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LAMPIRAN WAWANCARA

Informan Pertama

: Edy Nurkiswoyo

Lokasi Wawancara

: Ruang rapat kantor Toyota

Tanggal

: 27 Mei 2017

Pukul

: 13:47 WIB

N/E

: Nabila/Edy

No

N/E

1

N

Bapak boleh saya tau nama lengkap bapak?

E

Edy Nurkiswoyo

N

Tempat dan tanggal lahir?

E

Bandung, 13 April 1976

2

3

4

5

N

Keterangan

Kalau saya boleh tau, posisi atau jabatan bapak di sini sebagai
apa?

E

Posisi sebagai departement head

N

Bapak Sudah berlama ya pak bekerja di Toyota?

E

Saya dari akhir 2000an sudah hampir 17 tahun. Ya..September 2000

N

Kalau tinggal di Jakarta ini bapak sudah berapa lama?
Ya sejak saya bekerja di Toyota sih. Jadi ya sejak 2000 sama dengan
masa kerja di Toyota sudah 17 tahun. Tapi dipotong dengan masa

E

ketika saya di-assign di luar. Karena di Toyota saya dua kali diassign
yaitu dua tahun di Thailand dua tahun dan satu setengah tahun di
Jepang.
Bapak, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya soal suku.

6

N

Jadi apa benar bapak berasal dari suku Sunda ya pak karena
bapak lahir di Bandung?

7

E

Ibu saya Sunda, tapi ayah saya Jawa.

N

Lalu bapak dibesarkan dalam suku atau budaya apa?

Strategi Akomodasi Karyawan..., Nabila Hanun Prastiwi, FIKOM UMN, 2017

8

E

Yaitu tadi campuran Sunda dan Jawa

N

Lebih dominan ke mana pak?
Kalau bicara dominan, karena saya lahir di Bandung tentu sunda ya..

E

karena secara lingkungan juga sunda ya. Tapi kan ketika masuk ke
lingkungan, sekolah terutama SMA dan kuliah, pengaruh dari suku
lain juga banyak. Dari Jawa juga banyak, dari Sumatera juga banyak.

9

N

Kapan pertama kali bapak berkomunikasi dengan rekan kerja
bapak yang berkebudayaan Jepang?
Ya sejak saya masuk di sini. Sorry sebenernya kalau kamu nanya

E

spesifiknya kapan, sebelum di Toyota saya juga sudah pernah juga
sih bekerja di KAO Indonesia tapi itu hanya 4 bulan.

10

N

Seberapa sering bapak berkomunikasi dengan mereka?
Cukup sering sih ya, karena basicly berkomunikasi dengan
counterpart Jepang biasanya kalau mereka di posisi yang middle up

E

ya, maksudnya di level setara dengan GM ke atas ya dalam sebulan
mungkin ya sekitar rata-rata 4 kali lah ya. Kadang juga bisa sekali
dalam sebulan.

11

12

N

Berarti dalam seminggu sekali ada ya pak?

E

Ya rata-rata seminggu sekali.

N

Apa kesan pertama kali bapak berkomunikasi dengan rekan
kerja Jepang di Toyota ini?
Sebenernya saat pertama, dulu saya bukan supervisor ya. Dulu saya
masih staff, biasanya secara umum orang Jepang sih disiplinnya
tinggi, terus yang kedua juga sangat memegang ucapan. Jadi kalau
kita sudah berkomitmen ya diharapkan kita akan memenuhi
komitmen yang sudang kita sampaikan, jangan sampai melenceng

E

dari situ. Selanjutnya orang Jepang, khususnya orang Toyota adalah
sangat menekankan kita untuk selalu go action. Jadi kita diharapkan
gak cuma kerja di balik meja tapi kalo ada masalah juga harus liat
permasalahannya

apa

sih.

Jadi

kamu

harus

tau

situasi

permasalahannya secara langsung tidak hanya mendengar dari orang
lain. Kalau kita lihat langsung kita tau situasi nyatanya seperti apa.
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Tapi kalau tidak melihat langsung kayak misalnya di berita mungkin
tidak sepenuhnya terungkap. Kalau kita dengar dari orang lain atau
media komunikasi, akan banyak hal yang tidak terungkap. Itu
sebenernya prinsipnya kenapa kita diharapkan untuk selalu melihat
supaya kita ngerti permasalahannya itu apa sebenernya detailnya.
Jadi gak hanya dengar cerita dari orang lain tapi bener liat. Kalau ada
masalah di produksi itu liat, apasih yang terjadi.
13

N

Dalam berkomunikasi dengan mereka, bagaimana cara bapak
agar mereka memahami maksud tujuan bapak dengan mudah?
Sebenarnya gini, saya simpulkan ini sebagai orang Jepang secara
keseluruhan ya. Secara umum mereka adalah orang yang sangat
praktis jadi ketika kita berkomunikasi dengan mereka pastikan bahwa
informasi yang kita sampaikan kepada mereka itu sudah kita pilah
memang informasi yang penting. Ada satu hal juga ya soal
keterbatasan bahasa. Tidak semua orang Jepang mempunyai
kemampuan bahasa Inggris yang baik, kosakatanya terbatas, kalau
pun bisa bahasa Indonesia juga sedikit. Artinya makanya kita harus
bisa pertama menyaring informasi yang betul-betul penting. Kedua,
cara menyampaikannya juga harus sederhana tapi tetap ringkas dan

E

jelas. Makanya kita di Toyota punya yang namanya report hanya
dalam selembar kertas A3. Jadi apapun permasalahannya kita
tuangkan dalam ilustrasi. Artinya sangat ringkas. Keliatannya
mungkin mudah tapi susah. Kalau kamu harus melaporkan sesuatu
yang kompleks tapi kita ringkas selembar A3. Nah itu sebuah
cerminan dari itu tadi, ringkas dan praktis, padat tapi tetap jelas. Itu
basicnya orang Jepang seperti itu. Jadi untuk menjembatani masalah
pemahaman komunikasi kita harus selalu menyampaikan informasi
seringkas mungkin, sederhana tapi jelas. Terus tidak kalah penting
selalu berusaha menggunakan visualiasi. Jadi kalau kita membuat
paper tidak hanya tulisan saja tapi dengan image, ilustrasi itu jadi
lebih mudah dipahami.

14

N

Lalu ketika bapak berkomunikasi dengan mereka yang
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berkebudayaan

jepang,

apakah

hanya

selalu

membahas

mengenai pekerjaan atau mungkin ada beberapa hal juga yang
di luar pekerjaan?
Sebernarnya tergantung dengan kedekatan kita. Kalau memang orang
E

yang secara kedekatan personal itu lebih, kita tidak hanya berbicara
mengenai pekerjaan. Jadi itu relatif dengan hubungan kedekatan
personal kita aja.

15

N

Lalu kalau di sini, bapak seberapa dekat dengan rekan kerja
Jepang?
Kalau yang sekarang sih tidak terlalu dekat ya, secara emosional

E

biasa aja. Jadi mostly kalau berbicara hanya soal pekerjaan. Kecuali
memang dalam situasi di mana kita di acara gathering itu kita bisa
berbicara di luar pekerjaan.
Lalu dalam berkomunikasi di kantor ini, bagaimana cara bapak

16

N

menyesuaikan gaya bicara bapak dengan mereka? apakah
misalnya

dengan

mengurangi

kecepatan

berbicara,

atau

bagaimana pak?
Itu tergantung dengan kemampuan bahasanya mereka. Kalau
memang kemampuan bahasa Inggrisnya memang cukup baik ya saya
bicara cepat tapi misalnya kalau tidak terlalu baik bahasa Inggrisnya
saya berbicara pelan-pelan. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan
bahasanya. Kan ada juga di sini yang hampir bisa dibilang bahasa
E

Inggrisnya tidak bisa yang saya coba dengan bahasa Jepang. Tapi
sudah jarang sih, biasanya kalau orang Jepang yang ditugaskan
overseas itu bisa bahasa inggris tapi untuk mereka yang terutama di
divisi produksi biasanya mereka ada yang tetap kemampuan bahasa
Inggris yang tidak terlalu itu biasanya saya campur dengan bahasa
Jepang.

