www.pertamina.com

ISSN.01259377 • No. 4/THN XLV/APRIL 2010

24

Meuthia-Ganie
Rochman :
Tentang Korupsi, GCG,
dan CSR

30

HULU :
Masa Depan
Bisnis Gas Algeria

44

ESAI :
Jembatan Emas
ala Jembrana dan
Jamnagar

www.pertamina.com

6

>>

ISSN.01259377 • No. 3/THN XLV/MARET 2010

COntACT PERTAMINA 500 000
MELAYANI KONSUMEN
Siapapun bisa menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) yang didirikan 11
Desember 2006 – dan sejak 17 Agustus 2008 namanya berubah menjadi Contact
Pertamina (PC) – baik pada jam operasi, maupun di luar jam operasi. Cuma, kalau
telepon yang masuk di luar jam operasi akan ditindaklanjuti keesokan harinya, si
penelepon akan dihubungi oleh kru Contact Pertamina yang dikenal sebagai “agen”,
apakah Anda menghubungi Contact Pertamina dan apa yang menjadi keperluannya.
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SURAT PEMBACA
PERLU DIBENAHI
Iwan Kuswara, Jakarta

Seperti yang kita diketahui Pertamina banyak
memiliki aset-aset bukan hanya dalam hal migas tapi
juga salah satunya seperti Hotel Patra Jasa dan Villa di
Mega Mendung yang dimiliki oleh Pertamina.
Selain itu Pertamina telah membangun Residences
sekelas hotel bintang empat berlokasi di Simpruk Jakarta yang telah siap untuk digunakan. Tapi sayangnya
pembenahan terhadap aset penginapan tidak seimbang
karena masih banyak beberapa aset lainnya yang
mesti dibenahi oleh Pertamina yang dalam hal ini ditangani oleh Patra Jasa.
Beberapa hal yang mesti dibenahi adalah seperti
hotel Patra Jasa yang jika kita lihat tampak depan
tidak semenarik hotel-hotel berbintang lainnya karena
terlihat seperti bangunan tua. Begitupun dengan fasilitas dan interiornya yang tidak terkesan mewah yang
mungkin belum layak untuk disebut Hotel berbintang.
Hal ini sangat bertolak belakang jika ingin menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang berkelas
dunia tapi secara internalnya aset yang dimilki oleh
Pertamina masih belum bisa bersaing secara nasional
jadi bagaimana Pertamina bisa bersaing secara internasional?
Pengalaman saya saat menggunakan villa daerah
mega mendung milik Pertamina, fasilitas yang dimiliki
seperti kolam renang buat saya tidak layak pakai
karena banyak keramik-keramik yang pecah, berlumut
dan air yang kotor. Buat saya ini sangat membahayakan pengguna kolam renang jika mengenai keramikkeramik yang pecah tersebut.
Ini adalah salah satu contoh kecil sebagai bahan
pertimbangan bagi pihak Pertamina, dan sebagai
sumbang saran, saya hanya berharap Pertamina bisa
memajukan Patra Jasanya dengan memperbaiki atau
merenovasi fasilitas & interior Hotel dan penginapan
lainnya supaya bisa menarik khalayak banyak. Tentunya juga hal ini akan menambah keuntungan financial
buat Pertamina karena banyak orang yang tertarik
untuk menggunakan Patra Jasa Pertamina yang disertai
berbagai promo dan program yang disajikan oleh pihak
Patra Jasa.WP

VENDING MACHINE DI
PERPUSTAKAAN PERTAMINA
Isna Sahara, Tangerang

Redaksi menerima kontribusi naskah dari
dalam maupun dari luar Pertamina. Naskah
ditulis dengan bahasa yang populer dan
mudah dimengerti, satu setengah spasi, point
huruf 12, panjang tiga setengah halaman.
Sertakan pula foto atau ilustrasi, baik
gambar ataupun grafik yang diperlukan dan
biodata lengkap penulis beserta no. rekening
bank atas nama penulis.
Untuk naskah yang dimuat, kami menye
diakan honor sebesar Rp 250.000 (dipotong
pajak 5%). Naskah yang masuk menjadi
milik redaksi dan keputusan pemuatan
sepenuhnya menjadi wewenang redaksi.

