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 BAB II  

DESKRIPSI TEKSTURAL DAN STRUKTURAL MANAJEMEN 

KONFLIK ANTARBUDAYA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL 

	

Pada bab ini peneliti menguraikan temuan-temuan penelitian pada fenomena 

pengalaman manajemen konflik antarbudaya pada organisasi internasional yang 

berada di Jakarta. Temuan penelitian dalam studi femenologi ini dimulai dengan 

deskripsi profil masing-masing subjek penelitian. Penelitian dilanjutkan dengan 

deskripsi pengalaman setiap informan secara tekstural dan struktural. Langkah 

selanjutnya adalah menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural individu 

untuk menggambarkan keseluruhan alur subjek penelitian. 

Bab ini menjelaskan bagaimana pengalaman konflik antar bangsa di 

lingkungan kerja organisasi internasional dimaknai tiap subjek penelitian. 

Deskripsi tekstural dan struktural pengalaman tersebut dibagi ke dalam tiga tema 

besar yaitu : 

1. Pengalaman negosiasi identitas antara budaya individualistik dan 

kolektivistik yang meliputi interaksi antar budaya dan kemampuan 

lintas budaya yang dilakukan oleh subjek penelitian dan penilaian 

terhadap identitas budaya lain.  

2. Jenis dan bentuk konflik yang meliputi pengalaman konflik 

antarbudaya pada organisasi internasional 
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3. Manajemen Face karyawan dalam konflik yang meliputi cara 

menyelesaikan konflik menurut budaya subjek penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan pada organisasi internasional1Pemilihan tempat 

didasarkan bahwa organisasi ini memiliki karyawan yang berasal dari bangsa 

berbeda. 

2.1 Pengalaman Negosiasi Identitas pada Budaya Individualistik dan 

Kolektivistik 

2.1.1 Informan 1 

Informan 1 adalah seorang laki-laki berusia 51 Tahun yang berasal dari 

Inggris. Ia menjabat sebagai Director of Energy Building. Informan 1 

bergabung pada organisasi internasional ini sejak April 2015. Informan 1 

telah bekerja di organisasi internasional ini selama dua tahun, dari April 

2015. Sebelum bergabung di organisasi ini, Ia sudah beberapa kali bekerja 

di institusi internasional di Ukraina, Mongolia, Kyrgyztan dan Kazahtan. 

Informan 1 mengatakan bahwa pertama kali datang ke  Indonesia sejak 

tahun 1999, untuk membantu edukasi dalam PEMILU pertama. Ia mulai 

menetap pada tahun 2015, sebelumnya informan 1 pernah beberapa kali 

berpindah-pindah negara karena tergabung dalam institusi internasional. Hal 

ini membuat informan 1 terbiasa dengan lingkungan yang multikultural 

																																								 																					
1	Untuk	mengetahui	organisasi	yang	digunakan	dalam	penelitian	ini	dapat	
menghubungi	ratihatibie96@gmail.com	
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khususnya untuk hidup ditengah orang Asia yang memiliki pandangan yang 

cukup berbeda dengan kebiasaan lamanya di Inggris terdahulu.  

 

a. Deskripsi Tekstural  

Informan 1 mengatakan bahwa pengalamannya bekerja di beberapa 

organisasi internasional membuatnya ditugaskan di berbagai negara 

dan berinteraksi dengan bangsa lain. Dengan pengalamannya tersebut 

ia mengaku bahwa ia terbiasa bekerja di lingkungan multikultural 

seperti pada organisasi ini. Menetap selama 20 tahun di Indonesia 

juga membuat informan 1 merasa mudah untuk berinteraksi dengan 

karyawan yang berasal dari Asia. 

Dalam hal identitas yang ia miliki, informan 1 merasa tidak 

membutuhkan apresiasi dan dukungan dari karyawan lain akan 

identitas budayanya sebagai orang Inggris. Ia hanya menjadi dirinya 

sendiri dan ia sangat merasa nyaman dengan aksen yang merupakan 

identitasnya yang paling terlihat berbeda dengan karyawan lain.  

Perbedaan yang ada pada identitas budayanya tidak membuat 

informan 1 merasa berbeda dan harus diperlakukan spesial. 

Perlakuan karyawan lain pada organisasi ini diakui oleh informan 1 

dapat membuatnya nyaman, karena tidak ada karyawan yang 

mencoba untuk mengusik kehidupan pribadinya. Ia juga mengaku 

dapat memberikan kepercayaannya kepada karyawan lain untuk 



	 46	

bekerja bersama dengan karyawan disekitarnya terutama karyawan 

Indonesia.  

Selama dua tahun bekerja pada organisasi ini, informan 1 merasa 

tidak pernah mendengar respon negatif mengenai identitas 

budayanya walaupun hal tersebut harus dipastikan dengan karyawan 

lain karena terdapat kemungkinan karyawan Indonesia hanya 

mencoba bersikap sopan saja kepadannya.  

Informan 1 sangat senang mendengarkan pendapat orang lain, 

meskipun baginya tidak semua harus dilaksanakan. Informan 1 sering 

berdiskusi dengan karyawan lain yang berbeda bangsa, terkadang 

makan siang bersama. Ia sangat suka jika ada karyawan yang mau 

jujur kepadannya jika hal tersebut berkaitan dengan pekerjaan, tetapi,  

jika hal tersebut berkaitan dengan hal pribadi seperti budayanya, ia 

tidak akan terlalu memerdulikannya. 

Informan 1 membutuhkan beberapa bulan untuk akhirnya dapat 

beradaptasi dengan gaya manajemen yang sempat membuat ia stress. 

Informan 1 mengatakan bahwa gaya manajemen yang sangat 

berpengaruh dengan cara kerja organisasi ini adalah budaya Jepang. 

Baginya, butuh pemikiran terbuka dan sikap professional untuk dapat 

beradaptasi di lingkungan kerja ini. Ia juga mengatakan bahwa 

bekerja dengan karyawan yang berbeda bangsa adalah hal normal, 
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bukan berarti lingkungan menjadi multikultural, melainkan 

organisasi ini hanya menjadi lingkungan kerja saja.  

Dalam hal berkomunikasi, informan 1 merasa budaya 

memengaruhinya dalam aksen british yang berbeda dan terlihat jelas 

jika dibandingkan dengan karyawan lain disekitarnya seperti 

karyawan dari India, Jepang maupun Indonesia. Informan 1 juga 

merasa lebih menyukai berbicara apa adanya tanpa menutupi apapun, 

jika memang ada yang kurang dalam pekerjaan karyawan lain, ia 

akan mencoba untuk mengkomunikasikan hal tersebut.  