17

N

E

Lalu kalau untuk mereka ketika berbicara dengan bapak,
apakah mereka juga menyesuaikan bicaranya atau bagaimana?
Biasanya sih itu tergantung pribadi juga ya. Tapi secara umum sih
saya lihat di sini mereka bicara tidak terlalu cepat-cepat. Karena
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kemampuan bahasa mereka juga terbatas.
Kebanyakan, rekan kerja bapak yang berkebudayaan Jepang itu
18

N

middle up dari bapak atau ada juga yang selevel dengan bapak
atau bahkan bawahan bapak?
Kalau di bawah sih rasanya gak ada ya tapi kalau yang disini

E

memang di atas. Jadi untuk ekspat Jepang yang di sini, jabatannya
cukup tinggi jadi setara dengan GM ke atas.
Lalu ada acara khusus gak sih pak ketika bapak berkomunikasi

19

N

dengan rekan kerja bapak tersebut? kan mereka kebanyakan
bapak bilang tadi ada di atas bapak, apakah ada acara khusus
dari komunikasi verbal, non verbalnya?
Ya yang pasti sih ketika berhadapan dengan mereka harus siapkan

E

data juga. Jadi karena memang yang kita hadapi jabatannya cukup
tinggi, jadi ketika ada keperluan komunikasi kita perlu siapkan data.
Dalam berkomunikasi satu sama lain apakah bapak sering

20

N

mencampurkan bahasa verbal bapak dengan bahasa nonverbal
seperti gerakan tangan atau yang lainnya?

E

Kalau gerakan tangan sebagai isyarat sih ngga, cuman gesture aja.
Kalau menurut bapak, perbedaan apa yang paling menonjol

21

N

ketika bapak berkomunikasi dengan orang Jepang dan
Indonesia di sini?
Sebenarnya orang Jepang itu banyak kemiripannya dengan orang
Jawa secara tata karma. Tapi kalau perbedaan sih rasanya gak ada ya,
gak ada hal yang sifatnya ekstrim dari cara komunikasi. Ya cuman

E

memang mereka di satu sisi lebih ekspresif sih sebenernya. Seperti
saya bilang tadi bahwa sebenarnya mirip orang-orang Jepang secara
budaya mirip-mirip orang Jawa. Jadi kalau dilihat dari cara
berkomunikasi pun gak ada.

22

N

Miripnya seperti apa pak?
Ya dari cara mengungkapkan ekspresi. Dari struktur bahasa saja,

E

Jepang itu mirip dengan bahasa Jawa atau bahasa sunda. Mereka ada
bahasa untuk yang lebih muda, ada bahasa untuk yang setara, ada

Strategi Akomodasi Karyawan..., Nabila Hanun Prastiwi, FIKOM UMN, 2017

bahasa yang untuk dituakan atau dihormati atau lebih tinggi
jabatannya. Makanya menurut saya tidak ada hal yang ekstrim ya
dari cara mereka berkomunikasi, sama saja.
Kalau untuk berkomunikasi di dalam kantor, misalnya saat
23

N

meeting

atau

ketika

bertemu

dengan

bapak

apakah

berkomunikasinya langsung to do point atau apakah ada basabasinya?

E

Biasanya sih to do point.
Lalu ketika berkomunikasi di kantor ini, ketika meeting atau

24

N

diskusi seperti ini, bagaimana bapak meyakinkan ide atau
gagasan kepada mereka?
Kalau menurut saya itu umum, baik itu pada atasan saya yang Jepang
atau yang lokal itu lebih ke culture perusahaan. Di sini sih kalau kita
ingin meyakinkan sebuah gagasan adalah kita harus back up dengan
semua reasoning. Jadi lengkapi dengan data. Misalnya saya ingin
menyampaikan ide, saya bisa mengurangi biaya sekian persen, saya
harus bisa menunjukan evidence, hitungannya bagaimana, kondisi
sebelumnya seperti apa, yang saya tawarkan seperti apa, bagaimana
itu bisa keluar, itu harus kita jelaskan secara detail. Yang penting
penjelasannya harus sistematis dan logis. Ini mungkin salah satu
yang harus saya ungkapkan jadi di Toyota, ya mungkin ini juga

E

diturunkan dari culture Jepang, jadi ketika menjelaskan sesuatu,
rangkaian atau urutan kita menjelaskan itu harus enak, harus runut
gitu supaya mereka paham. Jadi, step by step itu harus sangat teratur.
Jadi ketika berbicara ini, jangan tiba-tiba loncat ke point tiga. Kalau
ada poin-poin sebelumnya itu jangan sampai terlewatkan. Alur
penjelasan itu juga sangat penting. Jadi selain konten, bagaimana kita
menyajikan alur penjelasan. Jangan sampai terlihat loncat-loncat
logikanya. Apalagi ketika kamu berbicara dengan orang yang sudah
high level, karena mereka tidak menguasai pekerjaan secara detail,
cara menjelaskan kita termasuk saat menjual ide harus seperti itu.
Pertama, logis dan sistematis. Kedua, kita harus bisa meyakinkan
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kalau itu bisa dicapai.
25

N

Lalu ketika berkomunikasi, pernah ada masalah yang muncul
akibat kesalahan komunikasi tidak pak?
Ya kalau itu sih pernah, itu sih dulu di awal-awal saya kerja di sini
ya. Perspesi dia seperti ini, sedangkan kenyataannya lain yang

E

penting sepanjang saya bisa menyajikan buktinya itu tidak masalah.
Yang pasti sih mereka bukan tipe orang yang pendendam atau
bagaimana sih ngga.

26

N

Kalau dari segi komunikasi non verbalnya apakah pernah ada
masalah seperti mereka tersinggung, atau bagaimana?
Sebenarnya bukan masalah tersinggung atau bagaimana mungkin
hanya lebih meluruskan kepada jalur komunikasi yang tepat. Jadi
misalnya salah satu anggota tim saya berkomunikasi dengan

E

principle di Jepang, ya tentunya kita harus update dulu dengan tim
Jepang yang di sini. Jadi tidak ada yang sifatnya offended karena hal
yang personal ngga sih. Karena mereka orang yang sifatnya disiplin
terhadap aturan dan waktu.
Lalu bapak tadi kan pernah bilang pada saat diawal-awal
pernah sempat ada konflik perbedaan pendapat. Nah secara

27

N

tidak langsung bapak tadi juga menjelaskan bagaimana cara
menangani masalahnya yaitu dengan argument data yang benar.
Nah selain itu ada lagi gak pak cara lain yang bapak lakukan
ketika ada kesalahpaman itu?
Sebenarnya hanya itu saja sih tidak ada lagi. Karena semakin lama
kita bekerja dengan mereka kita juga semakin paham bagaimana sih
seharusnya kita menghadapi mereka. Kita harus selalu punya dasar
yang

E

kuat

untuk

melakukan

sesuatu.