COVER oleh :
Oki Novriansyah

Sekarang perpustakaan di Kantor Pusat Pertamina
semakin menarik. Tapi bukan karena buku-bukunya
yang baru semua, melainkan terdapat layanan baru,
yaitu adanya vending machine minuman kaleng yang
akan diberikan kepada pengunjung perpustakaan sebagai compliment.
Seru juga sih, jadi makin semangat untuk mengunjungi perpustakaan. Tetapi setelah diteliti dengan
seksama ternyata tidak semua pengunjung perpustakaan dapat menikmati minuman gratis tersebut.
Ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi oleh
pengunjung perpustakaan.
Adapun syarat yang diberlakukan adalah pengunjung harus pekerja Pertamina, pengunjung harus
menjadi anggota tetap perpustakaan Kantor Pusat Per-

tamina dengan cara mengisi formulir data diri yang
telah disediakan oleh petugas perpustakaan.
Selain itu, kalau ingin mendapatkan ‘hadiah’
minuman dari perpustakaan, harus meminjam buku
perpustakaan terlebih dahulu. Jadi tidak ujuk-ujuk
minta kupon untuk mengambil minuman pada vending machine minuman yang telah disediakan.
Oya, untuk mengambil minuman dari vending
machine tersebut harus menggunakan kupon yang
dibagikan oleh petugas perpustakaan.
Tapi mengapa hanya pekerja Pertamina saja
yang diperbolehkan menjadi anggota tetap perpustakaan? Padahal banyak masyarakat umum yang ingin
menjadi anggota tetap dari perpustakaan Pertamina.
Mengapa demikian? Karena perpustakaan Pertamina
lah, satu-satunya perpustakaan perusahaan migas
BUMN yang dimiliki oleh Indonesia.
Jadi banyak masyarakat umum yang ingin
mengetahui lebih dalam tentang Pertamina dapat datang, membaca, dan meminjam buku-buku
tentang dunia migas maupun Pertamina di perpustakaan ini. Saya berharap kedepan peraturannya
diubah, agar kami yang merupakan masyarakat
umum dapat meminjam buku dan juga menikmati
minuman yang menjadi compliment bagi pengunjung
perpustakaan Kantor Pusat Pertamina. WP

FAKTA DI LAPANGAN,
KECURANGAN DILAKUKAN
OKNUM
Tsara, Bekasi

Saat ini banyak SPBU yang diperbarui dan didirikan di berbagai tempat. Ini menandakan keseriusan
Pertamina untuk membangun negeri ke tahap yang
lebih baik.
Tapi kesuksesan itu tidak didukung oleh
beberapa pihak yang masih saja memanfaatkan
kepercayaan masyarakat. Contohnya, berkurangnya
beberapa cc dalam literan yang tidak sesuai. MIsalnya, di SPBU pertama ukuran liternya adalah 3,57
liter tiap pembelian Premium Rp.15.000. Namun
dalam pembelian di SPBU kedua hanya 3,05 liter tiap
pembelian Premium Rp.15.000.
Kalau kita lihat banyak juga logo dalam tiap
SPBU yang bertuliskan “Pasti Pas”. Kalau dilihat dari
logo tersebut, seharusnya tiap-tiap SPBU membuktikan keseriusan atas logo tersebut.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah
mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut? Apa lagi
dilakukan oleh beberapa oknum yang bersangkutan.
Apakah logo tersebut hanya simbol semata? Dan
satu lagi, apa yang akan dilakukan oleh pengawas
setelah diberitahukan hal tersebut?
Untuk itu, Pertamina yang memunculkan logo
“Pasti Pas” seharusnya dapat mengawasi setiap
SPBU dan menindak kecurangan yang terjadi,
sesuai dengan fakta di lapangan. Para pengawas,
baik dari Pemerintah maupun dari pihak Pertamina
diharapkan dapat memberikan sanksi oknum-oknum
yang bermasalah, serta dapat mengubah citra bagi
SPBU-SPBU secara keseluruhan menjadi lebih baik.
Ini semua perlu dilakukan agar masyarakat kembali
percaya dengan SPBU-SPBU Pertamina.WP
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Jam menunjukkan pukul 19.55 WIB ketika
telepon masuk ke agen Contact Pertamina di
nomor 500 000. Padahal lima menit lagi Contact
Pertamina akan tutup untuk pelayanan hari itu.
Ternyata, telepon datang dari kantor perusahaan
penerbangan yang melaporkan pihaknya tidak
bisa mentransfer uang ke Pertamina. Kenapa
tidak ditransfer keesokannya?
Pesawatnya yang seharusnya terbang
malam itu, belum bisa mengisi avtur di Bandara
Badaruddin, Palembang, karena uang transfer ke
Pertamina tidak bisa masuk sehubungan dengan
perubahan sistem di Pertamina. Artinya, kalau
transfer uang gagal, maka pengsian avtur oleh
DPPU Pertamina di Bandara Badaruddin terhadap
pesawat itu tidak bisa dilakukan.
Menelepon ke Kantor Pertamina sudah di luar
jam kerja, maka orang di kantor perwakilan perusahan penerbangan itu, menelepon Pertamina
melalui nomor 500 000. Begitu menerima telepon
itu, Nanang Hutawardana, PIC yang malam itu sedang ada di antara agen-agen Contact Pertamina
segera meneskalasi telepon itu ke pihak DPPU di
Bandara Badaruddin dan pihak terkait di Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta. Fungsi yang menangani
penjualan avtur itupun bergerak, dan pesawat
itupun akhirnya mendapat isian avtur malam itu
juga dan berangkat sesuai rencana.
Ilustrasi di atas hanyalah sekelumit dari peran nomor 500 000 yang merupakan nomor akses
telepon pelayanan informasi dan data mengenai
Pertamina di Contact Pertamina. Dalam sebulan
Contact Pertamina menerima 500 call telepon.
Menurut data tahun 2009 sebanyak 32 persen
penelepon bertujuan mengetahui informasi harga
produk, 26 persen untuk mengetahui informasi
jenis produk.
Selebihnya, masing-masing 12 persen
penelepon ingin mengetahui nama-nama pejabat
di Pertamina dan menyampaikan keluhan. Hanya
10 persen yang menelepon berkaitan dengan
informasi promosi produk dan 8 persen mengenai
informasi lokasi outlet.
Kenapa harus dibuat contact center yang di
Pertamina dinamai Contact Pertamina? Pertamina
adalah perusahaan besar yang kantornya tersebar
di seluruh wilayah Indonesia, begitu banyak
urusan, begitu banyak yang terlibat dan berkepentingan dengan Pertamina dengan berbagai
urusannya.
Menelepon Pertamina untuk menanyakan
sesuatu begitu susah dan karena selama ini
tidak ada yang khusus melayani masyarakat
yang menginginkan informasi, mencari data, dan
mengeluhkan persoalan dengan Pertamina. Itulah
akhirnya Pertamina membentuk Pertamina Contact Center (PCC) pada 11 Desember 2006, yan
kemudian bernama Contact Pertamina.
Begitu pentingnya apa dan bagaimana Contact Pertamina, karena memang harus didukung
oleh seluruh fungsi di Pertamina baik di Kantor
Pusat maupun Unit-unit Operasi dan Anak-anak
perusahaan, maka WePe menurunkan soal ini sebagai topik dalam WePe Edisi April 2010. Semoga
bermanfaat. Terimakasih dan salam.WPNS
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Single Number
“Oh, kalau mau tanya-tanya tentang Pertamina calling saja nomor 500 000, pasti dilayani