Dalam hal perbedaan pendapat yang terjadi pada saat diskusi, 

informan 1 juga mengatakan bahwa ia adalah karyawan yang paling 

santai jika dibandingkan dengan karyawan lain Ia tidak akan mudah 

terpancing emosi atau memanjangkan masalah dengan menambahkan 

hal-hal yang tidak relevan atau menyangkut kepentingan pribadi. 

b. Deskripsi Struktural  

Informan 1 merasa identitasnya tidak terlalu berbeda dengan 

karyawan lain, menurutnya jika memang ada perbedaan antara 

dirinya dengan karyawan lain, ia tidak akan mau terlihat menonjol. 

Salah satu perbedaan yang ia miliki adalah aksen, perbedaan ini 

terkadang menjadi bahan bercanda beberapa karyawan, tetapi ia 

berusaha untuk santai. Informan 1 juga mengatakan terkadang ia juga 



	 48	

suka menjadikan aksen Jokowi ketika ia berpidato dalam bahasa 

Inggris.  

Informan 1 merasa bahwa dirinya bukan merupakan perwakilan dari 

negaranya, ia datang dan bekerja pada organisasi ini membawa nama 

dirinya sendiri, sehingga ia tidak segan untuk menjadi diri sendiri. Ia 

tidak perlu berpura-pura agar karyawan lain bisa menerima 

identitasnya, menurutnya identitas yang ia miliki tidak membutuhkan 

dukungan dari karyawan lain.  

Dalam hal pekerjaan, informan 1 merasa lebih susah untuk bekerja 

bersama dengan orang-orang Inggris dibandingkan bekerja di 

organisasi internasional yang memiliki karyawan dengan kebangsaan 

berbeda, tetapi ia juga mengaku bahwa ia sempat tertekan dengan 

gaya organisasi ini yang mengikuti gaya Jepang. Pada akhirnya 

informan 1 dapat berhasil beradaptasi dengan dibantu oleh beberapa 

karyawan yang selalu terbuka jika ia ingin bertanya dan 

membutuhkan sesuatu.  

Dalam organisasi perbedaan hak menurut Informan 1 ada dalam 

bentuk, jika seorang karyawan pintar dan cerdas tetapi wanita, tidak 

akan berarti apa-apa. Hal ini terjadi karena organisasi ini adalah 

organisasi Asia yang bersifat patriarki. Di organisasi ini wanita susah 

untuk maju, karena karyawan lain dengan jabatan yang lebih tinggi 
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dan terutama laki-laki menurutnya tidak menyukai karyawan wanita 

yang berhasil. 

Dalam berkomunikasi, informan 1 lebih suka berbicara jujur apa 

adanya daripada berpura-pura menyukai sesuatu. Hal ini dikarenakan 

ia tidak suka membuang waktu yang ia miliki, maka ia selalu 

berusaha jujur. 

2.1.2 Informan 2 

Informan kedua adalah seorang karyawan organisasi internasional ini yang 

berasal dari Jakarta,Indonesia. Informan 2 berumur 43 tahun. Ia telah bekerja 

di organisasi ini sebagai senior economist selama 9 tahun sejak tahun 2008 

akhir. Sebelum bekerja pada organisasi ini, informan 2 bekerja di suatu 

institusi yang semua karyawannya berasal dari bangsa yang sama yaitu bangsa 

Indonesia. 

Pengalaman selama 5 tahun menyelesaikan studi di Australia membuat 

identitas budaya informan 2 mengikuti bangsa Australia. Informan 2 juga 

terbiasa pada lingkungan yang tidak memiliki budaya yang sama dengannya. 

Tetapi beradaptasi dengan gaya manajemen Jepang merupakan hal yang baru 

baginya, sehingga pada awalnya ia cukup kaget dengan budaya individualis 

disini, berbeda dengan yang Ia dapatkan di Australia dan institusi lamanya 

yang lebih kolektivis.  
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a. Deskripsi Tekstural 

Informan 2 melihat dirinya sebagai orang yang kritikal dalam 

pekerjaan, sementara dalam hubungan pribadi ia cenderung santai. Ia 

mengaku bahwa dirinya lebih cocok untuk menjadi orang Australia 

bukan orang Jakarta, sehingga ia merasa identitas yang ia gunakan 

sehari-hari adalah identitas budaya orang Australia dan ia merasa 

nyaman akan hal tersebut. Informan 2 mengatakan bahwa ia tidak 

merasakan adanya karyawan lain yang tidak menyukai identitas yang 

ia miliki.  

Dalam hal pekerjaan, informan 2 selalu menghormati pekerjaan 

orang lain sekecil apapun karena ia merasa apresiasi terhadap 

pekerjaan karyawan lain adalah hal yang penting, terutama jika ia 

ingin dihormati juga. Ia mengatakan bahwa penyebab karyawan lain 

membuatnya nyaman berada di organisasi ini disebabkan oleh 

perlakuannya yang selalu meng-apresiasi karyawan lain. Informan 2 

juga merasa percaya dengan karyawan lain yang berbeda bangsa 

terutama dalam hal pekerjaan. Ia mengatakan bahwa ia-pun merasa 

sangat dipercaya oleh karyawan lain karena mereka sering meminta 

bantuan kepadannya dalam hal pekerjaan maupun pribadi.  

Pada organisasi ini, informan 2 mengaku bahwa ia tidak menyukai 

karyawan Jepang, Filipina dan satu orang Indonesia. Ia menilai 

karyawan Jepang terlalu kaku dan individualistis, sementara 
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karyawan Filipina adalah orang yang keras dan tidak mau mendengar 

pendapat orang lain dan karyawan Indonesia ada satu yang merasa 

dirinya adalah saingannya sehingga tidak mau terlibat dengan 

pekerjaan milik informan 2. 

Budaya organisasi ini yaitu budaya Jepang membuat informan 2 

merasa kurang nyaman. Ia mengaku bahwa jika ia bukan pribadi 

yang fleksibel, pasti akan sering bertengkar dengan karyawan dari 

Jepang. Informan 2 juga  menilai karyawan India yang berada di 

organisasi ini adalah tipe orang yang ingin dinilai lebih daripada 

orang lain, ia ingin apa yang didapatkan berbeda dari orang lain, 

contohnya adalah tunjangan insentif yang diberikan organisasi ini. 

Karyawan India akan berusaha untuk meminta lebih dan lebih.  

Informan 2 juga mengatakan salah satu yang membuat dirinya 

kurang nyaman dengan gaya manajemen Jepang adalah pendekatan 

yang digunakan karyawan Jepang adalah semakin banyak kerja 

semakin baik, hal ini kurang cocok dengan informan 2 yang merasa 

ia bisa saja bekerja di rumah. 

