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ada dalam pelatihan-pelatihan.
Utamanya di housekeeping. Sederhana memang, tapi banyak
orang yang kurang memperhatikan bidang ini. Contoh saja,
masih banyak karyawan hotel
kecil yang tidak tahu cara membersihkan AC, padahal caranya
mudah. Atau, bagaimana cara
membersihkan kamar dan
mempertahankan standar kebersihan kamar. Kami akhirnya
menciptakan standar operasi
atau SOP untuk housekeeping.
Kini, kami sudah hadir di 12
kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Batam, Bintan,
Bali, Malang, Yogyakarta, dan
lain-lain. Ke depan kami hendak
memperluas jaringan Zen
Rooms ke beberapa kota, seperti Medan dan Balikpapan.
Ekspansi kami bukan melulu
menyasar daerah-daerah wisata, melainkan ke daerah-daerah
yang selama ini menjadi destinasi untuk konferensi atau untuk keperluan bisnis, seperti
Medan. Kami baru saja melakukan ekspansi di Makassar, yang
notabene merupakan destinasi
yang ramai, baik untuk wisata
maupun bisnis.
Untuk Indonesia, kami memasang target 800 hotel hingga
akhir 2017. Saat ini kami sudah
bermitra dengan 500 hotel, jadi
sampai akhir 2017 nanti kami
harus mengejar 300 hotel lagi.
Kami menargetkan diri menjadi
tiga besar di jaringan hotel budget Indonesia.

Beri kebebasan
Sebagai pemimpin, saya meyakini bahwa supaya maju seseorang sebaiknya jangan dikekang. Maksudnya begini, saya
selaku pimpinan tentu harus
menyiapkan panduan untuk
penilaian atau quality performance indicator (QPI), supaya
arah perusahaan bisa sesuai tujuan. Tak hanya itu, perusahaan
juga wajib memberikan pelatihan agar karyawan memiliki dasar. Setelah itu, berikan kepada
mereka kebebasan.

Kebebasan yang saya berikan
ini memiliki waktu satu bulan.
Karyawan punya waktu satu
bulan untuk mencapai target
yang dibebankan kepadanya.
Jika dalam satu bulan hasilnya
tidak memuaskan, berarti perlu
ada evaluasi, entah QPI yang
saya tetapkan salah atau memang karyawan tersebut yang
melakukan kesalahan.
Saya tak pernah khawatir kebebasan yang saya berikan disalahgunakan oleh karyawan
untuk kepentingan pribadi. Bukan karena dasarnya saya terlalu percaya, namun karena saya
sendiri mengerti kualitas yang
dimiliki karyawan Zen Rooms
Indonesia.
Ada tiga kriteria utama dalam
diri seseorang yang saya lihat,
yakni kecerdasan, energik dan
integritas. Tiga hal ini tidak bisa
dilepaskan dan wajib ada dalam
diri seseorang. Seseorang yang
pintar dan energik, tapi tidak
punya integritas tentu bisa merugikan perusahaan. Pun demikian dengan orang yang energik
dan berintegritas tapi tidak cerdas, dampaknya juga akan buruk. Kecerdasan yang saya maksud adalah orang tersebut mampu untuk memproses secara
cepat pengetahuan baru, mampu
belajar cepat dan mampu beradaptasi dengan cepat pula.
Saya percaya seseorang pasti
pernah melakukan kesalahan
dalam kariernya. Tapi, saya juga
percaya seseorang harus mampu belajar dari kesalahannya
untuk membuat pribadinya lebih baik lagi. Ketika ada karyawan yang melakukan kesalahan
yang sama lebih dari dua kali,
itu sudah menjadi pertanda bagi
saya untuk hati-hati. Namun,
saya bangga karena karyawan
Zen Rooms Indonesia tidak seperti itu. Karyawan kami terdiri
dari orang-orang yang memiliki
tiga kriteria utama tadi. Itu sebabnya, turn over pegawai
kami rendah, 70% dari jumlah
karyawan yang bergabung saat
kami beroperasi di Indonesia
setahun lalu, masih ada hingga
sekarang.		
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Tak Takut Kerja Keras
demi Bisnis
Bagi Nikita Semenov, Managing Director ZEN Rooms Indone-

