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Merayakan Keberhasilan
Merayakan Tembok yang Baru
■ Nehemia 6:15-16 memberitahu kita bahwa tembok Yerusalem yang baru telah selesai
dibangun. Apa yang dikatakan pada kita oleh ayat-ayat ini tentang keberhasilan proyek
tersebut? Apakah orang-orang melihat pekerjaan Allah Tuhan di proyek kita?
■ Pasal 12 menceritakan pada kita tentang penyerahan tembok tersebut.
• Bagaimana hal tersebut dirayakan?
• Apa yang membuat kita berfikir bahwa Nehemia menyerahkan tembok itu untuk
Allah?
• Apakah kita memdedikasikan proyek kita kepada Allah?
• Cara kreatif apa saja yang bisa pikirkan untuk merayakan keberhasilan proyekproyek yang telah kita selesaikan?
Setelah proyek tersebut diselesaikan, ada
baiknya untuk kita memikirkan bagaimana
cara kita merayakan keberhasilan tersebut.
Berikan pemangku kepentingan dan para
staff proyek kesempatan untuk melihat ke
belakang dan membandingkan bagaimana
keadaan sekarang dibanding dengan
sebelumnya. Jika bangunan dibangun
sebagai bagian dari proyek, undanglah
semua pemangku kepentingan dan pihak
lain yang bersangkutan untuk mengikuti
peresmian gedung tersebut. Ibadah ucapan
syukur bisa digunakan untuk merayakan
jenis proyek yang lainnya.

Merayakan keberhasilan
dengan para pendukung,
pelatih, pemain, manajer,
sponsor

Perayaan adalah suatu cara untuk mengatakan bahwa semua orang telah turut
menumbang proyek tersebut. Harapannya, para penerima manfaat telah dapat
diberdayakan dengan berpartisipasi dari awal hingga akhir proyek. Mengadakan
perayaan dapat memberi inspirasi mereka untuk terus melakukan proyek pembangunan
komunitas pada saat yang akan datang.
Tidak ada proyek yang berjalan lancar tanpa rintangan. Bahkan, proyek yang paling
berhasil pun akan mengalami masalah dalam perjalananya. Sangatlah penting untuk
merenungkan dan belajar dari hal itu agar dapat meningkatkan proyek di kesempatan
lain. Sama pentingnya adalah untuk membagi pengalaman kita kepada yang lain seperti;
masyarakat, pemerintah setempat, donor dan lembaga lain. Ada berbagai cara untuk
membagi pengalaman tergantung kepada siapa. Sebagai, contoh:
• Selenggarakan pertemuan-pertemuan untuk berbagi pengalaman dengan
masyarakat
• Tulis artikel di surat kabar untuk berbagi pengalaman dengan orang setempat
• Tulis suatu studi kasus dari proyek tersebut ke surat kabar untuk berbagi
pengalaman dengan lembaga lain
• Sampaikan kertas kerja dalam suatu konferensi.

