MEMBANGUN TEAM YANG MULTIKULTURAL
Hal-hal yang bisa menolong kita untuk membangun team yang multikultural:
A. Membangun kredibilitas
•

•
•
•
•
•

Baik orang lokal maupun orang asing harus berusaha dengan keras untuk memahami
norma-norma dan nilai-nilai budaya dari budaya setempat, budaya pengutus, budaya ibu dari
organisasi pengutus dan budaya kepemimpinannya.
Menolong kalau orang lokal menjadi pemimpin team.
Menerima perbedaan norma karena hal itu hanya sekedar “berbeda” dan bukan “jelek”
Seluruh anggota team saling menghormati budaya dan norma semua anggota lainnya.
Multikulturalisme — Jangan menyangkal budaya sendiri maupun budaya orang lain yang
dihadirkan dalam team.
Saling mempersilahkan dan memberikan umpan balik supaya lebih baik dalam memahami setiap
orang.

B. Pentingnya Komunikasi dan Bahasa
Jarak tubuh ketika berbicara, nada suara, komunikasi isyarat/bahasa tubuh, dan irama.
Penyelesaian konflik — prinsip-prinsip tetap sama sebagaimana yang digunakan dalam team
dengan budaya yang sama, tetapi dalam gaya budaya setempat.
• Bahasa team — lebih baik memakai bahasa setempat
• Asumsi budaya yang tersembunyi dari penutur Bahasa Inggris yang seringkali mengganggu:
•
•

(1) Orang lain harus menyesuaikan diri dengan kita;
(2) dalam beberapa cara, penutur dari bahasa-bahasa lain merupakan “orang yang dibawah” kita;
(3) bahasa misi internasional adalah bahasa Inggris;
(4) setiap orang berbicara menggunakan bahasa Inggris;
(5) ada prestise yang lebih, jika berbicara dalam bahasa Inggris;
(6) salah satu keuntungan/berkat yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah bahasa Inggris.
C. Para pembangun kepercayaan
•

Para pembangun kepercayaan
(1) Mempelajari bahasanya;
(2) kesetiaan satu dengan yang lainnya dalam memberikan umpan balik yang positif;
(3) “perintah saling” dari Alkitab;
(4) mempelajari kebiasaan dan sopan santun rekan pelayanan dari budaya yang lain dan berhatihati agar terhindar dalam melakukan kesalahan yang melukai hati nurani mereka (tidak selalu
mungkin, tetapi usaha dan pembicaraan mengenai hal tersebut akan menolong dalam
membangun kepercayaan);
(5) menghindari pemakaian otoritas sewenang-wenang, sebaliknya “saling menghormati dalam
kasih”;
(6) membuat keputusan bersama sebagai sebuah team dalam hal-hal yang bisa menyinggung
perasaan atau kesopanan seorang anggota team;

Mengikuti pedoman pertanyaan ini: Apakah hal-hal yang saya lakukan, pikirkan atau katakan
berpotensi untuk membangun kepercayaan atau berpotensi untuk merusak kepercayaan?
• Mengamati tindakan-tindakan isyarat orang lain yang mungkin bisa disalahmengerti, menimbulkan
konflik atau yang mengakibatkan pelanggaran kepercayaan dalam konteks budayanya.
•

Menyadari kemungkinan adanya budaya setereotip/klise yang berdampak kepada tingkahlaku.
Meniadakan semua yang setereotip/klise tersebut, dan “biarlah setiap anggota mulai dengan
catatan yang bersih atau tidak mengingat hal-hal negatif yang sudah terjadi.”
• Selalu siap untuk belajar.
• Berdoa dengan dan untuk satu dengan yang lainnya.
• Bersedialah untuk melakukan rekonsiliasi ketika kepercayaan mulai rusak, bahkan meminta
seorang mediator jika dibutuhkan.
•

D. Para perusak kepercayaan
•

Para perusak kepercayaan
(1) Kebanggaan dan kesombongan budaya;
(2) Tidak menyadari kebutuhan dan pengharapan-pengharapan sebelum dan selagi team
dibentuk, serta ketidakrelaan untuk mengenali hal-hal tersebut;
(3) Keengganan untuk berbicara mengenai topik-topik yang sulit;
(4) Keengganan untuk mendekati dan berbicara dengan seseorang yang tersinggung, atau untuk
menanyakan (dengan cara yang cocok dengan budayanya) jika sesorang menduga bahwa
seseorang telah tersinggung/terlukai hatinya;
(5) Membocorkan rahasia;
(6) Keengganan untuk mempelajari nilai-nilai dari budaya orang lain yang ada dalam team dan
keengganan untuk membicarakannya;
(7) Tidak melakukan komitmen atau keputusan yang telah dibuat, baik sebagai seorang pribadi
atau sebagai anggota dari team.
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10 PEDOMAN UNTUK HUBUNGAN TEAM YANG SEHAT
1. Kedua rekan pelayanan harus berkeinginan untuk bekerja bersama-sama.
2. Kedua rekan pelayanan harus mengenal dan menyatakan motivasi mereka
masing-masing.
3. Kedua rekan pelayanan harus secara jujur mengakui kebutuhan dan
kelemahan mereka masing-masing.
4. Kedua rekan pelayanan harus menghargai dan membagikan sumberdayanya
masing-masing.
5. Setiap rekan pelayanan harus mementingkan orang lain diatas kepentingan
diri sendiri.
6. Setiap rekan pelayanan harus secara hati-hati menghindarkan diri untuk
membuat orang lain bergantung kepadanya.
7. Kedua rekan pelayanan harus menghargai kapasitas seorang terhadap yang
lain, sebagai seorang penolong.

8. Setiap rekan pelayanan harus rela untuk ditolong.
9. Setiap rekan pelayanan harus menghargai manfaat dari usaha bersama,
diatas manfaat dari usaha pribadi.
10. Setiap rekan pelayanan harus bertumbuh melalui pengalaman memberi
sambil menerima.
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