai contoh, sebuah organisasi akan melaksanakan suatu proyek tertentu dan 
untuk melakukan hal tersebut para pekerja dapat diambil dari sejumlah unit 
fungsional yang dikumpulkan menjadi sebuah tim. Namun  setelah proyek selesai, 
para pekerja biasanya dikembalikan  ke fungsi spesifik semula dalam organisasi. Oleh 
karena itu Cannon dan Griffith (2007) juga menjelaskan  empat karakteristik tim, 
pertama, suatu tim dirancang untuk tujuan tertentu, seperti yang  dicontohkan di 
atas. Kedua, harus ada tingkat saling ketergantungan yang kuat diantara anggota tim 
sehingga tim dapat memanfaatkan keterampilan yang berbeda yang dimiliki oleh 
masing-masing anggota tim. Ketiga, anggota tim ditempatkan pada tugas khusus 
sehingga  jika salah satu anggota tim gagal  melakukan tugas, maka dampaknya akan 
terasa langsung pada tim, sehingga misi yang akan dicapai menjadi tersendat bahkan 
akan tidak  terwujud sama sekali. Keempat, penempatan anggota tim perlu 
dikonfigurasikan kedalam struktur  sehingga masing-masing anggota tim sadar akan 
adanya  peran, fungsi  dan tanggung jawab yang berbeda yang dimainkan oleh 
seluruh anggota tim. Jika pengertian  esprit de corps hendak dianggap sama saja  
dengan moral kelompok, maka teori yang ditawarkan oleh Cannon dan Griffith 
tentang pengembangan kelompok perlu diadopsi dalam konteks ini. Dalam hal ini 
Cannon dan Griffith (2007) telah mengembangkan model yang mereka sebut sebagai 
komponen kelompok yang efektif yang akan membentuk landasan model esprit de 
corps.  Asumsi utama dari model ini ialah  jika semua unsur muncul secara positif, 
maka esprit de corps kelompok diharapkan akan tinggi dan pada gilirannya dapat 
memberikan kontribusi yang tinggi pada moral kelompok. Dengan demikian, perlu 
adanya definisi yang jelas dan mudah dimengerti tentang tujuan. Tujuan kelompok 
atau tujuan organisasi  biasanya diformulasikan kedalam  visi organisasi (Forster, 
2005). Dengan demikian, anggota kelompok harus tahu mengapa kelompok itu ada 
dan apa yang hendak mereka capai. Sebaliknya, adanya ambiguitas dalam 



mendefinisikan tujuan dapat menghasilkan frustrasi, apatis, sinisme dan bahkan 
permusuhan terhadap para pemimpin mereka. Dalam hal ini para pemimpin memiliki 
tugas yang menantang, tidak hanya harus mampu mendefinisikan tujuan dengan 
jelas  atau menetapkan  target yang terukur, akan tetapi juga mampu menanamkan 
komitmen bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, unsur yang 
paling penting dari kepemimpinan adalah menciptakan sebuah lingkungan yang 
kondusif di mana anggota tim kerja bersedia berbagi dan  percaya pada visi yang 
akan dicapai. Namun demikian adalah gegabah menganggap  bahwa anggota tim 
kerja dengan sendirinya akan memahami visi organisasi. Para pemimpin perlu 
menjelaskan dan menanamkan visi organisasi sampai semua anggota tim kerja 
merasa bahwa visi tersebut adalah miliknya sendiri. Keterasingan anggota tim kerja 
dari organisasi  biasanya diperburuk oleh kurangnya pemahaman dan rasa 
kepemilikan terhadap visi organisasi.  

