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Orang orang berjuang pada kerja 
sama tim global untuk membangun 
perusahaan multinasional. Terlepas 
dari upaya itu mereka harus bisa 
mengelola perbedaan zona waktu, 
budaya, dan bahasa, serta 
menghadapi norma, praktik, dan 
harapan kelompok yang saling 
bertentangan, yang kemungkinan 
menyebabkan keretakan pada 
kerjasama.



TIGA FAKTOR UNTUK 
MENEGOSIASIKAN PERBEDAAN DAN 

MENEMUKAN PERSAMAAN

Mempelajari

Memahami

Saling 

Mengajarkan



MEMPELAJARI
Berkolaborasi dengan berbagi resiko dan kerentanan satu 
sama lain serta beradaptasi menghadapi norma yang ada 
akan membangun kepercayaan dan tanggung jawab 
bersama. Ketika kita mulai peduli, maka interaksi satu 
sama lain akan terasa lebih nyaman.

Terdapat tiga taktik dalam pembelajaran, yaitu menyerap, 
bertanya, dan menghubungkan. Selain mendapatkan 
kesempatan, kita akan menyerap lebih banyak 
pengalaman dari seseorang dengan latar belakang dan 
perspektif yang berbeda. Ketika satu sama lain terhubung 
akan terasa lebih mudah untuk berkolaborasi.

? ??



MEMAHAMI
Pemahaman adalah tentang memahami mengapa mereka 
melakukannya. Momen kebingungan dan frustasi adalah 
hal yang biasa ketika kalian harus memahami yang bisa 
menyatukan serangkaian perilaku budaya.

Satu sama lain harus melepaskan banyak asumsi dari 
budaya masing masing. Itulah yang sering orang 
maksudkan ketika mereka berbicara tentang “merangkul 
perbedaan.”



SALING MENGAJARKAN
Proses ini membutuhkan instruksi yang sering kali 
berbentuk mentoring, coaching, atau teaching, hal itu 
berfungsi sebagai perantara budaya. Setelah memahami 
penafsiran yang berbeda pada setiap orang, Anda bisa 
menjadi fasilitator yang memungkinkan kedua belah pihak 
memperluas pemahaman budayanya satu sama lain.



Ketika Anda keluar dari zona 
nyaman dan menemukan hal 
kompleks seperti diatas, secara 
aktif, Anda bisa menonton, 
mendengarkan dan “mengambil 
semuanya”. Anda dituntut untuk 
terus memperhatikan, karna halnya 
tidak ada yang bisa membaca 
pikiran, bahkan di kandang sendiri.



● Getting Cross-Cultural Teamwork 
Right by Tseedal Neeley

● https://hbr.org/2014/09/getting-cross-cul
tural-teamwork-right

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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