Selanjutnya

masalah

kewenangan, kita wenang gak atau kita harus butuh keputusan dari
yang atas dulu. Lalu selalu harus mempunyai data untuk bukti. Jadi
saya selalu menekankan pada tim saya adalah untuk komunikasi
yang sifatnya akan membawa kemungkinan dalam pengambilan
keputusan jangan dilakukan secara verbal. Karena ketika lakukan
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secara verbal kita tidak punya bukti. Minimal lewat email, sehingga
kita dapat dengan mudah menyajikan buktinya. Nah biasanya kalau
orang Jepang mendapatkan feedback dari kolega dari orang Jepang
lain. nah mereka memiliki kecenderungan lebih percaya dengan
sesama bangsa Jepang.
Lalu di kantor ini, budaya mana yang lebih dominan? apakah
28

N

budaya Indonesia atau lebih ke Jepang atau mungkin di kantor
ini memiliki budaya baru?
Ya karena ini perusahaan internasional yang asalnya dari Jepang.
Tentu ini merupakan asimilasi dari keduanya. Secara budaya kerja
tentu ada yang dibawa dari budaya jepang tapi kan tetap harus
disesuaikan denagn budaya di sini. tapi menurut saya budaya di sini
itu lebih kepada hasil asimilasi budaya Jepang dengan budaya di sini.
Nah untuk di Toyoto, secara global pun untuk seeseorang yang di
assign di suatu bangsa pasti akan diajarkan soal kebiasaan budaya

E

setempat. Kalau di Jepang, seorang bawahan tidak bisa mendebat
atau membantah dengan atasan sepanjang dengan cara yang sopan
jadi sangat-sangat hierarkis. Jadi senioritas sangat sangat dihormati
kalau di sana. Di sini bukan berarti tidak dihormati ya, tapi budaya
kita lebih terbuka untuk kita mendebatkan meskipun dia jabatannya
lebih tinggi kita boleh mempertanyakan, kita boleh tidak setuju. Jadi
kalau tadi ditanyakan budaya mana yang lebih dominan yaitu budaya
kita dan budaya Jepang. Seperti mungkin di Jepang tidak ada waktu
solat tapi di kita ada ya mereka beri kita waktu solat.
Bapak tadi kan bilang, kalau di Jepang senioritasnya lebih tinggi

29

N

kalau di Indonesia ada mungkin tapi lebih ada kesempatan
untuk berpendapat. Apakah di sini juga terbawa senioritas
budaya Jepang tersebut?
Sebenarnya makin ke sini ya kalau bicara hierarki karier itu sudah

E

makin tergerus tapi kalau bicara masalah komunikasi ini sebenernya
dari dulu kita bebas untuk berdebat. Bukan berarti kalau disana tidak
bisa juga, tapi sangat sungkan.
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Lalu selama bapak kerja di sini, apa saja hal yang tidak biasa
30

N

bapak alami ketika berkomunikasi dengan Jepang misalkan
mungkin dari cara jabat tangannya berbeda, atau bagaimana?
Kalau jabat tangan sih sama. Itu sih terserah kita. Kalau di Indonesia
mau ikutin cara mereka membungkukkan badan atau tidak. Kalau
saya sih biasanya menerima tamu dari Jepang, ya saya kasih hormat
dengan cara Jepang. Tapi kalau untuk mereka yang biasa tinggal di
sini sih biasa-biasa saja salaman tangan. Cuman yang pasti sih yang
saya tau di Jepang mereka tidak terlalu menyukai komunikasi yang
jaraknya terlalu dekat. Ya tapi memang beda ya yang saya rasakan
budaya orang sini dengan orang Jepang. Yang pasti adalah Orang
Indonesia itu adalah orang yang sangat ramah, akrab. Jadi dalam
situasi kerja pun, kalau tadi kamu menyinggung soal basa basi, saya
bisa kasih contohnya orang kita walau satu harian kerja, kalau papas
an di toilet kamu pasti nengok menyapa kan. Nah kalau orang Jepang
diam, lewat aja. Tapi saya perhatikan ketika mereka berada di sini,

E

mereka akan merubah itu sedikit. Jadi kalau kita berpapasan, mereka
nengok sedikit ya.. Walapun ya memang tidak semua ya. Mereka
menurut saya hidupnya sih lebih terkotak-kotak, soal pekerjaan dan
di luar pekerjaan. Kecuali kalau memang kamu akrab banget. Kalau
di sini mereka lebih menyesuaikan. Saya juga yakin Toyota juga
sudah membuat modul untuk asimilasi budaya. Karena kalau tidak,
akan selalu terjadi problem karena tiap budaya kan punya kebiasaan
yang berbeda-beda. Untuk mengasilkan lingkungan budaya yang
nyaman, efektif, kita masing-masing harus melakukan penyusuaian
diri. Bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi itu penting, gak
cuman untuk menyampaikan harapan atasan ke bawahan. Tapi
bawahan juga punya harapan kan. Kita juga harus berkomunikasi
dengan bawahan agar tau perasaan mereka bagaimana kerja di sini
dan harapan sebagai atasan itu apa.

31

N

Dalam

rapat

kesempatan

misalkan,

untuk

bagaimana

menyampaikan

mereka
ide?

memberikan

apakah
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mereka

melakukannya secara fair dan tidak membedakan bahwa orang
ini orang Jepang sedangkan ini orang Indonesia?
Ngga sih, mereka fair. Mereka tidak membedakan, mereka stick
terhadap apa yang kamu sampaikan. Kalau ide yang kamu sampaikan
kuat, cara kamu menyajikan juga jelas, mereka akan melihat kamu.
Mungkin saya ada pernah dengar cerita, ada saatnya apa yang kita
bicarakan diragukan. Tapi sesudah kita mulai bicara, mereka akan
menghilangkan persepsi itu. Jadi yang terpenting adalah itu,
E

menunjukkan kapasitas kita, kalau kita bisa menunjukkan kapasitas
kita, kemampuan kerja kita, mereka menerima. Dan juga kemampuan
kita untuk beradaptasi menyesuaikan dengan budaya mereka
menerima. Dan jangan lupa juga kemauan kita untuk beradaptasi
dengan budaya mereka. Orang akan lebih merasa terbuka dengan
orang yang mau menyesuaikan diri dengan mereka. Mempelajari
bahasa mereka itu juga penting. Tunjukkan bahwa kamu beradaptasi
dengan baik.
Kan kalau bapak lagi komunikasi dengan atasan bapak yang
orang Jepang itu kan pasti bapak gak selalu bicara, tapi
adakalanya juga bapak mendengarkan apa yang mereka
bicarakan gitu kan. Nah, ketika bapak lagi mendengarkan
mereka bicara, terus ada sesuatu yang menurut bapak gak sesuai

32

N

dengan pemikiran bapak nih.. Saya mau tau gimana cara Pak
Edy menyampaikan perbedaan pendapat bapak ke atasan bapak
yang orang Jepang itu? apakah bapak ngomong secara langsung,
jujur atau mungkin karna bapak melihat mereka adalah atasan
bapak dan mereka itu orang asing gitu ya pak jadi bapak setuju
aja deh, atau gimana?
Kalau buat saya sih sama sih ya, kalau menurut saya tidak ada
pandangan yang berbeda, saya sampaikan secara langsung saja. Dan

E

artinya

sebelum

menyampaikan

pendapat

tentunya

kita

mendengarkan dulu penjelasan mereka seperti apa. Tapi orang
Jepang basicly yang kerja di Toyota mereka cukup openness diskusi
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dengan kita. Artinya, mau berdiskusi atau mau agak berdebat segala
macem gak pa-pa yang penting dalam konteks bahasanya dan juga
sesuai manner sih ya jadi biasa aja sih normal.
Kalau sedang berkomunikasi pak, berdiskusi gitu biasanya
bapak pada saat mendengarkan mereka responsnya ke mereka
bagaimana? Kan mungkin kalau orang kita ada kontak mata
33

N

secara langsung, nah tapi saya ada baca artikel di internet malah
justru orang Jepang itu tidak suka kalau misalkan kita tatap
mata secara langsung dan bapak juga sempat bilang kan kalau
orang Jepang gak suka apa ya.. jarak bicaranya terlalu dekat
gitu..
Kalau soal tatap mata tidak masalah ya, menurut saya biasa aja. Kita

E

melihat mata berarti kita menunjukan bahwa kita memperhatikan dan
mendengarkan sih gak ada masalah.
Kalau lagi berdiskusi dengan atasan bapak gitu, mereka juga

34

N

suka menanyakan pendapat bapak tentang apa yang lagi
dibicarain gitu gak pak?
Ya..Tapi itu bisa tergantung konteksnya ya, kadang ada yang sifatnya
bisa langsung intruksi, ada juga menanyakan, atau misalnya mau
mengajak diskusi ya tergantung konteksnya. Bisa aja langsung tiba-

E

tiba ini dong begini, kamu kerjain ini, atau gimana kalau begini, itu
semua tergantung konteksnya sih. Jadi dalam komunikasi kita
menanyakan pendapat sih ada. Tapi gak berarti mesti setiap saat
menanyakan pendapat.. itu tergantung konteks dan situasinya seperti
apa.