 Setelah visi, misi dan tujuan organisasi dipahami dengan benar oleh anggota 
tim kerja, maka proses selanjutnya adalah mengalokasikan tanggung jawab yang 
jelas untuk masing-masing anggota tim kerja. Disinilah kompetensi setiap anggota 
tim kerja perlu ditempatkan dengan baik sehingga setiap anggota tim kerja mulai 
berkontribusi pada tujuan organisasi. Pada tahap ini, para pemimpin organisasi perlu 
memastikan bahwa semua anggota tim kerja kompeten dalam melaksanakan tugas 
yang mereka pilih. Disinilah pentingnya mempekerjakan  orang  pada tempat yang 
tepat (the right man in the right place). Sebuah organisasi mungkin memiliki misi dan 
tujuan yang benar, akan  tetapi jika anggotanya tidak kompeten dalam melaksanakan 
tujuan tersebut, maka tim kerja tersebut berada diambang kehancuran dengan 
tingkat performa yang minimum. Seumpama dalam sebuah orkestra musik, maka 
ketika sebuah lagu yang akan dimainkan telah dipilih, maka para anggota orkestra 
harus mulai memainkan alat musik  mereka dengan  kompeten. Kompetensi  
memainkan alat musik saja tidak cukup, setiap musisi harus mampu membaca 
partitur musik dan dapat berfungsi secara produktif terhadap kelompok. Musisi juga 
harus memperhatikan norma-norma dan prosedur sehingga permainan mereka  
efektif bagi kinerja  orkestra. Dengan kata lain, agar suatu tim kerja atau kelompok 
dapat tampil dengan semangat tinggi, maka kejelasan peran masing-masing adalah 
penting. Pendeknya, suatu tim kerja perlu menciptakan norma-norma dan prosedur 
dalam upaya mengarahkan setiap anggota mewujudkan  tujuan organisasi.  

Sebagaimana telah dijelaskan diatas esprit de corps didefinisikan sebagai 
moral atau semangat tim. Moral tim adalah semua faktor psikologik atau kekuatan 
yang mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor penting lain disamping moral atau 
semangat tim adalah motivasi kelompok yang merupakan  kekuatan pendorong yang 
memotivasi tim kerja untuk melakukan  atau tidak melakukan sesuatu. Dengan kata 
lain, bahwa dibalik setiap tindakan terdapat semacam baling-baling yang 
memberikan energi (drive) bagi tim kerja untuk bertindak dengan cara tertentu. Para 
pakar juga menemukan bahwa terdapat hubungan linear atau positif antara moral  
dan motivasi tim kerja. Hal ini juga berarti bahwa jika terjadi peningkatan motivasi, 
maka akan diiringi oleh  peningkatan pada moral tim kerja. Demikian juga sebaliknya, 



jika terjadi  penurunan motivasi, maka akan diikuti oleh penurunan moral tim kerja. 
Sebagai ilustrasi, suatu  tim kerja  diberi target untuk meningkatkan produksi 
pembuatan tas merek tertentu sampai  1.500 unit tas per minggu, dari yang bisanya 
hanya mampu mencapai 900 unit per minggu. Kemampuan untuk mencapai target 
baru tersebut akan tergantung pada sejumlah faktor. Yang jelas, jika kelompok 
tersebut merasa bahwa imbalan  yang dijanjikan oleh manajemen  tidak sepadan 
dengan kinerja tinggi yang harus dikerahkan, maka tim kerja tersebut dapat saja 
menolak untuk unjuk kinerja sesuai dengan standar produksi baru. Bersedia atau 
tidaknya para pekerja untuk memenuhi target baru akan bergantung pula pada 
pendekatan gaya kepemimpinan yang dipraktekkan. Jika suatu gaya kepemimpinan 
yang dipraktekkan tidak sesuai dengan harapan tim kerja, maka  situasi yang ada  
dapat berubah menjadi konflik yang melebar, apalagi jika manajemen secara apriori 
menuduh bahwa tim kerja tersebut telah melakukan pembangkangan yang disertai 
dengan pemberian sangsi terhadap beberapa  anggota tim kerja yang memicu 
pembangkangan. Ilustrasi ini mungkin sering terjadi  dalam bidang  pertambangan, 
dimana sering terjadi polarisasi antara kebijakan manajemen dengan harapan  para 
pekerja buruh tambang.  