baik,” seharusnya begitu, ketika pelayanan informasi dan data mengenai Pertamina kelas
dunia telah menjadi persepsi kuat di masyarakat. Ingat telepon 500 000, maka orang akan
ingat Pertamina, ingat pelayanan yang baik dan bersahabat.
Semua produk-produk yang memiliki pasar cukup baik di masyarakat entah itu mie instant, kopi saset, minuman segar, dan produk-produk massal lain sudah hampir dipastikan
memiliki layanan bebas pulsa 0800. Perusahaan-perusahaan perbankan atau perusahaan
jasa lain juga membuka contact center, sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumen,
menampung keluhan, menyajikan informasi, dan hal lain yang sanggup menciptakan komunikasi dua arah antara perusahaan atau produsen dengan konsumen.
Di zaman sekarang, customer focused atau customer satisfaction menjadi hal prinsip
yang harus diperhatikan dan dikelola dengan efektif dan pas, sehingga produktif untuk
menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual perusahaan. Salah
satu yang sering ditawarkan adalah pelayanan purna jual. Seiring dengan upaya memanjakan konsumen perusahaan pun tak bisa mengelak dari keharusan membangun brand atau
merek.
Merek ternama memberikan kenyamanan dan bahkan gengsi kepada konsumen sehingga konsumen sanggup mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli produk barang
atau jasa yang terjamin keamanannya.
Oleh karena itu dalam rangka melayani kebutuhan informasi di kalangan konsumen,
beberapa hal perlu menjadi perhatian. Nomor pelayanan konsumen setidaknya mudah
diakses, nomornya mudah diingat, dan pelayannya cepat dan akurat. Nah, seperti itulah
keinginan ke depannya mengenai Contact Pertamina.
Fungsi Sekretaris Perseroan yang mendirikan Pertamina Contact Center 11 Desember
2006 tidak bisa bekerja sendiri membangun contact center yang dipercaya konsumen atau
publik kalau bekerja kurang memuaskan. Oleh karena Pertamina begitu banyak sisi yang ingin diketahui publik, maka dukungan dari seluruh fungsi yang memiliki otoritas atas sumber
informasi dan data yang diinginkan publik mutlak diperlukan.
Semua fungsi di Pertamina yang berkepentingan entah itu untuk promosi, pengumuman penting, informasi harga dan jenis produk, sosialisasi program, informasi lelang dan
pengumuman pemenang lelang, lowongan kerja di Pertamina, dan lain-lain mempercayakan
salah satu ujung tombak publikasinya kepada Contact Pertamina.
Nah, berkaitan dengan bagaimana memberikan kemudahan kepada publik, maka
pemakaian single number (hanya satu nomor yang dikenal masyarakat sebagai akses ke
Pertamina) menjadi logis. Jangan sampai masyarakat dibingungkan oleh hotline atau call
number yang bermacam-macam.
Dilihat dari strategi branding dan marketing pemakaian satu nomor telepon untuk akses
publik kepada perusahaan, satu nama yang diusung untuk dikenali publik, satu program
terintegrasi mengenai promosi, dan lain-lain yang diintegrasikan, adalah strategi paling pas.
Fakta sekarang, masih banyak nomor-nomor pelayanan konsumen sehingga tidak
produktif untuk membangun satu nomor yang benar-benar dikenal publik sebagai pusat
akses mendapatkan informasi mengenai Pertamina. Adanya banyak nomor untuk sejumlah
produk Pertamina salah satunya berkaitan belum adanya koordinasi dan saling percaya
antarfungsi. Buktinya sampai saat ini sudah 16 fungsi di Pertamina yang mempercayakan Contact Pertamina sebagai pusat pelayanan informasi mengenai produk dan program
fungsi-fungsi tersebut.
Ini tantangan bagi fungsi komunikasi sebagai pengelola contact center. Kenapa sih bikin
contact center lagi dengan membawa nama Pertamina? Orang jadi rancu, nomornya kan
baru, “Oh, Pertamina ada contact center nomor ini ya?” padahal itu cuma temporary sampai
bulan apa dan itu dipromosikan gede-gedean. Masyarakat bingung, terlalu banyak yang
harus diingat.
Jadi produk dan program boleh apapun ada di Pertamina, tapi satu brand untuk nomor
pelayanan konsumen, yaitu 500 000. Sehingga kalau ingat Pertamina, ya 500 000. Selain
itu juga untuk menghindari adanya pihak-pihak di luar Pertamina yang mengatasnamakan
Pertamina untuk kepentingan segelintir individu. Sistem single number merupakan upaya
agar masyarakat biar tahu bahwa sampai mana batasan Pertamina dan bukan. WPNS
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“Hallo...
Contact Pertamina
500 000...”