Dalam berkomunikasi dengan karyawan lain, informan 2 merasa 

lebih suka berbasa-basi terlebih dahulu sebelum menyampaikan dari 

tujuan komunikasi yang ia lakukan. Hal ini untuk menunjukan rasa 

hormat dan sopan dari dirinya kepada karyawan lain. 
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b. Deskripsi Struktural 

Informan 2 mengatakan bahwa dirinya adalah tipe orang yang 

fleksibel tetapi kritikal dalam pekerjaan. Ia juga mengaku identitas 

dirinya terpengaruh oleh budaya Australia bukan Jakarta. Hal 

tersebut menurutnya disebabkan oleh identitas orang Jakarta yang 

menurutnya tidak jelas. Informan 2 merasa salah satu budaya 

Australia yang memengaruhinya adalah selalu menghormati 

pekerjaan orang lain sekecil apapun, selain itu budaya Australia juga 

membuat informan 2 selalu membantu orang lain tanpa meminta 

balasan sehingga ia merasa tidak mudah diserang atau tidak disukai 

oleh karyawan lain. 

Dalam organisasi ini, informan 2 mengaku bahwa dirinya tidak 

suka orang Jepang dan sering berdebat dengan orang Filipina dalam 

hal pekerjaan. Ia merasa kurang nyaman dengan budaya Jepang 

karena sangat berbeda dengan budaya Australia yang dianutnya. 

Informan 2 mengatakan bahwa budaya Australia lebih kolektivis dan 

budaya Jepang individualis. Informan 2 mengatakan bahwa jika ia 

tidak fleksibel, pasti akan sering bertengkar dengan orang Jepang. 

Informan 2 mengatakan bahkan dalam rapat sekalipun, orang Jepang 

susah untuk mencapai konsensus karena budaya-nya yang terlalu 

kaku tersebut membuat mereka susah untuk menerima pendapat 

karyawan lain. Pendekatan yang digunakan orang Jepang juga 

“semakin banyak kerja semakin baik”, sementara pada saat di 
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Australia, ia terbiasa untuk bekerja dimana saja dan kapan saja tetapi 

dengan batas waktu dan tidak harus datang ke kantor. Informan 2  

juga menilai bagi karyawan India, jabatan adalah segalanya. 

Karyawan India yang memiliki jabatan tinggi akan menuntut 

perlakukan yang berbeda dengan karyawan lainnya. Contohnya 

adalah fasilitas yang diberikan dari kantor tidak boleh sama dengan 

karyawan lain bahkan dengan karyawan yang memiliki jabatan yang 

sama sekalipun. 

Budaya  yang memengaruhi informan 2 dalam berkomunikasi adalah 

komunikasi yang ia lakukan cenderung berbunga-bunga. Berawal 

dari menanyakan kabar dan bercerita dahulu, baru ia akan 

menyampaikan maksud dari komunikasinya, misalnya ia meminta 

agar koleganya tersebut mau untuk menjadi pembicara dalam acara 

yang ia buat. Informan 2 juga tidak suka melibatkan emosi dalam 

menyampaikan gagasannya pada saat diskusi atau rapat dilakukan, 

gunanya adalah untuk menghindari karyawan lain mencari masalah 

dengan dirinya. 

2.1.3 Informan 3 

Informan penelitian ketiga adalah seorang laki-laki berusia 34 tahun yang 

berasal dari Cina. Saat ini informan 3 menjabat sebagai Energy 

Economist. Informan 3 memiliki keahlian pada Energi dan Lingkungan 

Ekonomi, Pasar Energi, Kebijakan Energi dan Ekonomi dalam perubahan 



	 54	

Tekonologi.  Organisasi ini merupakan pengalaman kerja pertama yang 

dimiliki, setelah menyelesaikan studinya di Singapura. Informan 3 telah 

bekerja pada organisasi internasional ini selama 4 tahun. 

Informan 3 memang belum memiliki pengalaman bekerjasama dengan 

orang yang berbeda bangsa sebelumnya, tetapi Ia mengaku tidak terlalu 

sulit baginya untuk beradaptasi. Informan 3 mengaku bahwa orang Cina 

memang lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan bangsa lainnya, 

bisa dilihat dari banyaknya imigran dari Cina di seluruh dunia. 

a. Deskripsi Tekstural  

Informan 3 melihat dirinya sebagai orang yang selalu berbicara jujur 

dan apa adannya, terkadang ia tidak sadar jika ia berbicara sesuatu 

karena ia hanya mengeluarkan apa yang berada di pikirannya saja. 

Informan 3 juga menilai dirinya adalah karyawan yang santai dan 

professional. Organisasi ini memiliki banyak karyawan dari Asia, 

sehingga membuat informan 3 merasa tidak terlalu memiliki 

perbedaan dengan karyawan lain.  

Dalam organisasi ini, informan 3 merasa karyawan dari Jepang 

adalah pribadi yang individualis dan hanya fokus pada pekerjaan 

yang dilakukan saja. Mereka susah untuk berinteraksi dengan 

karyawan lain, terutama jika memang hal tersebut tidak menyangkut 

pekerjaan, sedangkan karyawan India menurut informan 3 adalah 

orang yang terlalu banyak bicara jika terjadi diskusi dalam rapat. 
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Informan 3 juga mengatakan bahwa menurutnya, orang India 

semuanya memang suka untuk berbicara dan terlihat menonjol 

daripada karyawan lain. Perbedaan karakter budaya yang dimiliki 

karyawan lain membuat informan 3 merasa harus memahami 

karyawan lain sebagai individu, sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman yang diakibatkan oleh penyetaraan nilai budaya 

yang dilakukan oleh dirinya. Informan 3-pun mengaku berhasil 

memiliki teman baik dari karyawan yang berbeda bangsa pada 

organisasi ini yaitu karyawan dari Inggris, terkadang mereka pergi 

berkemah bersama. 

Dalam organisasi ini informan 3 menilai bahwa perbedaan makanan 

bisa menjadi masalah yang menimbulkan konflik cukup besar 

sehingga ia merasa harus mengerti karakter  makanan pada budaya 

masing-masing individu, seperti contohnya adalah orang India yang 

vegetarian, orang Cina sepertinya tidak perduli jika non halal, 

sementara orang Indonesia kebanyakan mencari makanan yang halal. 

Informan 3 mengatakan selain perbedaan makanan terdapat 

kebiasaan yang harus diketahui oleh karyawan pada organisasi ini. 

Dalam kebudayaan Jepang, saat makan bersama dan karyawan 

Jepang yang mengajak maka mereka yang membayar, tetapi jika 

karyawan Cina yang mengajak anda makan, tagihan yang 

dibayarkan akan dibagi dengan adil sesuai pesanan masing-masing 

individu. 
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Informan 3 juga mengatakan bahwa terkadang, pemicu konflik pada 

organisasi ini terjadi karena perbedaan makna yang dipahami oleh 

karyawan dari bangsa berbeda. Contohnya adalah, sensei dan guru 

memiliki makna berbeda tetapi artinya sama. Jika tidak semua 

karyawan mengerti hal ini, bisa terjadi konflik. 

b. Deskripsi Struktural 

Informan 3 merasa cara pandang yang ia miliki adalah secara makro 

yaitu dari konsep yang paling besar kepada konsep paling kecil, 

berbeda dengan karyawan dari Barat seperti orang Inggris yang 

berpikir dari konsep yang paling kecil menuju konsep yang paling 

besar. Informan 3 juga mengaku bahwa ia selalu mengerjakan 

sesuatu dengan cepat, berbeda dengan orang Indonesia yang lebih 

lambat. Ia berusaha beradaptasi dengan hal tersebut dengan mencoba 

mengerti karyawan Indonesia. 