35

N

Bapak pernah gak pak ketika bapak menyampaikan ide kepada
mereka, terus ditolak?
Orang di Toyota, orang Jepangnya cukup terbuka untuk berdiskusi,
artinya kalau mau ada argument itu gak pa-pa. Intinya kita bebas

E

berdiskusi terbukalah. Kalau mereka bilang “ngga, saya gak terima
ide kamu”. Kita juga bisa bertanya “kenapa?”gitu. Sampai masingmasing belah pihak oke dan mencapai kesepakatan.
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Kalau bapak berkomunikasi dengan atasan bapak gitu, biasanya
36

N

lebih sering berkomunikasinya secara tatap muka, atau lewat
telepon atau lewat email pak?
Kalau yang atasan Jepang sih lebih suka tatap muka ya. Kecuali

E

dalam situasi dia sedang ada dimana, jadinya lewat telepon atau
email. Tapi biasa yang sering terjadi itu lewat tatap muka.

37

N

Biasanya kalau lewat email atau tatap muka gitu perbedaan
pembahasannya seperti apa?
Gak ada spesifiknya mana yang dibahas lewat email atau tatap muka
gitu gak ada ya. Mungkin tergantung situasi aja kenapa lewat email
mungkin sedang ada diposisi yang jauh. Kan gak lucu juga kalau dia

E

di depan saya tapi lewat email. Kalau memang itu sesuatu yang bisa
didiskusikan secara langsung, ya langsung. Kecuali ada informasi
yang sifatnya formal yang ada surat menyurat yang formal itu lewat
email harus kan itu jadi evidence juga.

38

N

E

Kalau dari segi penampilan mereka, ada yang penampilannya
mencolok tidak pak? Mungkin dari warna pakaiannya, atau..
Kalau di sini biasa aja. Sama aja. Malah di antara mereka pakai
seragam kita.
Kalau bapak ingin menyampaikan suatu informasi, biasanya

39

N

sumber datanya apakah bapak sering dapat sendiri dari
lapangan atau juga dapat informasi dari orang lain?

E

Kombinasi dua-duanya. Selama 17 tahun sih pastinya data dari duaduanya.
Dalam menyampaikan informasi bapak bilang ada laporan A3
yang di dalamnya ada ilustrasi untuk mempermudah orang

40

N

Jepang memahami laporan bapak gitu, nah selain dengan kertas
A3 itu ada yang lain tidak pak media komunikasi yang
digunakan?
Ya banyak, seperti menggunakan power point kah, pdf kah. Yang

E

penting adalah ketika menjelaskan informasinya cukup singkat,
padat, tapi tetap jelas.
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Sebelumnya bapak bilang kalau orang Jepang tidak 100% bisa
41

N

fasih berbahasa Inggris, apakah dengan keterbatasan itu
menjadi salah satu hambatan bapak ketika berkomunikasi
dengan mereka atau mungkin ada hambatan lain pak?
Ya kalau saya sih karena bisa berbahasa Jepang walaupun tidak level

E

mahir setidaknya masih bisa membantu bahkan ketika mereka tidak
bisa berbahasa Inggris sama sekali.
Lalu selama ini kira-kira ada gak sih pak hambatan yang

42

N

sekiranya agak menganggu bapak untuk berkomunikasi dengan
mereka?
Setiap orang punya pribadi yang berbeda-beda ya. Jadi tergantung

E

masing-masing dalam artian tadi dalam kemampuan bahasa, ada
yang bisa mudah diajak berdiskusi, ada yang butuh waktu lama.. Jadi
kalau untuk tantangan atau hambatan itu tergantung dari orangnya.
Nah kalau lagi suasana meeting, lagi berdiskusi, ada atasan
bapak yang orang jepang, kemudian juga ada rekan kerja bapak

43

N

yang orang Indonesia, Nah ketika bapak ngomong dengan rekan
bapak yang orang Indonesia, di situ ada orang Jepang.. Apakah
bapak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
Secara general, kalau ada orang Jepang disitu kita menggunakan
bahasa Inggris jadi mereka juga bisa mengerti. Tapi kalau orang

E

Jepang yang bisa bahasa Indonesia, saya juga pakai bahasa
Indonesia. Tapi ya.. generally kalau ada orang Jepang di ruang
meeting kita menggunakan bahasa Inggris.
Kalau dari segi waktu pak, kan orang Jepang dikenal sekali

44

N

dengan dispilin waktunya ya pak. Nah bapak sendiri untuk
menyesuaikan waktu dengan mereka bagaimana pak?
Kalau masalah ketepatan waktu kalau saya sih kepada orang Jepang

E

atau tidak saya berusaha untuk datang tepat waktu. Ya terutama ke
orang Jepang mereka kan disiplinnya sangat tinggi kalau soal waktu.
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LAMPIRAN WAWANCARA

Informan Pertama

: Feriyal Banjarnahor

Lokasi Wawancara

: Dunkin Donuts Mall Artha Gading

Tanggal

: 31 Mei 2017

Pukul

: 18:35 WIB

N/F

: Nabila/Feriyal

No

N/F

1

N

Nama lengkap bapak?

F

Feriyal Banjarnahor

N

Tempat dan tanggal lahir?

F

Medan, 24 Oktober 1978

N

Pendidikan terakhir bapak

F

S1 Management, UNPAD…Lulus tahun 2002

N

Bapak di Toyota ini jabatan sebagai apa

F

Assistant Manager

N

Sudah berapa lama pak kerja di Toyota?

F

2004…Jadi sudah 13 tahun

N

Bapak tinggal di Jakarta ini sudah berapa lama?

F

Dari tahun 2002

N

Dalam suku apa bapak dibesarkan?

2

3

4

5

6

7

F

8

N
F

9

N

Keterangan

Batak. Tapi kebetulan tempat saya tinggal itu nasionalis. Bahkan
bahasa sehari-hari kita bahasa Indonesia.
Di kantor, seberapa sering bapak berkomunikasi dengan orang
berkebudayaan Jepang
Setiap hari. Atasan saya orang Jepang sih.
Sejak kapan bapak berkomunikasi dengan orang yang
bekebudayaan Jepang?
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Sejak interview masuk di Toyota. Karena dulu GM kita ini orang
F

Jepang. Cuman baru-baru ini Direkturnya, Koordinatornya orang
lokal Indonesia.

10

11

N

Bagaimana kesan bapak pertama kali berkomunikasi dengan
orang Jepang?

F

Biasa aja, saya ngga deg-degan tuh.