Siapapun bisa menghubungi Pertami-

na Contact Center (PCC) yang didirikan 11
Desember 2006 – dan sejak 17 Agustus
2008 namanya berubah menjadi Contact
Pertamina (PC) – baik pada jam operasi,
maupun di luar jam operasi. Cuma,
kalau telepon yang masuk di luar jam
operasi akan ditindaklanjuti keesokan
harinya, si penelepon akan dihubungi
oleh kru Contact Pertamina yang
dikenal sebagai “agen”, apakah Anda
menghubungi Contact Pertamina dan apa
yang menjadi keperluannya.
Call center atau contact center adalah
semacam kantor yang melayani pertanyaan, protes, permintaan, delivery order,
untuk dijawab dan ditindaklanjuti sesuai call
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yang masuk. Sebagian besar perusahaan
menggunakan call center untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka. Beberapa
perusahaan menjalankan fungsi pelayanan
internal juga melalui call center.
Kegiatan ini berkaitan dengan customer
relationship management (CRM). Saat ini
perusahaan kontak konsumen menggunakan telepon, email, chatting online, kun
jungan website, fax, dan sms.
Sebuah call center sering dioperasikan
melalui suatu jam kerja yang panjang – bisa
sampai 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan
– melibatkan agen, di mana setiap agen ini
dilengkapi sebuah telepon berikut headset
yang terhubung dengan telecom switch, dan
di situ ada satu atau beberapa supervior call

UTAMA
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center yang mengawasi mereka.
		