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa esprit de corps telah didefinisikan 
sebagai semangat tim, atau "roh"nya suatu kelompok atau tim kerja. Terdapat 
perasaan loyalitas dalam batin mereka yang mengungkapkan saling rasa memiliki   
antara anggota tim kerja  satu dengan  yang lainnya, atau  satu-untuk-semua, semua-
untuk-satu. Timbulnya suatu sikap positif kolektif dipicu oleh adanya kesesuaian 
antara harapan tim kerja dengan tujuan organisasi. Semangat tim kerja yang tinggi 
mampu  menghasilkan perasaan positif diantara sesama  anggota tim kerja,  tidak 
hanya terhadap  pekerjaan itu sendiri, akan tetapi juga  terhadap organisasi.  Suatu 
tim kerja  yang riang-gembira  adalah tim kerja yang  bahagia dan tim kerja yang 
bahagia adalah tim kerja yang  produktif. Produktivitas tim kerja dapat meningkat 
meskipun  motivator ekstrinsik seperti gaji dan kondisi kerja tidak berubah, maka 
yang berubah adalah motivator intrinsik  lingkungan yang menimbulkan rasa 
kebahagiaan dari  para pekerja.  Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah 
keyakinan yang juga merupakan produk dari semangat tim kerja. Jika para pemimpin 
dan seluruh jajaran organisasi  menunjukkan sikap kepercayaan dan penghargaan 
atas kontribusi yang diberikan  oleh tim kerja, maka akan tumbuh kepercayaan 
mereka untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dengan lebih sungguh-sungguh 
untuk melaksanakan tugas dengan lebih keras. Maka tugas seorang pemimpin adalah 
memberdayakan tim kerja  sehingga mereka  dapat bekerja  pada tingkat yang 
optimal. Hal lain yang dapat muncul dari moral tim kerja yang positif adalah 
kesediaan dan kerelaan  untuk memberikan dukungan kepada tim kerja lain tanpa 
harus mengeluh atau berkeluh-kesah,  bahkan tim kerja dengan moral positif ini  
akan menganggap dirinya sebagai duta bagi keseluruhan organisasi. Mereka akan  
bersedia penuh untuk memberikan dukungan kepada anggota tim kerja lain  
sehingga tim kerja yang lain juga dapat mewujudkan tujuannya.  Oleh karena itu, jika 
mereka diberi tugas yang menantang, mereka justeru tetap memiliki harapan yang 



tinggi untuk mengatasi semua tantangan dan permasalahan dengan cara masuk akal. 
Hanya tim kerja yang memiliki harapan yang tinggi yang mampu menemukan jalan 
keluar dari berbagai bentuk tantangan atau krisis sekalipun.  Malah banyak kelompok 
atau tim kerja yang menemukan diri mereka sendiri ketika mereka menghadapi 
tantangan besar dan itu berarti bahwa hanya mereka yang memiliki harapan yang 
tinggi yang dapat lolos dari terpaan badai. Seseorang akan bersedia memberikan hak 
suaranya dalam suatu PILKADA misalnya, jika mereka masih memiliki harapan  bahwa  
perubahan besar akan terjadi dalam kepemimpinan baru.  Begitu juga kebanggaan  
dan harga diri akan muncul jika anggota tim kerja masih memiliki keyakinan diri yang 
tinggi. Suatu  kelompok atau tim kerja yang memiliki kebanggaan dan harga diri yang 
tinggi akan memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif dan tidak harus 
menunggu pemimpin memerintahkan tugas mereka. Suatu moral kerja tim perlu 
diidentifikasi untuk mencari bentuk penguat bagi  seorang pemimpin untuk 
meningkatkan kinerja organisasi. Jika tim kerja dilibatkan menjadi bagian dari proses 
pengambilan keputusan berkaitan dengan pekerjaan mereka, maka kemungkinan 
besar bahwa  tim kerja tersebut akan antusias mendukung keputusan yang dihasilkan  
dimana aspirasi mereka telah  dimasukkan kedalam keputusan tersebut. Disamping 
perlunya ditumbuhkan  semangat kebersamaan antara pemimpin dan tim kerja 
sehingga anggota tim kerja merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari 
organisasi.  

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menetapkan tujuan. Dalam 
konteks tujuan inilah suatu tim kerja akan  bersemangat untuk bertempur  sampai 
tujuan dapat diraih. Namun demikian menetapkan  tujuan organisasi harus dilakukan 
sesuai dengan kemampuan tim kerja agar mereka mampu mencapai tujuan tersebut. 
Dalam hal ini  bahwa suatu tim kerja akan  memiliki semangat kerja yang tinggi 
apabila  tujuan organisasional yang  ditetapkan sejalan dengan kemampuan tim 
kerja, sehingga tim kerja akan mampu melakukan pekerjaan, sekaligus diberdayakan 
dengan disediakan  sumber daya lainnya yang diperlukan. Sebaliknya, suatu tim kerja 
yang memiliki moral kerja yang rendah akan sulit  mewujudkan tujuan yang telah 
ditetapkan, dimana tim tersebut akan menunjukkan  determinasi kinerja yang rendah 
dalam rangka meraih tujuan.   