Informan 3 berusaha memahami karyawan lain sebagai individu. 

Menurutnya, perbedaan makanan yang dimakan sehari-hari dapat 

menimbulkan masalah jika seorang karyawan ingin memiliki 

hubungan pribadi dan mengajak karyawan dari bangsa berbeda untuk 

makan bersama. Perbedaan budaya juga dirasakannya seperti 

karyawan Cina dalam membayar makanan saat makan bersama akan 

meminta untuk pembagian secara rata, sementara karyawan Jepang 
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lebih suka untuk membayarkan jika memang mereka yang mengajak 

makan. 

Informan 3 merasa organisasi ini mengembangkan yang dinamakan 

“English Enviroment” sehingga semua kebudayaan melebur menjadi 

satu dan tidak ada yang terlalu mendominasi. Bagi informan 3, 

sebagai seorang professional ia juga harus cocok dengan semua 

orang, hal ini untuk memudahkan pekerjaannya. 

Dalam komunikasi yang dilakukan oleh informan 3, ia menggunakan 

bahasa Inggris yang baku. Ia melakukannya agar tidak ada 

kesalahpahaman atau menghindari karyawan lain tidak mengerti apa 

yang disampaikannya. Komunikasi yang ia lakukan juga 

menyesuaikan dengan karakter budaya masing-masing karyawan 

pada organisasi ini. Contohnya adalah untuk orang Indonesia ia akan 

mengatakan dengan pelan agar mengerti, sementara untuk orang 

Jepang ia akan berusaha menyampaikannya dengan jelas dan bahasa 

yang mudah dimengerti. 

2.1.4 Informan 4 

Informan keempat adalah seorang laki-laki yang berasal dari India yang 

menjabat sebagai Senior Economist. Sebelum bergabung pada organisasi 

ini ia bekerja sebagai Capacity Building Specialist di Asian Development 

Bank Institute, Assistant Professor at the University of Tokyo, Senior 
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Policy Researcher at the Institute for Global Environmental Strategies dan 

Assistant Manager in Pacific Consultants International, Tokyo. 

Pengalaman membuat informan 4 terbiasa untuk bekerja di lingkungan 

yang multikultural, terutama ia terbiasa dengan budaya Jepang. Sehingga 

berada di organisasi ini yang gaya manajemen mengikuti orang Jepang 

memudahkan dirinya untuk bekerja karena sudah terbiasa. Informan 4 

telah bekerja di organisasi ini selama 10 tahun. 

a. Deskripsi Tekstural 

Informan 4 melihat identitasnya sebagai seorang professional yang 

berasal dari India. Di organisasi ini, ia hanya menjadi diri sendiri dan 

ia tidak berniat untuk mengubah identitas budaya nya mengikuti 

identitas orang lain. Informan 4 melakukan ini semua karena ia 

merasa nyaman dengan identitasnya sebagai orang India yang 

intelektual dan professional pada bidangnya. Identitas yang 

dimilikinya-pun ia rasa tidak pernah mendapat kritik dari karyawan 

lain. Ia mengaku tidak mengingat ada yang pernah mengkritiknya. 

Informan 4 sudah 10 tahun berada di organisasi ini sehingga ia sudah 

merasa sangat nyaman bekerja bersama karyawan antarbangsa 

lainnya karena sudah terbiasa juga. Ia berpendapat bahwa berbeda 

bangsa bukan berarti mengubah identitas, tetapi memang sebagai 

professional ia merasa harus lebih memahami karyawan lain secara 
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lebih mendalam. Dengan itu, informan 4 dapat mengetahui karakter 

yang dimiliki masing-masing budaya.  

Informan 4 merasa senang karena di organisasi ini kebanyakan 

karyawan-nya adalah orang yang jujur, terutama orang Indonesia. 

Informan 4 merasa karyawan Indonesia adalah pribadi yang suka 

bekerja sama dengan orang lain,sopan dan polos. Karyawan yang 

berada di organisasi ini juga dinilai oleh informan 4 sebagai 

karyawan yang cukup passionate pada bidangnya, sehingga 

karyawan lain cukup nyaman pada organisasi ini.  

Pada organisasi ini, informan 4 melihat karyawan Jepang tidak bisa 

berbahasa Inggris dengan jelas, sehingga ia harus mendengarkan 

dengan seksama jika tidak ingin ada salah paham antara keduanya. Ia 

juga mengatakan bahwa karyawan dari Cina agresif terutama dalam 

menyampaikan pendapatnya dan karyawan Indonesia sopan dan pasif 

dalam diskusi. Di organisasi ini menurutnya, dalam hal pribadi tidak 

semua bisa dijadikan teman baik, sehingga ia lebih banyak 

menyendiri jika ingin pergi makan siang atau hal-hal yang 

menyangkut pribadi. Informan 4 juga mengatakan bahwa organisasi 

ini adalah dunia professional, jadi semua yang ada disini memiliki 

tanggung jawab yang harus dipenuhi. 

Budaya memengaruhi informan 4 dalam berkomunikasi seperti 

berbicara cepat dan terkadang tanpa sadar ia menggerakan kepalanya 
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ke kanan dan ke kiri. Ia juga menjunjung tinggi tata karma dan tidak 

mau perkataannya menyakiti orang lain. Informan 4 mengaku jika ia 

tidak menyukai karyawan lain, ia akan berbicara tetapi tidak 

langsung. Ia akan mencoba mendekatinya perlahan dan mengulur-

ulur waktu, jika memang sudah kenal cukup lama baru ia akan jujur 

sepenuhnya. 

b. Deskripsi Struktural 

Informan 4 merasa dirinya adalah tenaga kerja professional yang 

dapat diakui kredibilitasnya dalam spesialisasi pekerjaannya yaitu 

Senior Economist. Identitas yang ia miliki ia rasa tidak terdapat 

keunikan. Informan 4 tidak perlu merubah identitasnya sebagai orang 

India untuk dapat beradaptasi dan bekerja sama dengan karyawan 

lain yang berbeda bangsa. 

Pada organisasi ini, informan 4 melihat karyawan lain yang berbeda 

bangsa dalam urusan pribadi tidak semua bisa dipercaya. Karena 

memang pada dasarnya ia tidak dekat dengan kolega-koleganya yang 

ada pada organisasi ini. 

Dalam berkomunikasi budaya informan 4 memengaruhinya ketika 

berbicara dengan karyawan lain ia akan menjunjung tinggi tata karma 

sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Dalam melakukan 

komunikasi informan 4 juga sering menggerakan kepalanya yang 

terkadang terlihat jelas, bahkan saat ia tidak sadar. Jika terdapat 



	 61	

diskusi atau rapat informan 4 juga merasa dirinya kritis dan kadang 

mendominasi. 