sia & salah satu pendiri ZEN Rooms, mendapat tanggung jawab
memimpin perusahaan yang bergerak di industri pariwisata memang menantang sekaligus menyenangkan.
Menyenangkan lantaran ZEN Rooms merupakan buah pikiran
ia dan dua kawannya. Memulai suatu perusahaan pasti berat.
Namun, jika diawali dari konsep yang diyakini, maka waktu menjalaninya pasti akan menyenangkan. Sementara, tantangan datang dari wilayah kerjanya, yakni negara yang memiliki begitu
banyak budaya dan bahasa. “Ini menjadi tantangan bagi saya,
untuk terus belajar sebab, di Indonesia, pendekatan di tiap daerah tentu berbeda,” kata Nikita.
Kebetulan, bisnis yang ia jalani saat ini pun tak jauh dari kesenangannya, yakni berselancar atau surfing. Nikita masih berusaha menyempatkan melakoni hobi ini. Selama di Indonesia, lokasi surfing yang ia pilih bukanlah lokasi populer seperti Bali atau
Banyuwangi. Alih-alih, ia pilih pergi ke Cimaja yang tak begitu
jauh dari Jakarta. Ombak di kawasan ini memang cukup bagus
dan beragam, cocok untuk pemula hingga yang telah mahir.
Sayang, ia kini jarang melakukan hobi ini lantaran terkadang
harus bekerja di akhir pekan. Dus, agar tetap bugar, Nikita menyempatkan diri untuk bermain basket di Senayan.
Ia tak keberatan bekerja di akhir pekan. Sebab, menurutnya,
membesarkan perusahaan dari nol membutuhkan fokus ekstra.
Ia mencontohkan, pewaris jaringan hotel Hilton, William Barron
Hilton, mungkin kini terlihat tak aktif. Namun di masa mudanya,
ia bekerja keras mengembangkan warisan ayahnya menjadi
sebuah kerajaan bisnis. Dus, meski termuda dibanding dua
pendiri ZEN Rooms lainnya, penggemar sate ayam ini bertekad
untuk terus bekerja keras membuat produk dan jasa yang diminati oleh banyak orang. Laki-laki berusia 24 tahun ini berambisi
membawa perusahaannya menuju tingkat global, ke berbagai
negara, tak hanya di Asia Tenggara.
o
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Refleksi

Komunikasi
Antarkultur

B

erkomunikasi merupakan seni tersendiri karena pada hakekatnya adalah penyampaian pesan dalam
berbagai bentuk. Kuncinya pesan diterima sesuai maksud dan
tujuan sesungguhnya. Dalam
konteks ideal, komunikasi yang
baik mempunyai tujuan baik
yang tergandakan ketika pesan
tersampaikan.
Uniknya, berkomunikasi merupakan ketrampilan (skill)
tersendiri yang gampang-gampang susah. Komunikasi membutuhkan kesiapan segenap pikiran, perkataan, dan perilaku,
pesan dibentuk sebagai audio
lisan, teks tertulis, visual terpandang, dan perilaku tubuh.
Padahal, kita sering kali berkomunikasi secara autopilot berdasarkan rutinitas belaka.
Di lain pihak, bagaimana persepsi penerima pesan sangat
ditentukan oleh kultur pribadi,
kultur keluarga, kultur organisasi, dan kultur tempat berpijak.
Kultur-kultur ini membentuk
perilaku dan keputusan. Contohnya, walau sama bahasanya,
berbeda generasi dan kelas sosial, gaya berkomunikasi sudah
beda. Bahkan dengan berbahasa Inggris yang termasuk “tidak
berkelas”, hal ini juga terasa.
Dalam Bahasa Indonesia,
penggunaan kosakata you bisa
berbentuk Anda, kamu, engkau,
dikau, dan kau. Dalam Bahasa
Jawa, lebih beragam lagi, mengingat strata sosial membawa
perbedaan gaya bahasa. Kepada
siapa dan bagaimana kosakata
ini digunakan, tentu berbeda
konteksnya dan membawa nuansa berbeda pula.
Itu baru soal penggunaan sebutan, belum lagi penyampaian
substansi, konsep, dan nuansanuansa dalam rangkaian kalimat
yang membentuk satu rangkaian. Setiap individu mempunyai
gradasi makna berbeda. Tanpa
skill dan pemahaman memadai,
bisa terjadi miskomunikasi.