Jutaan pria dan wanita selama ini menghabiskan sebagian besar waktu kerja 
mereka dalam ruang terkunci dalam sekat-sekat organisasi.  Situasi ini dapat  
memiliki efek merugikan, diantaranya adalah akan timbul rasa kebosanan dan 
kurangnya komitmen untuk meraih suatu tujuan dan pada akhirnya akan 
menunjukkan moral kerja yang rendah.   Anggota tim kerja yang memiliki moral kerja  
positif yang tinggi cenderung untuk saling mendukung antara yang satu dengan yang 
lainnya, karena mereka sadar bahwa keberhasilan masing-masing anggota akan 
membawa kesuksesan bagi tim kerja secara keseluruhan, sehingga mereka tidak 
terjebak oleh sekat-sekat organisasional. Fenomena ini dapat lebih difahami pada 
kesatuan tim kerja kepolisian  atau militer, sebagaimana penyerbuan yang dilakukan 
oleh unsur pasukan kopasus kedalam sel penjara baru-baru ini, lepas dari kontroversi 
hukum atau pelanggaran HAM yang berkembang dalam masyarakat, “dimana setiap 



anggota siap untuk membela rekan-rekan mereka sampai mati” (Bateman dan Snell, 
2009).  

Loyalitas kepada tim kerja merupakan aspek penting lainnya, seumpama 
seorang dosen yang mungkin mengorbankan peluang untuk mendapatkan 
penghasilan yang lebih  tinggi di sektor swasta semata-mata karena mereka merasa 
setia kepada universitas dan mahasiswa almamaternya. Loyalitas juga berarti bahwa 
anggota tim kerja  akan bersedia membela kepentingan organisasi mereka setiap 
saat. Contoh sebaliknya, adalah kejadian sebagian besar kejahatan yang dilakukan 
dalam lembaga-lembaga publik seperti pencurian peralatan komputer atau  aset 
pemerintah lainnya yang diduga dilakukan dengan kolusi oleh beberapa orang yang  
bekerja dalam institusi tersebut. Kita sering menyebut fenomena  ini  sebagai adanya  
"unsur orang dalam" yang terlibat, dan membocorkan  informasi kepada penjahat 
agar modus operandi para penjahat tersebut lebih dimudahkan, melalui pasokan 
informasi yang bersumber dari faktor internal (Hardy dan McWhorter, 1988). Bruce 
mengatakan bahwa organisasi  yang berhasil  memupuk semangat kerja yang  positif 
akan mampu menumbuhkan perasaan positif atau  esprit de corps, dan sikap positif 
yang menyertainya  adalah  semangat atau moral kerja dengan penuh  ceria dan 
perasaan bahagia, percaya diri, murah hati, penuh harapan, harga diri yang tinggi, 
dan  memiliki tujuan yang bermakna bagi semua anggota, sehingga akan terjalin 
saling mendukung dan setia kepada institusi atau organisasi mereka  secara 
keseluruhan.  

Dengan membahas  tentang semangat atau moral kerja serta esprit de corps  
ini, diharapkan para pelaku organisasi bisnis dan publik  dapat memahami bahwa 
terdapat suatu hubungan antara kepemimpinan dan moral kerja, sehingga para 
pemimpin dapat menerapkan berbagai pendekatan kontijensi-situasional untuk 
memupuk tumbuhnya suatu rasa esprit de corps yang tinggi. Secara faktual dewasa 
ini tengah terjadi krisis multidimensional dalam semua sisi kehidupan, baik dalam 
bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, yang pada gilirannya juga 
menggerogoti nilai-nilai esprit de corps dalam dunia organisasi bisnis dan publik. 
Tidak terkecuali fenomena ini juga menjangkiti dunia pendidikan, termasuk dunia 
pendidikan tinggi. Hal ini mutlak diperhatikan oleh para pemimpin nasional dan lokal, 
jangan sampai terjadi pembusukkan karakter bangsa,  yang sering muncul akhir-akhir 
ini dikarenakan lemahnya jiwa esprit de corps.  
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