			
•••
Jelas, keberadaan contact center atau call center bukan hal
baru bagi dunia bisnis modern saat ini. Semua perusahaan besar di
Indonesia memiliki contact center, terutama perusahaan perbankan,
provider, perusahaan transportasi, produsen makanan dan minuman,
dan lain-lain.
Kehadiran Contact Center 500 000 bagi Pertamina adalah lompatan besar, karena sebagaimana banyak orang tahu perusahaan ini
dikenal tertutup, monopoli – sehingga tak mengenal kultur memanjakan konsumen. Walaupun begitu, keterbukaan Pertamina kepada
publik juga bukan terjadi kemarin sore, tapi sejak perusahaan ini
menyatakan berubah dan hendak mencapai posisi perusahaan kelas
dunia. Paling perubahan cepat sejak 2006 lewat Transformasi Pertamina sebagai kelanjutan Restrukturisasi Pertamina sejak 1994.
Tetapi di beberapa fungsi seperti pemasaran dan niaga praktek
memanjakan konsumen dan berkomunikasi dengan konsumen sudah
dijalankan. Sekretaris Perseroan Toharso bercerita tahun 1996 ketika
ia bertugas di Unit Pemasaran V, unit operasi yang berpusat di Surabaya itu, sudah memiliki nomor contact center 0855500... Namanya
customer service. Dan ada beberapa nomor seperti itu di SPBU-SPBU.
Bagi kepentingan pelayanan konsumen, banyaknya nomor-nomor
kontak dengan konsumen atau publik tidak menguntungkan karena
membingungkan. Dalam Wikipedia disebutkan, pengertian lain CRM
adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan
untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitasaktivitas prapenjualan dan pascapenjualan dalam sebuah organisasi.
CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat
panggilan (call center), tenaga penjualan (sales force), pemasaran,
dukungan teknis (technical support) dan layanan lapangan (field
service).
Persaingan yang semakin ketat membuat suatu perusahaan selalu
berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelangganya, salah
satunya adalah pelayanan call center itu tadi. Di antara dua produk
yang tersedia di pasaran, konsumen akan memilih produk yang kualitasnya lebih bagus. Kemungkinan kedua, konsumen akan memilih
produk yang harganya lebih murah.
Ketika ada 3 atau 4 merek untuk produk tersebut, mereka akan
memililh produk paling berkualitas dengan harga paling kompetitif.
Tetapi ketika ada 5 atau lebih merek, mereka memilih produk yang
kualitasnya bagus, harga terjangkau, dan pelayanannya baik.
Di pelumas misalnya pelumas produk Pertamina bersaing dengan
ratusan merek baik lokal maupun impor. BBM retail yang dijual di
SPBU, sekarang mulai disisipi pesaing yaitu Shell, Petronas, dan Total,
dan ancang-ancang beberapa perusahaan lain. Untuk BBM industri
setidaknya ada AKR (Aneka Kimia Raya).
Ketika pemain di sebuah industri – industri migas misalnya -ramai dan persaingan kian ketat, terutama di pemasaran dan niaga,
pelayanan menjadi faktor yang kian penting bagi konsumen. Produk
berkualitas yang sangat baik sekalipun, bisa saja kehilangan daya
tariknya karena layanan yang buruk. Sebaliknya, produk biasa-biasa
saja bisa menjadi incaran karena pelayanan yang sangat memuaskan.
Mendapatkan produk yang memenuhi kedua syarat itu – berkualitas
dan pelayanan memuaskan -- adalah dambaan setiap konsumen.
Tak hanya soal produk. Transparansi dan agresifitas masyarakat
terhadap informasi penting dan menyangkut kehidupan banyak orang,
tak bisa dibendung. Aspek keuangan dan pengadaan barang dan jasa

sungguh harus memenuhi nilai-nilai good corporate governance (GCG)
seperti fairness dan transparency, sehingga pertanyaan-pertanyaan
dari publik terhadap keuangan dan urusan pengadaan oleh Pertamina
tak bisa dibiarkan begitu saja.
Banyak yang tidak mengetahui ke nomor telepon berapa orang
mau mengetahui informasi Corporate Social Responsibility (CSR),
Badan Baituzzakah Pertamina (Bazma), Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL), walaupun masing-masing fungsi ini memiliki
nomor kontak sendiri-sendiri. Alangkah mudahnya masyarakat kalau
hanya diperkenalkan nomor Contact Pertamina untuk mengetahui
informasi apapun tentang Pertamina. 			
			