2.1.5 Deskripsi Tekstural Gabungan  

Dalam pekerjaan, informan 1 merasa sudah terbiasa dengan lingkungan 

multikultural karena pengalamannya di beberapa organisasi internasional, 

sementara informan 2 merasa kritikal dalam proses pekerjaan, informan 3 

merasa lebih mudah beradaptasi pada organisasi ini dibandingkan dengan 

karyawan lain dan informan 4 merasa dirinya adalah orang yang 

intelektual dan professional yang berasal dari India. Berdasarkan 

pengalaman keempat informan, mereka mengaku bahwa mereka merasa 

nyaman dengan identitas budaya mereka masing-masing dan mereka bisa 

menjadi diri mereka sendiri pada organisasi ini. Informan 1 tetap 

menggunakan aksennya, informan 2 tetap menggunakan identitasnya 

yang mengikuti budaya Australia, informan 3 tetap bekerja dengan cepat 

dan informan 4 berusaha memahami karyawan lain secara mendalam 

tanpa mengubah identitas budayanya. Keempat informan juga merasa 

nyaman untuk bekerja bersama karyawan lain yang berbeda bangsa, 

selain itu mereka juga mengaku tidak pernah mendengar adanya respon 

negatif terhadap identitas budaya yang mereka miliki. Dalam hal tersebut, 

informan 1 merasa jika memang ada yang tidak menyukai, ia tidak 

perduli. Ia juga merasa identitas yang dimilikinya memerlukan dukungan 

dari karyawan lain. Informan 2 merasa dirinya selalu menghormati 

pekerjaan orang lain sekecil apapun, sehingga tidak ada yang bisa 
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membenci identitasnya. Informan 3 merasa didukung karena karyawan 

sekitarnya baginya adalah senior yang dapat membagi pengalaman 

untuknya yang dapat terbilang baru mulai bekerja dan sementara untuk 

informan 4 ia memang merasa tidak ada yang tidak menyukainya, tetapi 

ia sendiri tidak bisa memastikan karena kebanyakan karyawan adalah 

orang yang sopan. 

Keempat informan mengaku berhasil beradaptasi dengan organisasi ini, 

terutama informan 4 yang sudah terbiasa bekerja dengan orang Jepang. 

Keempatnya juga mengaku bahwa budaya organisasi ini mengikuti 

budaya Jepang dan cukup menganggu mereka pada saat saat proses 

adaptasi. Bagi informan 2 orang Jepang susah untuk mendapatkan 

consensus, bagi informan 3 orang Jepang adalah orang yang individualis 

dan bagi informan 4 orang Jepang kurang bisa menggunakan bahasa 

Inggris dengan jelas. 

Dalam berkomunikasi, keempat informan memiliki gaya yang berbeda 

mengikuti budaya masing-masing. Informan 1 memiliki aksen yang 

paling berbeda dan berbicara apa adanya dalam diskusi, informan 2 lebih 

menyukai komunikasi yang tidak langsung dan berbasa-basi, informan 3 

berbicara dengan cepat, sopan dan apa adanya, sementara informan 4 

berbicara dengan cepat dan sambil menggerakan kepala ke kiri dan ke 

kanan serta ia selalu menjunjung tinggi tata krama untuk menghindari 

dirinya menyakiti orang lain. 
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2.1.6 Deskripsi Struktural Gabungan  

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh keempat informan, mereka 

merasa nyaman pada identitas masing-masing dan tidak berniat untuk 

mengubahnya demi karyawan lain. Bagi Informan 1 dan informan 4 

merasa identitas mereka tidak terlalu beda dan tidak unik jika 

dibandingkan dengan karyawan lain.  

Dalam hubungan dengan karyawan lain, informan 1 dan 2 sama-sama 

tidak menyukai gaya manajemen Jepang dianggap tidak memberikan 

kenyamanan. Bahkan informan 2 merasa jika ia bukanlah pribadi yang 

fleksibel, ia pasti akan sering bertengkar dengan karywan dari Jepang. 

Perbedaan yang dimiliki oleh karyawan berbeda bangsa pada organisasi 

ini tetap bisa membuat keempat informan bisa beradaptasi. Informan 1 

merasa ia lebih susah untuk bekerja sama dengan orang Inggris daripada 

karyawan yang berada disini, sementara informan 2 merasa ia adalah 

professional sehingga harus cocok dengan semua karyawan dan demikian 

juga dengan informan 4. 

2.2 Jenis dan Bentuk Konflik 

2.2.1 Informan 1 

a. Deskripsi Tekstural 

Konflik yang dirasakan oleh informan 1 adalah perselisihan dengan 

karyawan dari Jepang. Pada awalnya, ia dan beberapa karyawan 
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sedang menentukan waktu untuk mengadakan rapat untuk membahas 

suatu pekerjaan. Informan 4 mengatakan bahwa sebagai atasan, 

karyawan dari Jepang merasa berhak untuk menentukan waktu rapat. 

Hari yang mereka pilih adalah hari Sabtu dan Minggu. 

Menurutnya,hal ini terjadi karena karyawan Jepang sangat suka 

bekerja tanpa melihat waktu. Mendengar pernyataan karyawan 

Jepang, informan 4 memutuskan untuk protes karena menurutnya 

hari sabtu dan minggu bukanlah hari yang tepat untuk bekerja. 

Karyawan Jepang tidak suka diprotes, sehingga terjadi perdebatan 

antara informan 4 dan karyawan Jepang yang merupakan atasannya 

tersebut. Informan 4 juga mengatakan bahwa karyawan Jepang 

adalah karyawan yang kaku dan tidak suka disanggah. 

b. Deskripsi Struktural 

Konflik yang dirasakan oleh informan 4 adalah karyawan sangat suka 

bekerja tanpa melihat waktu dan memikirkan orang lain. Bagi mereka 

semua harus siap untuk bekerja setiap saat. Menurut informan 4, 

karyawan Jepang adalah pribadi yang kaku dan tidak suka jika 

pendapat mereka diperdebatkan. Hal ini sangat menganggu informan 

4 karena baginya waktu libur adalah waktu untuk istirahat. 
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2.2.2 Informan 2 

a. Deskripsi Tekstural 

Informan 4 pernah berselisih pendapat dengan karyawan Filipina. 

Perdebat terjadi pada saat mereka sedang dalam rapat besar. 