N

Dalam sehari-hari berkomunikasi dengan bahasa apa pak?
Dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan bahasa internasional.
Jadi kalo untuk berkomunikasi dengan mereka ya pake bahasa

F

Inggris itu tadi. Kecuali dengan orang produksi. Orang Jepang yang
berada di bagian produksi kan terkadang juga kurang menguasai
bahasa Inggris. Jadi orang kita yang harus lebih belajar bahasa
mereka.
Nah kalau dari segi kecepatan bicara gimana pak bapak

12

N

menyesuaikannya dengan orang Jepang di Toyota apalagi yang
bapak tau misalnya di divisi produksi itu pemahaman bahasa
Inggrisnya sangat kurang seperti itu?
Itu pasti otomatis kalau saya berbicara dengan yang kurang bahasa

F

Inggrisnya ya saya gak begitu cepat-cepat gimana gitu bicaranya.
Tapi kalau ke atasan saya sih biasa aja karena bahasa Inggrisnya
juga lumayan lancar dibanding orang produksi.

13

N

F

14

N

F

Apa rata-rata posisi jabatan rekan kerja bapak yang
berkebudayaan Jepang?
Pasti atasanlah. Karena kan ini juga perusahaan yang berasal dari
Jepang. Ownernya kan mereka. Tapi yang sevel juga ada sih.
Kalau untuk komunikasi lebih sering ke atasan atau dengan
yang selevel bapak?
Ya kalau komunikasi harus ke semua. Namanya budaya timur kan
begitu.
Dalam berkomunikasi, bagaimana sih cara bapak agar rekan

15

N

kerja bapak yang Jepang tersebut mengerti maksud tujuan
bapak?
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Yang jelas pakai bahasa Inggris. Kalau dalam case-case tertentu
memang mungkin ada perbedaan. Tapi pada umumnya yang
F

namanya bahasa intenasional, Kalau kitanya menyampaikannya
secara benar seperti itu, intinya apapun yang kita sampaikan itu
akan ngerti.

16

N

Ada persiapan khususnya gak pak?
Ya kalau dalam konteks mereport, persiapannya ya bikin laporan.
Gak ada yang luar biasa banget. Ya kecuali memang yang membuat

F

berbeda antara karyawan di Toyota dengan yang di luar sana adalah
cara membuat laporan. Karna di Toyota itu kita disuruh buat
laporan di kertas A3 gitu ditulis laporan yang pengen kita
sampaikan apa aja, gak terlalu panjang dan ada visualisasinya.
Selain menggunkan kertas A3, kira-kira ada lagi gak sih pak

17

N

alat yang digunakan untuk menyampaikan laporan bapak
tersebut?
Apa ya.. hmm selain kertas A3 dih biasanya saya pakai power
point. Seperti yang saya bilang tadi kalau mereka itu suka

F

visualisasi, jadi saya usahakan juga di power pointnya saya
menjelaskan data-data yang saya dapat dengan visualisasi agar
mereka juga cepat ngerti juga tentang apa yang sedang dijelasin.

18

N

Ada perbedaan gak pak ketika bapak berkomunikasi ke atasan
dengan ke bawahan bapak?
Pada umumnya sih sama. Kalau kamu berkomunikasi dengan
mereka umumnya sama seperti kita. Ya sama-sama pekerja keras,
sama-sama orang yang santun, seperti sangat menghargai orang
yang lebih tua, ya seperti budaya timurlah. Kita kan sama-sama

F

budaya timur. Kalau untuk berbahasa atau berbicara saya pikir kita
sama. Jadi dengan begitu gak ada perbedaan budaya yang sangat
menonjol yang membuat kita enggan berkomunikasi. Kalau kita
ngomong dengan santun pun semua orang pasti mengerti. Jadi
perbedaan budaya itu muncul pada saat menginterpretasikan
sesuatu. contoh berbicara dengan orang yang lebih tua itu harus
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sopan santun yang ditunjukan dengan gesture dan bahasa yang
lebih santun atau misalnya pada saat sama-sama ingin berpisah
mereka kan biasanya sama-sama menunduk, nah disitulah
perbedaan budaya. Kalau kita kan ngga, paling ya salaman aja.
19

N

Kalau di kantor apa harus begitu juga pak cara hormatnya?
Sesama mereka iya. Tapi kan dalam konteks mereka di sini kan
mereka juga beradaptasi, kita juga perlu beradaptasi. In some case

F

kita gak harus melakukan hal yang sama.

Jadi gak harus

beradaptasi. Saya lakuin dengan berjabatan tangan biasa pada
umumnya.
20

N

Apakah ada masalah atau kesulitan tidak ketika bapak
berkomunikasi dengan mereka?
Pasti ada. tapi saya anggap itu bukan karena perbedaan budaya. itu
karena perbedaan interpretasi. Jadi ketika saya berbicara apa tapi

F

penangkapannya orang sana beda itulah yang kadang jadi .. sebuah
hambatan dan tantangan. Tapi ya kalau kita berbicara dengan jelas,
masuk akal, dan sopan dengan bahasa yang mereka mengerti, itu
sih menurut saya bisa teratasi.

21

N

Ketika bapak berkomunikasi dengan orang Jepang tersebut
ada perbedaan yang menonjol gak pak?
Sepanjang pengalaman saya sih biasa aja. Malah kalau menurut

F

saya itu orang Jepang gak ada basa-basi. Jadi kita pun kalo
berkomunikasi sama mereka gak basa basi juga. Langsung pada
intinya. Itu yang mereka mau.

20

N

Mereka tuh ada kemiripan gak sih pak dengan cara kita
berbicara?
Ada. Justru menurut saya orang Jepang itu tidak suka basa-basi, to

F

the point. Mereka itu pekerja keras, dan dalam berkomunikasi
mereka lihat produktif gak bicaranya. Jadi kalau disatukan dengan
saya sih nyambung-nyambung aja .

22

N

Apakah mereka lebih ekspresif dari kita?

F

Kalau menurut saya hal tersebut berasal dari emosional pribadi atau
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arah orang itu sendiri.
23

N

Dari rekan-rekan kerja, yang sering bapak temui seperti apa?
Ya itu dia. mereka dedikasinya tinggi terhadap kerja, mereka tuh
hidup untuk bekerja. Nah itu budaya yang sudah ditanamkan dari

F

sananya, dari lahir. Mereka disiplin, ulet, itulah baru budaya
mereka. Disiplin, masuk kerja jam 8, mereka jam 7 udah di situ.
Kalau saya gak mau kalah.. jam 6 udah di situ. Itu adalah budaya
mereka.

24

N

Waktu awal-awal bapak kerja di Toyota pernah ada masalah
yang terjadi gak pak antara bapak dan orang Jepang?
Kalo saya sih kebetulan saya tidak pernah merasakan. Tapi kalau
saya perhatikan orang-orang lain yang sesama orang Indonesia

F

pernah. Tapi bukan dalam hal yang ekstrim ya. Kayak misalnya
yang orang Jepang atau Indonesia merasa paling benar, di satu sisi
yang sini orang Jepang atau Indonesia juga gak mau kalah gitu.