			
•••
Jangan coba repot-repot memikirkan keluhan pelanggan pada
periode Pertamina tahun 1970-an sampai 2000-an awal, karena saat
itu Pertamina begitu memonopoli kegiatan minyak dan gas bumi serta
panasbumi di Indonesia. Rekanan yang membutuhkan silakan datang
ke Pertamina dan harap sabar dengan duduk manis di ruang tunggu
karena “bos” lagi sibuk. Setelah si rekanan itu menunggu lama, sekretaris berujar, “Oh, Anda silakan kembali di lain waktu tapi bikin janji
dulu, ya karena tibat-tiba Bapak ada rapat,” ujarnya tanpa senyum.
Tak berlebihan kalau waktu itu ada ungkapan, “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah.” Sikap birokrat sejati dengan sedikit mene
rapkan unggah-ungguh semakin tinggi jabatan, seseorang semakin
sulit disentuh dan ditemui sembarangan, membuat citra Pertamina
saat itu dikenal sangat tertutup.
Hari ini, semua ilustrasi gap atasan bawahan di Pertamina seperti
itu semakin sulit ditemukan. Sikap tanpa jarak sekarang dilakukan
secara profesional, santun, dan mengutamakan efektivitas kerja.
Seorang direktur menerima laporan lewat SMS sudah tidak aneh lagi.
Kecuali untuk laporan yang memang memerlukan pemaparan panjang
dan pertanggungjawaban lebih detail memang masih tertulis.
Faktanya kini, kecuali karena kesibukan Direksi, wartawan WePe
tak kesulitan menemui jajaran Direksi Pertamina dan pimpinan setingkat Senior Vice Presiden ke bawah untuk wawancara. Tak perlu rumit
dengan prosedur seperti waktu lalu.
Redaksi salut ketika ada seorang Direktur Pertamina karena
keterlambatannya mengoreksi naskah hasil wawancara untuk dimuat
di WePe lewat e-mail yang ditulisnya sendiri meminta maaf sambil
“melaporkan” kegiatan dan kesibukannya hari itu sehingga belum
sempat mengoreksi naskah sesuai deadline yang kami tetapkan.
“Bisa tidak saya diberi waktu dua jam lagi untuk menyelesaikan
koreksinya,” ujar seorang Vice Presiden kepada Redaksi melalui telepon. Sang VP tahu, jam deadline sudah lewat, dan naskah siap naik
cetak.
Ada juga Direktur dan Deputi Direktur yang masih aktif mengungkapkan maaf karena beberapa kali waktu wawancara diundur, karena
harus mengikuti rapat dengan menteri.
Sikap para pimpinan Pertamina seperti itu, tak pelak membuat
orang justru salut dan segan, betapa low profile-nya mereka, dan
betapa terbukanya mereka, dan betapa mereka mengedepankan
customer satisfaction.
Jadi ketika Toharso dilantik menjadi Vice Presiden Komunikasi
oleh Direksi dengan salah satu tugasnya mendirikan contact center
Pertamina adalah sangat dipahami. Budaya terbuka, transparan, dan
welcome terhadap mereka yang berkepentingan menemui mereka
– sejauh kepentingan urgen menyangkut perusahaan dan pimpinan
tidak sedang sibuk – adalah yang semakin dirasakan di Pertamina
saat ini.WP Nandang Suherlan
Warta Pertamina • April 2010
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Contact Center
Memang Perlu
Dalam sebuah blog, http://hotkaskus.bogspot.com/2010/02/ ada

kalimat yang cukup santai: “Pasti agen-agen tahu apa itu call center
or operator. Biasanya perusahan-perusahan besar memberikan service
purna jual kepada pelanggan dan salah satunya adalah call center
atau operator, fungsinya adalah memberi informasi serta meng-handle
permalasahan costumer supaya tetap menggunakan produknya......”
Pasti banyak tulisan yang mengulas perlunya contact center di zaman sekarang, ketika konsumen ingin dimanja sampai detil-detilnya.
Tak pelak perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen produk
atau jasa pun berlomba mengadu kreatif untuk memanjakan konsumen agar tertarik membeli dan menjadi pelanggan.
Karena intinya memanjakan pelanggan, maka agen di contact
center tidak boleh terbawa emosi ketika di seberang sana si penele
pon misalnya cerewet, memaki-maki, mengejek, atau omongan
lain yang dalam kondisi normal bagi manusia manapun pasti akan
menyinggung perasaan dan menyulut emosi. Jika agen
ikut emosi, maka citra contact center atau bahkan
perusahaan pemilik contact center menjadi rusak, dan
penelepon yang kecewa dipastikan akan menceritakan
pengalaman buruknya kepada orang lain.
Karena intinya melayani keingintahuan para pelanggan dan publik umumnya, maka informasi yang
diminta sebisa mungkin dipenuhi saat itu juga dalam
waktu yang tidak lama. Kalaupun pertanyaan itu belum bisa dijawab agen dalam hitungan detik, perta
nyaan dieskalasikan oleh supervisor di contact center ke fungsi yang
berkompetensi menjawabnya. Akhrinya memang harus dijawab.
Seorang lain bercerita, “Nah, pernah tahu cara kerja mereka?
Saya share pengalaman saya selama menjadi call center di perusahaan telokomunikasi... Nah kalau mereka tidak memenuhi KPI maka
mereka akan didepak atau dipecat. Kadang juga mereka dipecat
karena hanya 1 call saja. Misal ketika pelanggan marah-marah dan
mereka kebawa emosi ikut marah...bisa dipastiin kalau tidak dapat SP
mereka dipecat......”
Membaca cerita itu tergambar, betapa para agen yang memegang
telepon dengan headset di kepala, harus dengan kepala dingin menghadapi lontaran kata-kata dari yang biasa sampai yang dengan ‘panas
kepala’ memprotes atas kekecewaan memakai produk perusahaan
pemilik contact center.
Kehadiran contact center adalah kehadiran pelayanan kepada
konsumen yang – berkali-kali disebut-sebut --sungguh diperlukan
di zaman sekarang ketika maraknya era perdagangan bebas, pasar
bebas dan antimonopoli. Kalau hanya menjual produk tanpa promosi,
tanpa pelayanan purna jual, tanpa mengakomodasi klaim, protes,
maka produk tersebut pelan-pelan akan dilupakan orang.
			