Keduanya tidak memiliki pendapat yang sama dan informan 4 

berusaha untuk menjelaskan pendapatnya. Menurut informan 4, 

semua yang ia katakana selalu disanggah oleh karyawan dari Filipina 

tersebut. Informan 4 juga mengatakan bahwa karyawan Filipina 

terlalu melibatkan emosi dalam pekerjaan dan terlalu keras pada 

pendapatnya sehingga ia tidak mau menerima apapun penjelasan 

yang ia paparkan. Pada akhirnya informan 4 mengaku bahwa ia 

terpancing emosi juga dan ia memutuskan untuk meninggalkan 

ruangan rapat. 

b. Deskripsi Struktural 

Konflik antarbudaya yang dirasakan oleh informan 4 pada organisasi 

adalah orang Filipina yang selalu melibatkan emosi selalu membuat 

informan 4 dan orang tersebut berdebat dalam rapat. Bagi informan 

4orang Filipina adalah orang keras tetapi tidak bisa 

mempertanggungjawabkan argumennya. Hal tersebut membuat 

informan 4 kadang terpancing emosi, salah satunya pada kasus itu. 
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2.2.3 Informan 3 

a. Deskripsi Tekstural 

Informan 4 pernah berselisih paham dengan karyawan India dan 

konfliknya cukup besar. Pada awalnya, ia memiliki perbedaan 

pendapat dengan karyawan India tersebut. Lalu mereka berdua 

melakukan perdebatan lewat email. Informan 4 yang tidak suka 

membuang waktu memutuskan untuk mendatangi ruangan karyawan 

India. Informan 4 merasa lebih suka menyelesaikan masalah secara 

langsung. Ia mengatakan ternyata hal ini membuat konflik semakin 

besar karena karyawan India tersebut tidak suka. 

b. Deskripsi Struktural 

Informan 4 mengatakan bahwa konflik yang terjadi kadang terpicu 

oleh perbedaan makna dari kata yang disebutkan. Contoh katanya 

adalah kata sensei dalam bahasa Indonesia mungkin artinya guru, 

tetapi arti sebenarnya bukan seperti itu.  

Konflik yang dialami oleh informan 4 adalah selisih paham dengan 

karyawan dari India. Awalnya konflik ingin diselesaikan lewat email 

saja oleh orang India, tetapi menurut informan 4 hal tersebut hanya 

akan memperpanjang masalah, sehingga informan 4 memutuskan 

untuk mendatangi langsung karyawan dari India ke ruangannya dan 

mengatakan apa yang ia rasakan. Menurutnya, setiap professional 
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harus berbicara jujur satu sama lain terutama yang menyangkut 

pekerjaan. 

2.2.4 Informan 4 

a. Deskripsi Tekstural 

Konflik yang cukup besar dirasakan oleh informan 4 adalah 

perdebatan dengan karyawan Cina. Karyawan Cina tersebut tanpa 

sopan dan santun memasuki ruangannya. Bahkan, ia masuk tanpa 

mengetuk pintu ruangannya. 

Informan 4 mengatakan bahwa hal tersebut sangat tidak sopan, 

ditambah lagi karyawan dari Cina tersebut menyampaikan 

pendapatnya dengan nada tinggi seperti orang yang sangat marah. Ia 

menilai, sudah seharusnya karyawan Cina yang masih junior dapat 

lebih menghormati dan menghargai yang lebih tua. Ia mengatakan 

bahwa karyawan dari Cina harusnya bisa menghormati individu lain 

yang lebih professional dan lebih senior. Informan 4 juga 

berpendapat bahwa konflik pada organisasi ini seharusnya bisa 

diredam tanpa harus berapi-api dan diketahui oleh orang banyak. 

b. Deskripsi Struktural 

Konflik yang ia rasakan adalah dengan karyawan yang berasal dari 

Cina. Menurut informan 4, karyawan dari Cina berbicara dengannya 

selayaknya senior dalam organisasi ini, padahal ia merasa lebih lama 
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dan berpengalaman daripada karyawan tersebut. Informan 4 merasa 

seharusnya karyawan tersebut dapat lebih menghormati dan 

menghargai orang yang lebih senior. Cara berkomunikasinya harus 

dibedakan. 

2.2.5 Deskripsi Tekstural Gabungan 

Konflik yang dirasakan keempatnya sama tetapi dengan karyawan yang 

berbeda. Informan 1 pernah memiliki konflik dengan orang Jepang yang 

tidak bisa mengelola waktu bekerja mereka dengan baik dan informan 1 

tidak menyukai hal tersebut sehingga terjadi perebatan. Informan 2 

berselisih dengan karyawan Filipina yang selalu melibatkan emosi dalam 

diskusi dan keras pada pendapat yang ia miliki, sehingga ia terpancing 

emosi juga. Informan 3 pernah berselisih dengan karyawan India karena 

perbedaan pendapat dan ia mendatangi langsung ruangan karyawan India 

dan ternyata karyawan India tidak menyukai hal tersebut, sementara pada 

informan 4 pernah berdebat dengan karyawan Cina karena tidak sopan 

dan berbicara dengan nada tinggi. 

2.2.6 Deskripsi Struktural Gabungan 

Konflik yang dirasakan berdasarkan pengalaman karyawan karena 

perbedaan budaya cukup berbeda antara keempat informan. Informan 1 

berselisih karena perbedaan budaya kerja dimana karyawan Jepang lebih 

suka bekerja terus tanpa melihat waktu sementara informan 1 tidak suka 

jika waktu istirahatnya diganggu. Informan 2 merasa dalam diskusi tidak 
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dibutuhkan emosi sementara karyawan Filipina yang keras selalu 

melibatkan emosi dalam diskusi atau rapat organisasi. Informan 3 

memiliki konflik karena ia lebih menyukai komunikasi langsung dan 

berbicara jujur, sementara karyawan India tidak suka. Informan 4 merasa 

karyawan dari Cina berbicara seperti senior dan tidak bisa 

menghormatinya sebagai senior dan karyawan yang lebih tua. 

2.3 Manajemen Face dalam Konflik Antarbudaya 

2.3.1 Informan 1 

a. Deskripsi Tekstural 

Dalam konflik, informan 1 mengaku tidak menyukai konflik, bahkan 

jika memang ada konflik yang dialami oleh karyawan lain ia lebih 

suka untuk menghindarinya. Informan 1 lebih menyukai cara 

penyelesaian konflik dengan cepat dan tidak suka konfrontasi. Ia 

mengaku lebih baik tidak perduli agar tidak terjun terlalu dalam pada 

konflik, jika terdapat konflik pada karyawan lain. 

Dalam penyelesaian konflik, informan 1 tidak akan melihat jabatan, 

jika memang orang itu salah, ia akan menegurnya. Informan 1 

mengatakan akan melakukan hal yang menurutnya benar, tidak 

perduli jika itu memang menyakiti hati orang lain karena ini semua 

bersangkutan dengan pekerjaan bukan hal pribadi. 
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Konflik dengan karyawan Jepang dapat terselesaikan dengan baik. 

Informan 1 berhasil menyelesaikannya dengan cara mengingatkan 

dirinya tujuan dari bekerja di organisasi ini dan  mencoba membuka 

pikirannya untuk menerima pendapat dari karyawan Jepang. 