Perbanyak empati
Lantas, bagaimana sebaiknya?
Semakin banyak terekspos
akan berbagai kultur, semakin
baik. Ini membangun ketrampilan mendengarkan dan me-
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ngenali berbagai bahasa tubuh
dalam berbagai kultur. Dari apa
yang terlihat, hingga yang tersirat dan tidak terbaca dengan
penglihatan sekilas, proses pengenalan semakin mendalam
Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap dan berkomunikasi, namun
kita dapat membantu orang lain
lebih memahami apa yang kita
komunikasikan. Mulailah dengan bersikap netral dan berbicara dengan percaya diri.

Kita tak bisa
mengendalikan
persepsi orang
tapi kita dapat
bantu orang
memahami.

Sering kali, ketika orang lain
kurang memahami apa yang
kita bicarakan, suara kita meninggi. Ini kurang baik, karena
membuat pihak lain grogi. Dalam komunikasi, infleksi nada
membentuk persepsi.
Perbanyak empati ketika berkomunikasi antarkultur. Usahakan memahami bagaimana mereka menjalankan hidup dan
berpikir. Misalnya, mengamati
gaya berpakaian dan gaya bicara, maka kelas sosial dan ekonomi dapat diperkirakan. Namun terlepas dari siapa mereka,
kesopanan perlu dijaga.
Di Negeri Paman Sam, misalnya, ada cukup banyak pekerja

asal Meksiko. Mengingat kultur
yang berbeda, para manajer
perlu meng-update diri mengenai komunikasi antarkultur.
Pertama, kultur Meksiko lebih komunal daripada kultur AS
yang lebih individualistis. Ini
dapat dirasakan ketika terjadi
masalah di tempat kerja. Cukup
banyak pekerja Meksiko mempunyai sikap lebih mementingkan kelompok dari individu.
Kedua, gaya berkomunikasi
Meksiko lebih tunduk kepada
otoritas, sedangkan gaya AS lebih ekual. Dengan sendirinya,
cukup banyak pekerja Meksiko
yang lebih mengutamakan pendapat pemimpin daripada bersikap proaktif dalam mengemukakan pendapat.
Ketiga, kultur Meksiko lebih
mengutamakan harmoni di atas
kebenaran, sedangkan gaya AS
lebih mengutamakan kebenaran daripada harmoni. Bisa dimengerti ketika para pekerja
Meksiko melindungi kesalahan
kolega mereka daripada mengungkapkan siapa yang melakukan kesalahan.
Keempat, kultur Meksiko
patriarki, di mana laki-laki lebih
dihargai sebagai “bapak” kelompok. Walaupun perempuan
mempunyai posisi ekual dalam
masyarakat, kultur ini menempatkan laki-laki lebih diperhatikan pendapatnya. Tentu ini relatif tergantung penerimaan di
setiap kelompok.
Komunikasi antarkultur merupakan tantangan untuk memperbanyak pengetahuan dan
perbendaharaan informasi kultural. Semakin banyak skill
yang dimiliki dalam berkomunikasi, semakin besar aset softskill yang dapat digunakan dalam mendaki tangga sukses.
Bagaimana cara termudah
dan termurah untuk meningkatkan skill ini? Perbanyak kenalan dan sahabat yang berasal
dari berbagai kultur, agama,
dan negara. Perhatikan apa saja
perbedaan dan persamaan dalam berkomunikasi. Kenali dan
nikmati setiap perbedaan.
Bangun empati dengan menempatkan diri Anda pada diri
mereka. Semakin mendalam
Anda kenali orang lain, kian
kita memahami mereka. Karena, pada dasarnya, kita bagian
dari mereka dan sebaliknya. o