•••
Di sepanjang jalan Margonda Raya, Depok, tahun 2009 kemarin
– sebelum ada pelebaran jalan -- begitu banyak warung tenda yang
menjual aneka jenis makanan, dari mulai sea food, nasi goreng, sate,
chinese food, pecel lele, pecel ayam, hingga nasi uduk betawi. Ketika
WePe mendatangi sebuah warung tenda yang menjual nasi goreng
di kegerimisan malam yang dingin, dibuat kecewa hanya karena si
Mbak penjual nasi goreng tak segera menyahut pesanan – seperti
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tidak mau dengar -- dan ketika menerima uang pembayaran pun dia
menerima cuek dengan muka berpaling ke arah lain.
Nasi gorengnya memang enak, tapi setelah itu saya stop membeli nasi goreng di warung tenda yang tak ramah ini. Berlangganan
nasi goreng di warung tenda sebelahnya yang lebih memanusiakan
pelanggannya. Begitu konsumen duduk, layaknya pelayanan restoran
berkelas, langsung seorang pelayan menghampiri dengan senyum
penuh hormat menanyakan mau pesan apa.
Ilustrasi seperti ini bisa ditemukan siapapun di keseharian manusia di wilayah ibukota dan sekitarnya, manusia yang telah menjadi konsumen kota metropolitan yang wajib dihormat dan dimanja.
Sedikit dikecewakan, mereka akan beralih ke produk lain.
Di situasi pasar bebas, pasar yang tidak monoplistis, posisi konsumen menjadi penting dan tidak boleh dikecewakan. Kehadiran contact center untuk produk-produk massal atau jasa seperti perbankan,
provider telepon, produk makanan, minuman, jasa angkutan, harus
beradu kesabaran dalam melayani demi menampilkan contact center
yang paling memuaskan.
Posisi Pertamina hari ini dengan produk-produk seperti pelumas,
BBM non PSO, petrokimia, Elpiji, refrigerant, panasbumi, dan lainlain tak ubahnya seperti posisi pedagang makanan warung tenda di
Margonda Raya, Depok, atau mungkin pedagang warung tenda yang
banyak tersebar di keremangan malam kawasan sekitar Blok M, termasuk restoran-restoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang
memang sarat persaingan dan
berebut pelanggan.
Kondisi seperti ini sungguh berbeda ketika Pertamina
masih monopolistis, pada periode
1970-an sampai awal 2000-an di
mana Pertamina mengatur kegiatan minyak dan gas bumi dari
hulu sampai ke hilir. Konsumen
di tengah situasi pasar monopoli
konsumen akan selalu kalah, tidak mendapatkan pelayanan semestinya. Karena tidak ada pilihan lain, terpaksa konsumen harus membeli
produk satu-satunya yang ada di pasaran.
		

•••

Sejak perdagangan bebas menjadi wacana di Indonesia, pelanpelan perilaku konsumen negeri ini berubah, semakin kritis, semakin
manja. Seorang penulis bernama Made Mardiani Kardha dalam
artikelnya, Memuaskan Pelanggan Melalui Call Center, di Tabloid
Rumah, edisi 142 – V, 5 Agustus – 18 Agustus 2008 menyebutkan,
ketika konsumen membutuhkan sebuah produk dan ada dua merek
tersedia di pasaran, pilihan konsumen akan jatuh kepada salah satu
di antaranya. Kemungkinan pertama, konsumen akan memilih produk
yang kualitasnya lebih bagus. Kemungkinan kedua, konsumen akan
memilih produk yang harganya lebih murah.
Ketika ada 3 atau 4 merek, mereka akan memililh produk paling
berkualitas dengan harga paling kompetitif. Tetapi ketika ada 5 atau
lebih merek, konsumen akan memilih produk kualitasnya bagus, har
ganya terjangkau, dan pelayanannya baik.
Ketika persaingan kian ketat, produk berkualitas sangat baik
sekalipun, bisa kehilangan daya tarik hanya karena layanan yang buruk. Sebaliknya, produk biasa-biasa saja bisa menjadi incaran karena
pelayanan memuaskan. Mendapatkan produk yang berkualitas dengan
pelayanan baik adalah dambaan setiap konsumen.
Penilitian di Texas University A&M, AS mengungkapkan lima
dimensi pelayanan:
Keandalan. Perusahaan harus mampu memberikan yang dijanjikan kepada konsumen dengan tepat, bisa memberikan produk yang