Akhirnya kedua pihak ditengahi oleh karyawan Indonesia untuk 

mendapat kesepakatan. Rapat yang tadinya diadakan pada hari Sabtu 

dan Minggu, berpindah menjadi pada hari Jumat dan Sabtu. 

b. Deskripsi Struktural 

Dalam konflik informan 1 mengaku tidak terlalu suka ikut campur 

masalah orang lain. Baginya, cukup mengamati saja, tetapi jika 

memang ia terlibat konflik dengan karyawan lain, lebih baik ia 

menyelesaikan dengan cepat saja. Ia juga tidak melihat jabatan ketika 

konflik terjadi. Prioritasnya yang dimiliki informan 1 dalam konflik 

adalah apa yang ia yakini benar dalam konflik tersebut. 

Konflik dapat teselesaikan dengan bantuan karyawan Indonesia. 

Karyawan Indonesia tersebut sangat sabar dan sering menjadi 

penengah di beberapa konflik yang terjadi. Karyawan Indonesia 

akhirnya dapat membantu kedua pihak untuk mendapatkan 

kesepakatan dengan keputusan yang baik untuk keduanya, yaitu rapat 

pada hari Jumat dan sabtu. 
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2.3.2 Informan 2 

a. Deskripsi Tekstural 

Dalam konflik, informan 2 mengaku bahwa dirinya adalah orang 

yang santai dan tidak terlalu suka untuk memancing emosi orang lain. 

Informan 2 mengatakan bahwa dirinya selalu berusaha untuk tidak 

melibatkan emosi dalam mencapaikan gagasannya kepada orang lain. 

 Dalam menyelesaikan konflik, informan 2 merasa harus melakukan 

apa yang menurutnya benar, karena baginya yang paling benar adalah 

mengikuti regulasi organisasi yang ada. Informan 2 juga merasa 

dalam organisasi ini ia harus membedakan cara menyelesaikan 

konflik dengan karyawan yang jabatannya lebih tinggi. Untuk 

karyawan dengan jabatan yang lebih tinggi ia harus lebih sabar dan 

pelan-pelan dan sangat berusaha untuk menjaga cara berbicaranya 

untuk menghindari kesalahpahaman. 

Pada konflik dengan karyawan dari Filipina, informan 2 pada 

awalnya tidak mau untuk terbawa emosi, tetapi karena sudah tidak 

bisa ditahan lagi ia memutuskan untuk keluar dari diskusi yang 

diadakan. Ia tidak mau emosi memengaruhi hasil pekerjaannya. 

Keduanya pun saling menghindar dan pada esok harinya konflik 

meredam sendiri. Menurutnya, menghindar dari masalah memang 

sudah menjadi budaya dalam organisasi ini. Keduanyapun masih bisa 

bekerja sama dengan baik dan professional hingga saat ini. Orang 
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Filipina juga akhirnya bisa menerima pendapat yang disampaikan 

informan 2 karena memang sesuai dengan regulasi yang ada. 

b. Deskripsi Struktural 

Bagi informan 2 konflik telah selesai. Dalam menghadapi konflik, 

informan 2 mengaku membawa diri dengan santai. Ia juga selalu 

mencari solusi yang dapat menyenangkan kedua pihak, tetapi 

didasari dengan regulasi yang ada. Informan 2 mengatakan bahwa 

menghormati karyawan dengan jabatan yang lebih tinggi adalah hal 

yang sangat penting, ia akan membedakan cara berkomunikasinya 

dengan karyawan dengan jabatan lebih tinggi. 

Informan 2 merasa jika mencampurkan emosi dengan urusan 

pekerjaan adalah hal yang tidak baik bagi organisasi. Mencampurkan 

keduanya akan menyebabkan karyawan melupakan tujuan awal dari 

organisasi ini. Ia juga mengatakan bahwa budaya organisasi ini 

adalah menghindar dari satu sama lain ketika konflik terjadi. Dalam 

konflik ini-pun informan 2 berusaha untuk menyelesaikan dan 

mencoba berdiskusi lagi dengan rekannya pada saat keesokan harinya, 

ketika emosi yang dimiliki keduanya sudah agak reda dengan 

membawa rekan kerjannya yang lain untuk memperkuat argument. 
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2.3.3 Informan 3 

a. Deskripsi Tekstural 

Dalam penyelesaian konflik yang terjadi, informan 3 tidak menyukai 

komunikasi secara tidak langsung seperti email, baginnya lebih baik 

menggunakan telfon atau berbicara tatap muka saja. Informan 3 

menganggap komunikasi yang dilakukan lewat email tidak efektif 

dan nantinya akan hanya memperpanjang masalah saja. Dalam 

konflik yang terjadi informan 3 juga melihat individu sebagai fungsi 

bukan jabatannya, sehingga ia tidak menganggap cara untuk 

menyelesaikan masalah dengan setiap karyawan haruslah sama. Ia  

mengatakan bahwa kolaborasi adalah hal yang sangat penting di 

organisasi ini, jika karyawan tidak bisa berkolaborasi dengan baik 

maka tujuan organisasi akan susah untuk tercapai. Informan 3 merasa 

konflik tidak seharusnya terlalu lama. 

Pada konflik dengan karyawan India awalnya informan 3 mendatangi 

langsung ke ruangan karyawan dari India. Mereka melakukan 

perdebatan yang cukup lama, karena informan 3 mengatakan bahwa 

karyawan India sangat tidak mau mendengar apa yang ia maksud. 

Konflik antara keduanya ternyata terdengar karyawan lain dan 

karyawan lain tersebut pada atasan mereka.  

Konflik antara keduanya akhirnya terselesaikan dengan dibantu oleh 

atasan dan solusi untuk keduanya dapat ditemukan. Bagi informan 3 
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perasaan dan apa yang dirinya yakini benar harus seimbang dalam 

konflik yang terjadi di organisasi internasional ini.  

b. Deskripsi Struktural 

Dalam konflik, informan 3 lebih menyukai komunikasi langsung atau 

tatap muka tanpa perantara seperti pesan singkat dan email. Informan 

3 juga lebih menyukai untuk berbicara jujur, tidak peduli jika 

memang ada yang tidak suka baginya yang terpenting adalah 

pekerjaan dan tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan baik. 

Informan 3 mengaku bahwa ia melihat individu sebagai fungsinya, 

bukan jabata, sehingga dalam konflik ia tidak memperhitungkan 

jabatan dari koleganya. 

Informan 3 melihat karyawan India tidak suka cara penyelesaian 

yang ia lakukan, sehingga perdebatan terjadi cukup lama. Konflik 

keduanya ini terdengar hingga atasan dan atasan mereka memutuskan 

untuk turun tangan dan membantu untuk menyelesaikannya. 