25

N

F

26

N

F

Kalau bapak dengan rekan kerja bapak yang berkebudayaan
Jepang tersebut kedekatannya seberapa dekat pak?
Ya relatiflah. Kalau saya cukup dekatlah.. Kalau saya ke Jepang
mereka menjamu.
Selama ini di kantor apakah mereka membicarakan hanya soal
pekerjaan atau juga berbicara soal di luar pekerjaan?
Ya cerita-ceritalah. Seperti masalah kehidupan-kehidupan seharihari.
Di kantor, menurut bapak budaya mana yang lebih dominan

27

N

muncul? apakah Indonesia atau budaya Jepang atau bahkan
kedua dari budaya tersebut?
Karena kita kan di Indonesia ya.. Otomatis Indonesia. Misalnya 10
karyawan, 8 lokal, 2 Jepang. Ya otomatis lebih ke Indonesia. Di

F

mana bumi berpijak…. Balik lagi, kalo orang Jepangnya itu kan
harus adaptasi. Mereka belajar budaya kita, belajar menghargai kita,
belajar bahasa Indonesia. Kita juga mau tau apa yang mereka
maksud, kita juga belajar bahasa Jepang.
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28

N

F

Bapak juga belajar bahasa Jepang? Belajarnya dari buku atau
memperhatikan gitu pak?
Belajar… Belajar dari baca buku cuman kalau dipraktekan ya gitu
masih kaku.
Bapak kalau berkomunikasi dengan mereka, agar mereka

29

N

paham maksud bapak apakah bapak menggunakan gesturegesture yang membantu bapak berkomunikasi?
Gimana ya…mungkin kalau kamu berinteraksi dengan orang

F

Jepang, mereka itu ingin lebih ada visualisasi. Nah saat
menjelaskan yang ada dalam visualisasinya itulah diperlukan
bantuan gerak tubuh untuk mengexplain apa yang kita maksud.

30

N

F

31

N

Berarti selama ini kalau bapak kalau berkomunikasi lebih
menampilkan visualisasi ya untuk menyampaikan sesuatunya?
Mereka suka visualisasi. dan memang kenapa mereka seperti itu
karena mungkin tidak akan ada misunderstanding.
Kalau dari segi nonverbalnya pernah ada masalah gak pak
ketika berkomunikasi dengan mereka
Kalau soal masalah tersinggung atau ngganya kan itu lebih ke
masalah apakah kita bicara dengan sepantasnya atau tidak. Tentu
kalo kita bicara dengan orang Jepang kan kita gunakan bahasa yang

F

mereka ngerti biar gak ada kesalahpamahaman. Jangan sampai kita
bicara dengan mereka pakai bahasa yang cuman dimengerti sama
orang kita aja. Meskipun memang posisi mereka ada di sini, mereka
belajar bahasa Indonesia, budaya kita tapi kan gak semudah itu
mereka ngerti semuanya.
Lalu selama ini kalau berkomunikasi gitu, biasanya bapak

32

N

memberi respons sikap memperhatikan mereka berkomunikasi
gitu gimana? apakah kontak mata secara langsung atau
gimana?
Ya kalau kita dengerin mereka ngomong sih iya kita tunjukan

F

dengan sikap diam dan memperhatikan.. Kalau masalah kontak
mata gitu sih wajar namanya orang lagi berbicara dengan kita pasti
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kita perhatikan dengan tatap muka.. Masa kalau ada orang yang lagi
ngobrol sama kita terus mata kita malah ke mana-mana.. Ya jangan
gitu dong, kita hargai mereka, mereka juga pasti akan menghargai
kita balik.
33

N

Kalau menurut bapak orang Jepang itu kalau di tempat kerja
rasa senioritasnya tinggi gak pak?
Pasti. Justru itu bagian dari sinergi yang kuat dalam mereka itu.
senioritas itu memang sangat terasa. Kalau senior berbicara dengan
yang lebih muda jabatannya pasti yang muda tersebut harus lebih

F

perhatian, mendengarkan, memahami dan mengerti. Itu menurut
saya salah satu strong point. Ya mereka itu lebih ke maintain long
term relationship, bekerja dengan membangun hubungan yang
lama.
Kan rasa senioritasnya tinggi, kalau dari segi penyampaian

34

N

senior
apakah selama ini bapak harus selalu menurut sekali dengan
mereka?
Ya kalau memang mereka benar harus kita nurut dong.. Tapi

F

selama ini sih gak ada yang namanya mentang-mentang kamu
atasan jadi harus nurut terus itu gak ada.

35

N

Tapi kalau ada hal yang tidak tepat apakah harus menurut
juga?
Ya balik lagi.. mereka kan berbicara dengan kita. Kalau memang
secara experience pasti lebih jauh ya kita harus nurut.. Tapi secara

F

umum kalau kita ada ingin menyampaikan pendapat yang beda ya
kita

sampaikanlah

kepada

mereka..

Mereka

juga

pasti

menerima..Namanya diskusi ya kita saling terbuka dan bebas
bertukar pendapat.
36

N

F

Kalau dalam memberikan ide apakah biasanya diterima atau
jadi bahan pertimbangan dulu
Pertimbangan pasti. Mereka itu tidak mudah terbawa. Jadi segala
sesuatunya mereka pasti pertimbangkan hal-hal yang kita ajukan
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pasti dipertimbangkan terlebih dahulu..
37

N

Sekalipun kalau gagasan bapak bagus dan mereka suka apa
juga masih perlu mereka pertimbangkan pak?
Iya, seperti yang saya bilang mereka itu gak mudah terbawa.. kalau

F

ide saya bagus mereka terima, dan mereka pertimbangkan sampai
semuanya ok baru berjalan

38

N

F

Kalau mereka salah lalu kita tegur, apakah mereka merupakan
tipe-tipe orang yang langsung menerima atau sulit menerima?
Kalau kita benar dan kita menyampaikannya dengan benar ya
mereka terima. Kalau komunikasi sih kita terbuka.
Bapak waktu pertama kali kerja di Toyota kan bapak tau dong

39

N

kalau Toyota adalah perusahaan yang berasal dari Jepang,
apakah ketika bapak akan bergabung bapak mencari tahu dulu
bagaimana karater orang Jepang?

F

Saya sih ngga, tapi gak tau ya kalau yang lain. Saya sih dulu gak
mikir ke situ, saya berpikir sallarynya.
Selama bapak bekerja di sini ada hal-hal yang berbeda gak pak
yang bapak lihat dan rasakan ketika bekerja dengan orang-

40

N

orang Jepang? misalnya seperti cara bersalam kan berbeda..
mereka caranya dengan menunduk kalau kita berjabat tangan.
Nah, ada hal lain lagi yang berbeda yang bapak rasakan?
Displin. Yang paling menonjol itu disiplin. Apalagi kalau

F

disamakan dengan orang Indonesia itu ibaratnya dari skala 1 sampai
10, mereka itu sudah level 10, kalau kita masih level 2. itu Juga
yang membuat mereka menjadi negara maju.
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LAMPIRAN WAWANCARA

Informan Pertama

: Mohammad Zaki Azizi

Lokasi Wawancara

: Wendy’s Mall Artha Gading

Tanggal

: 27 Mei 2017

Pukul

: 17:19 WIB

N/Z

: Nabila/Zaki

No

N/Z

1

N

Boleh saya tau nama lengkap bapak?

Z

Mohamad Zaki Azizi

N

Tempat tanggal lahir pak?

Z

Gresik, 2 Desember 1980

N

Bapak di PT Toyota ini sebagai apa jabatannya?

Z

Asisten Manager

N

Sudah berapa lama pak?

Z

15 tahun

2

3

4

5

6

7

8

N

Bapak lahir di Gresik, tinggal di Jakartanya sudah berapa
lama?

Z

Sama persis selama kerja di Toyota ini, 15 tahun.

N

Kalau saya boleh tau bapak masuk di Toyota ini bulan apa?

Z

Oktober 2002

N

Dalam suku apa bapak dibesarkan?

Z

Dalam suku Jawa

N
Z

9

Keterangan

N
Z

Bapak seberapa sering berkomunikasi dengan rekan kerja
berkebudayaan Jepang?
Hampir tiap hari
Rekan kerja bapak yang berkebudayaan Jepang itu apakah
atas bapak atau…?
Rata-rata atasan, selevel juga ada
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10

N

Kesan pertama kali bapak berkomunikasi dengan mereka
bagaimana pak?
Kalo pesan pertama kali.. Ternyata orang Jepang itu disiplin,

Z

konsisten, komitmen. Apalagi soal waktu, mereka terkenal dengan
on time. Itulah yang saya, dan saya pikir orang kita perlu contoh
bahwa orang Jepang itu sangat menghargai waktu.

11

N

Z

12

N

Jadi kalau mau ada rapat gitu biasanya bapak selalu datang
tepat waktu atau bagaimana pak?
Ya kita tau mereka orangnya seperti itu kita usahakan datang tepat
waktu bahkan lebih awal.
Bapak ada perasaan takut gak pak waktu pertama kali
berkomunikasi dengan mereka?
Kalau pertama kali pasti takut, pasti guguplah tapi seiring waktu
saya terus belajar terkait karakter dan budaya Jepang dalam bekerja.

Z

Kemudian bersikap, mulai lama-lama juga terbiasa. Lama-lama kita
sudah bisa mix dengan budaya mereka, karakter mereka yang kita
match-kan dengan culture kita.

13

14

N

Sebelum bekerja di Toyota bapak memang sebelumnya bisa
berbahasa Jepang?

Z

Tidak.. tidak bisa

N

Lalu bagaimana bapak menyesuaikan dengan mereka?
Biasanya memang kita waktu pertama kali masuk di Toyota,
hampir semua ada trainingnya seperti training bahasa Jepang.

Z

Mungkin kalau bahasa Jepang yang simpel kita mengerti, tapi untuk
yang detail biasa untuk persiapan yang orang tugas d Jepang itu ada
training khusus.

15

N

Bapak pernah ditugaskan di luar?
Saya pernah di Thailand 2 tahun. Itu pun sama, bekerja dengan

Z

orang Jepang juga, dengan orang Thailand, bekerja dengan orang
multiculture-lah.

16

N

Kalau ke Jepangnya?

Z

Kalau ke Jepangnya hanya untuk bussinesship saja. Tapi kalau
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Thailand 2 tahun full.
17

N

Tapi kalau sekarang sudah lancar ya Pak bahasa Jepangnya?
Ngga, kita karena global company jadi komunikasinya kita selalu

Z

menggunakan bahasa Inggris secara formal. Tapi ada ya sedikitsedikit kadang saya pakai bahasa Jepang satu dua kata. Seperti
paling konichiwa, arigatao.
Dalam berkomunikasi, bagaimana cara bapak agar rekan kerja

18

N

bapak yang berkebudayaan Jepang tersebut memahami
maksud tujuan bapak/ maksud pembicaraan bapak?
Biasanya sih, pertama untuk saya ketahui atau menaklukan orangorang dengan karakter keras (difficult boss) itu yang saya harus tau
adalah main concern dia apa biasanya. Setiap kali saya discuss
dengan orang yang baru, saya harus tau main concern dia apa,
kemudian pay attentionnya apa. Ada special attention gak dia. Baru
saya bisa disscuss dengan dia secara detail. Tapi di Toyota kita

Z

dibantu. Jadi ada namanya Toyota Based Practice, itu mendevelop
mainsetting semua karyawan itu sama. Kayak pola pikir, berdiskusi
dengan orang, menceritakan pendapat, membuat ide itu sama persis.
Jadi kalau dilihat semua management karyawan Toyota dari atas
sampai bawah itu pola pikirnya pasti sejalan. Karena memang
training Toyota based practice itu selalu diadakan setiap kali ada
promosi jabatan.
Dalam menyesuaikan gaya bicara dengan rekan kerja yang

19

N

berlatar

kebudayaan

Jepang

tersebut,

apakah

bapak

memperhatikan seperti kecepatan berbicara, bahasa yang
digunakan..?
Karena komunikasi kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa
Inggris bukan mother language mereka jadi bahsa yang kita pakai

Z

cenderung pelan, sedang jadi mereka memahami bahasa kita.
Kebetulan di company kita di Toyota ada 7 company value, yang
pertama setiap employee harus punya high intergrity, harus
visioner, respective people, ownership, kemudian inovativ, ingot,
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dan yang terkahir bad news first. Bad news first itu kita malah
dilarang meyampaikan berita bagus. Ketika menyampaikan diskusi
ke atasan, di forum lebih bagus kita menyampaikan bad newsnya
dulu sehingga result yang didapatkan nanti negatif tapi yang sudah
bisa kita prediksi.
Di lingkungan bisnis bapak kan yang berkebudayaan Jepang
20

N

yang bapak bilang tadi ada yang selevel dan middle up. Kah
keduanya itu apakah bapak menyesuaikan gaya bicaranya
sama atau beda-beda?
Setiap orang kan beda-beda ya. Cuman kalau saya antar teman
sekerja dengan atasan gaya bicara sih sama. tetapi biasanya
penekannya aja yang berbeda. misalnya saya bicara dengan
bawahan ada namanya punishment, reward ya meskipun tidak
tertulis tapi ada nuansa seperti itu. Tapi kalau ke atasan saya

Z

memang lebih seneng gak cuma bicara bagus saka tapi juga berita
buruk. Makanya budaya sana budaya bad news first, itu terbuka dan
di jepang itu hal yang biasa. Kalau di lingkungan pemerintah
mungkin ada cara bagaimana menyenangkan atasan saja. Tapi di
lingkungan kerja Toyotaatau Jepang lebih ke arah bagaimana kita
berbicara, aspek technical, problemnya apa, kemudian bagaimana
cara kita mengatasinya.
Kalau menurut bapak apakah mereka orang-orang yang

21

N

bekerkebudayaan Jepang, selama ini berbicara/ berkomunikasi
dengan bapak di lingkungan kerja apakah mereka juga
menyesuaikan gaya bicara mereka?
Iya. Jadi ada beberapa orang Jepang menyesuaikan terhadap budaya

Z

kita. Jadi misalnya kalau di sana kan gak ada waktu solat ya. Nah di
sini mereka juga harus mengerti.

22

N

Z

Nah selama bekerja di Toyota ini bapak lihat ada senioritas gak
pak yang ditujukkan mereka yang berkebudayaan Jepang?
Kalau dulu mungkin iya pertama-tama saya masuk. Tapi terakhirakhir ini sudah maju sepertinya mulai mengikis/ berkurang.
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23

N

Senioritas yang dulu, yang pertama-tama bapak masuk itu
seperti bagaimana?
Biasanya takut banget terhadap atasan. Kemudian biasanya karier

Z

juga

cenderung

nurut

sequencenya

berdasarkan

senioritas.

Komunikasi juga jaman dulu masih kaku, kalau sekarang sudah
mulai membaur.
Menurut bapak, apa hal yang paling menonjol yang bapak

24

N

rasakan ketika ada perbedaan komunikasi dengan orang
Jepang?
Memang orang kita lebih banyak mengemukakan pendapat itu
dengan embel-embel backgorundnya terlalu banyak sehingga
kadang informasi yang disampaikan agak confuse dan tidak dapat
diterima maksudnya apa. maka dari itu di Toyota ada

Toyota

business practice yang didik ke employee Toyota bahwasanya
ketika mengemukakan sesuatu itu sesuai dengan prosedur TBP itu.
Z

Jadi ketika mengemukakan pendapat kita harus tau backgroundnya
dulu baru kemudian dilakukan analisa baru kemudian dilakukan
study detail. Dan di kita kalau membuat laporan itu di Toyota
cenderung simple. Kami biasa menggunakan A3 saja dan kita potret
point to the point aja, background pointnya apa, objektifnya apa,
analisa kondisinya apa, kemudian rute costnya apa, problem
solvingnya seperti apa dan dilaporkan hanya dalam satu kertas saja .