Akhirnya ditemukan solusi untuk keduanya. Walau demikian, 

informan 3 merasa karyawan dari India tersebut masih tidak suka 

padannya, tetapi ia tidak peduli. 
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2.3.4 Informan 4 

a. Deskripsi Tekstural 

Informan 4 melihat dirinya dalam konflik sebagai pribadi yang 

pemaaf dan bukan pendendam. Setiap masalah yang telah selesai, 

tidak akan diingatnya lagi. Informan 4 juga mengatakan dalam 

menyampaikan gagasan dalam konflik, ia berusaha untuk 

mengatakan apa yang ingin ia katakan tetapi tidak langsung. Hal ini 

untuk menjaga agar ia tidak asal berbicara.  

Informan 4 merasa  cara yang paling mudah untuk merelakan konflik 

yang telah terjadi adalah dengan mengingat tujuan dari dirinya 

datang ke Indonesia, yaitu untuk bekerja dengan baik. Informan 4 

juga mengaku tidak akan melihat jabatan karyawan disekitarnya 

dalam menyelesaikan konflik karena di organisasi ini semua sama 

saja dan jabatan bersifat horizontal, sehingga karyawan dari jabatan 

apapun akan ia perlakukan sama. Informan 4 menilai bahwa ia adalah 

orang yang professional dalam menyelesaikan konflik. 

Penyelesaian konflik antara informan 4 dan karyawan Cina tersebut 

akhirnya dapat diselesaikan lewat kompromi. Informan 4 mengatakan 

bahwa atasan mereka berhasil turun tangan dan mengingatkan tujuan 

dari organisasi ini. Keduanya pun akhirnya berdamai dan karyawan 

dari Cina tersebut mengaku bahwa caranya salah dan meminta maaf. 

walau demikian ia merasa tidak bisa terlalu dekat terutama dalam 
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hubungan pribadi dengan karyawan dari Cina. Dalam konflik 

tersebut, informan 4 merasa logika lebih penting daripada perasaan 

karena semua harus professional. Prioritasnya dalam konflik tersebut 

adalah keputusan yang paling baik untuk bersama yaitu organisasi ini. 

b. Deskripsi Struktural 

Informan 4 mengatakan bahwa ia tidak suka konflik yang terlalu 

lama, sehingga ia juga pada saat ini telah melupakan kesalahan dari 

koleganya tersebut. Ia mengaku dalam konflik tidak melihat jabatan, 

tetapi dirinya maupun karyawan lain harus menghormati karyawan 

lain yang lebih senior. Prioritas informan 4 dalam menyelesaikan 

konflik adalah yang paling baik bagi organisasi, walaupun ia tidak 

suka ataupun ada karyawan lain yang tidak suka. 

Konflik antara keduanya dapat terselesaikan dengan bantuan dari 

atasan untuk meredam emosi kedua pihak, baik informan 4maupun 

karyawan dari Cina. Bantuan atasan memberikan solusi akhirnya dan 

karyawan dari Cina tersebut sudah meminta maaf. Informan 4 

mengaku ikhlas akan masalah ini dan merelakannya, baginnya yang 

jelas adalah semua orang disini harus bisa professional, hal yang 

menyangkut pribadi tidak boleh disangkutkan dengan pekerjaan dan 

sebaliknya juga demikian. 
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2.3.5 Deskripsi Tekstural Gabungan 

Keempat informan mengaku konflik dapat diselesaikan dengan baik. 

Penyelesaian konflik keempatnya tidak terlalu berbeda, mereka 

membutuhkan penengah dalam konflik. Informan 1 ditengahi oleh 

karyawan dari Indonesia, informan 2 dapat menyelesaikan konflik dengan 

menghindar terlebih dahulu dan menyelesaikannya di kemudian hari 

dengan bantuan koleganya yang lain untuk memperkuat argumen, 

informan 3 dan 4 menyelesaikan konflik dengan bantuan dari atasan. 

Dalam konflik keempat informan mengaku sebenarnya tidak menyukai 

konflik. Bagi informan 1 lebih baik ia menghindari konflik dan 

menyelesaikannya dengan cepat, dalam konflik ia tidak melihat jabatan 

dan melakukan apa yang menurutnya benar. Informan 2 tidak suka 

melibatkan emosi, ia merasa harus melakukan apa yang menurutnya 

benar karena biasanya sesuai dengan regulasi yang ada, ia juga 

membedakan cara berkomunikasinya jika menghadapi konflik dengan 

karyawan yang jabatannya lebih tinggi. Informan 3 merasa konflik adalah 

hal yang biasa, ia juga menilai dirinya sebagai orang yang jujur dan ia 

lebih suka menyelesaikan konflik secara langsung dan ia tidak melihat 

jabatan dalam konflik. Informan 4 merupakan orang yang pemaaf dan 

tidak pernah memulai konflik, ia juga berbicara apa yang ingin 

dikatakannya tetapi tidak secara langsung dan tidak melihat jabatan. 

Informan 4 memiliki prioritas yaitu keputusan adalah yang paling baik 

dilakukan dalam organisasi jika berkaitan dengan konflik. 
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2.3.6 Deskripsi Struktural Gabungan 

Konflik yang dialami keempat informan dapat terselesaikan dengan baik. 

Cara keempat informan melihat diri mereka masing-masing dalam konflik 

cukup berbeda. Informan 1 lebih suka untuk menghindari konflik dan 

tidak ikut campur konflik orang lain, tidak peduli jabatan dan 

memetingkan apa yang ia yakini benar. Informan 2 lebih suka santai dan 

mencari solusi yang dapat menyenagkan kedua pihak, tentunya 

disesuaikan dengan regulasi yang ada dan melihat jabatan dari koleganya. 

Informan 3 lebih suka komunikasi tatap muka dan berbicara jujur tidak 

peduli jika memang ada yang tidak suka, juga melihat individu sebagai 

fungsinya bukan jabatan. Informan 4 tidak suka konflik terlalu lama 

sehingga ia sudah melupakan kesalahan dari kolega-koleganya, tidak 

melihat jabatan dan memprioritaskan apa yang paling baik bagi organisasi. 

Penyelesaian konflik juga cukup sama karena membutuhkan penengah 

dalam konflik. Informan 1 dapat ditengahi karyawan Indonesia yang 

sabar dan memang terbiasa menjadi penengah, solusi yang didapatkan 

juga adil untuk kedua pihak. Informan 2 yang menganggap emosi tidak 

baik bagi organisasi akhirnya berdiskusi kembali bersama karyawan dari 

Filipina dengan membawa rekan kerja yang lain dan karyawan tersebut 

setuju dengan pendapatnya. Informan 3 mendapat penengah dari atasan, 

ia menilai memang karyawan dari India tidak suka komunikasi yang 

dilakukannya. Ia merasa karyawan India tetap tidak bisa ramah tetapi ia 
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tidak peduli. Informan 4 mendapatkan bantuan dari atasan untuk 

meredam emosi dan akhirnya karyawan dari Cina sudah meminta maaf. 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	