25

N

Ketika

sudah

membuat

laporan,

bagaimana

bapak

menunjukkanya kepada atasan bapak
Di kami ada istilah nemawashi yang diambil dari bahasa Jepang.
Dalam bahasa Inggris namanya building consensus. jadi sebelum

Z

kita mengemukakan pendapat agar itu teruji, kita harus melakukan
building consensus dengan relasi stakeholder divisi terkait baru kita
bisa melakukan approaching ke level yang lebih atas.

26

N
Z

Dalam laporan A3 tersebut apakah juga disertai dengan
ilustrasi atau tidak?
Ya kita lebih banyak ilustrasi, picture/ gambar, sketch, jadi karna

Strategi Akomodasi Karyawan..., Nabila Hanun Prastiwi, FIKOM UMN, 2017

memang kita biasa menggunakan bahasa Inggris yang simple, short,
tidak terlalu panjang. Jadi rata-rata menyampaikan idenya
menggunakan A3.
Dalam kegiatan sehari-hari berkomunikasi dengan rekan kerja
27

N

yang berkebudayaan Jepang, apakah selalu melulu membahas
soal pekerjaan atau?
Ngga.. kita juga discuss di luar itu seperti hobi, punya anak. diskusi

Z

terkait interpersonal normallah. dan justru itu cara menaklukan hati
orang yang hard seperti mereka.

28

N

Dalam berkomunikasi apakah ada perbedaan yang menonjol
antara mereka dan kita gak pak?
Kalau orang Jepang itu lebih gampang kalau kita kenal dia baru
membahas pekerjaan, daripada gak kenal tapi ngomong soal

Z

pekerjaan itu lebih susah, lebih kaku. Mereka sebenernya lebih
kaku dari kita. kalau orang kita misalnya saya belum kenal kamu
kan tapi kita sudah bisa langsung diskusi kan, tapi mereka belum
tentu.
Kalau dari cara bersalaman gitu apakah dengan atasan atau

29

N

rekan kerja yang orang Jepang itu bapak berjabat tangan atau
membungkuk?
Berjabat tangan aja biasa. Tapi ya kalau atasan saya yang lebih

Z

dahulu membungkuk ya otomatis saya juga ikut membungkuk. Ya
dua-duanyalah.
Dalam berkomunikasi dengan rekan kerja bapak yang

30

N

berkebudayaan Jepang tersebut apakah bapak juga sering
menggunakan bahasa non verbal?
Kalau gesture untuk membantu mengutarakan pendapat dengan

Z

tangan agar mereka paham sih iya tapi kalau independen bahasa
tubuh kita hindari karna itu pasti negative

bisa menimbulkan

misunderstanding.
31

N

Lalu kalau bapak berkomunikasi dengan orang Jepang dikantor itu
biasanya

kontak

matanyanya

gimana?

Apakah
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Pak

Zaki

memandang mata langsung pada saat berkomunikasi dengan
mereka atau gimana pak? Karna yang saya pernah baca di artikel
kalau orang Jepang itu gak suka saling padangan mata kalau
berkomunikasi.
Di Toyota sendiri gak ada yang seperti itu ya.. Kalau lagi bicara ya
Z

kita kasih perhatian kalau kita mendengarkan yaitu dengan tatap
muka, ada kontak mata..Seperti itu..Toh mereka juga melakukan
kontak mata dengan kita kok.
Saat pertama kali bapak kerja kan bapak bilang bapak tidak

32

N

bisa menggunakan bahasa Jepang, lalu bagaimana bapak
berkomunikasi dengan mereka pak?

Z
33

N

Menggunakan bahasa Inggris. Mereka juga meskipun tidak 100%
bagus bahasa Inggrisnya tapi setidaknya mereka tau.
Nah, pernah ada kesalahpaham gak sih pak?
Ya pastil adalah. misalnya kita mau mengungkapkan sesuatu poin
A tapi yang tangkap malah poin B itu pasti ada. tapi biasanya kita
klarifikasi dengan pendekatan explain menggunakan visualisasi

Z

yang lebih clear. Kenapa kita bisa missunderstading itu biasanya
kita gak ada paper. Maka itu at least harus ada simple paper dan
membantu mereka agar paham dengan ilustrasi. maka dari itu
dibuat A3 report.

34

N

Pernah gak pak mereka tersinggung dengan maksud yang
bapak utarakan?
So far sih ngga, karena mereka professional. Marah mungkin iya

Z

tapi tersinggung ngga. Marah misalnya ada yang membuat
kesalahan itu marah ya wajar. Tapi kalau professional bekerja,
perasaan tersinggung ngga ada. Karena kita semua multibisnis.

35

N

Selama

ini

kalau

mereka

marah

itu

bagaimana

mengungkapkannya?
Macam-macam. Karena mereka culturenya masing-masing. sama

Z

seperti kita ada yang karakternya jawa, sumatera. Jadi misalnya
orang yang dari Kyoto dan Tokyo itu beda. kalo Kyoto orang-
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orangnya lebih terpelajar, tapi kalau Tokyo sudah lebih modern ke
barat, individualis, jadi kalo marah ya langsung. Kalau di Toyota
sih marah ya biasa marah tapi setelah itu biasa lagi. mereka bukan
tipe orang yang pendendam.
35

N

Selama bapak bekerja, apakah mereka mengutarakan maksud
tujuannya dengan jelas atau bagaimana pak?
So far sih kalau untuk keterbatasan bahasa pasti ada. Tapi biasanya

Z

kita juga harus saling mengerti kebiasaan mereka seperti apa. Kalau
baru kenal mungkin satu atau dua bulan itu pasti adalah kesulitan.
Tapi mereka juga melakukan adaptasi.

36

N

Bagaimana cara bapak menyakinkan mereka dengan ide-ide
bapak?
Orang Jepang rata-rata logic. Jadi yang kita utarakan harus aspek
logika, kemudian berhubungan dengan bisnis kemudian kita
sambungkan dengan direction dari perusahaan. Seperti prioritas

Z

company saat ini apasih kemudian kita hubungkan dengan logika
berbisnis, logika berpikir umum dan dihubungkan dengan A3 kalau
jelas visualisasinya mereka juga lebih mudah mengerti dan kita
tidak usah berbicara banyak.
Menurut bapak, selama bapak bekerja di Toyota budaya mana

37

N

yang

lebih

menonjol?

apakah

budaya

Jepangnya,

Indonesianya? atau mungkin di Toyota membentuk budaya
baru yang menggabungkan kedua budaya tersebut?
Kita 50:50. Jadi kita sedang mendevelop 7 value yang tadi itu hasil

Z

dari study team company kita terhadap local dan Japanese culture,
dimix dan dikristalkan menjadi 7 value tadi. Karena kita mengerti
juga setiap budaya punya sisinya masing-masing.
Biasanya

38

N

dalam

berkomunikasi,

mana

yang

lebih

menyesuaikan? Apakah mereka atau bapak yang lebih
dominan menyesuaikan mereka?

Z

Kalau saya bukan menyesuaikan ya tapi bagaimana kita
menggunakan metode yang tepat untuk mencapai business goal dan
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itu ada di 7 value tadi. Toyota mendevelop dirinya sendiri mungkin
60% menggunakan rule culture Jepang, tapi juga di mix dari culture
negara lain sesuai dengan kebutuhan.
Selama bapak kerja di Toyota dan berkomunikasi dengan
39

N

orang-orang yang berkebudayaan Jepang, bagaimana agar
dapat terjalin komunikasi bisnis yang baik?
Pertama kita harus jadi good listener. Saya coba menjalankan 7
value, jadi di Toyota harus menjadi inovatif, selalu melakukan

Z

improvment berkelanjutan, teamwork dan ownership yang baik.
Terutama juga harus menguasai

bahasa Inggris sebagai bahasa

universal karena bahasa kan merupakan alat komunikasi kita.
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