berkualitas, bisa memberikan barang dalam
jumlah mencukupi, dan bisa memberikan
barang dengan tepat waktu.
Jaminan. Seluruh staf yang
berhubungan langsung dengan konsumen
harus memiliki pengetahuan, sopan santun,
dan kemampuan yang bisa memberikan
kepercayaan dan keyakinan bagi konsumen.
Keberwujudan. Perusahaan harus
memiliki fasilitas yang mendukung
produknya.
Empati. Perusahaan harus memiliki
kepedulian dan perhatian kepada konsumen.
Daya tanggap. Pelayanan yang cepat
adalah wujud dari keinginan perusahaan
dalam membantu konsumen.
Konsumen ingin dengan cepat mendapatkan informasi mengenai sebuah produk,
ingin dengan cepat mendapatkan tanggapan atas masalah yang dihadapi berkaitan
dengan sebuah produk, dan ingin segera
mendapatkan respon atas keinginannya.
•••
Keluhan pelanggan adalah ungkapan
ketidakpuasan terhadap suatu produk baik
barang atau jasa. Tidak semua keluhan pelanggan terungkap dengan jelas. Ada juga
yang berdampak langsung terhadap kinerja
perusahaan tetapi biasanya dampaknya
tidak langsung dirasakan. Sehingga kemampuan mendeteksi keluhan pelanggan harus
dimiliki oleh perusahaan.
Dalam sebuah artikel di website http://
www.postel.go.id, soal keluhan pelanggan dijelaskan lengkap. Dijelaskan, bahwa
keluhan pelanggan merupakan indikasi atau
cermin untuk memperbaiki hal-hal yang
tidak sesuai dalam perusahaan. Keluhan
yang terungkap biasanya berdasarkan:
Tingkat kepentingan pelanggan
terhadap produk dan harga produk
tersebut. Pelanggan yang memiliki
tingkat kepentingan yang tinggi terhadap
suatu produk biasanya akan lebih mudah
untuk menyampaikan komplain jika tidak
puas. Pelayanan atau produk yang sama
akan terasa berbeda kepentingan penggunaanya jika digunakan oleh pelanggan
yang berbeda pada waktu yang berbeda.
Contoh, pembelian payung oleh seorang ibu
yang akan berangkat ke pasar saat hujan
berbeda tingkat kepentingannya dengan
pembelian payung di siang hari yang cerah
oleh seorang pemuda yang ingin memberi
hadiah pada kekasihnya.
Perasaan sangat tidak puas. Ada
pelayanan atau kualitas produk yang sangat
berbeda dari harapan pelanggan. Semakin
tinggi ketidakpuasan tersebut semakin besar kemungkinan pelanggan menyampaikan

keluhan. Rendahnya
kualitas pelayanan
atau produk menjadi
penyebab utama untuk keluhan jenis ini.
Pelanggan
mengharapkan
adanya perbaikan.
Ada pelanggan yang
ingin menyampaikan
keluhan dengan harapan akan ada perbaikan terhadap kinerja
karyawan maupun
kualitas produk yang
dihasilkan. Biasanya
complain akan disampaikan secara jelas
penyebab dan usulan solusinya. Perusahaan
sangat beruntung jika mempunyai pelanggan seperti ini.
Tingkat kesulitan dalam mendapat
ganti kerugian. Semakin tinggi tingkat
kesulitan yang dirasakan akan membuat pelanggan semakin enggan untuk menyampaikan keluhan. Contohnya, pelanggan enggan
menyampaikan complain karena pembelian
sebotol minuman ringan yang kadaluarsa
jika untuk menyampaikannya mereka harus
mengeluarkan ongkos lebih dan waktu untuk kembali ke supermarket. Apalagi harus
berhadapan dengan prosedur complain yang
berlaku di perusahaan tersebut padahal nilai
minuman ringan tersebut tidak seberapa.
Ada hal yang paling penting untuk
diingat jika pelanggan menyampaikan keluhannya. Apa pun alasan pelanggan complain
dan bagaimana pun cara penyampaiannya,
masih lebih baik daripada pelanggan tidak
berkata apa pun tetapi langsung beralih ke
produk kompetitor.
•••
Memang intinya, perusahaan itu harus
akrab dengan complain konsumen. Istilahnya adalah perusahaan yang complain
friendly. Dalam http://ms.rekayasa.com
menarik pembahasan mengenai prasyarat
utama untuk menjadi perusahaan yang bersahabat dengan protes konsumen, keluhan
dan saran konsumen.
Setidaknya ada 4 prasyarat, yaitu tools,
strategy, policy, dan culture.
Tools. di mana perusahaan mempunyai: toll free number; call center; homepage / email; home service; customer
satisfaction survey/focus; benchmarking;
CS Divisions
Strategy. Mengkomunikasikan pelanggan bahwa perusahaan butuh masukan;
Mengevaluasi system complain yang
telah ada di perusahaan;
Menyiapkan form komentar pelanggan

yang mudah dilihat & digunakan oleh staf/
pelanggan;
Mempersiapkan ruang dan waktu yang
cukup untuk complain;
Melakukan penelitian/survey terhadap
pelanggan yang hilang;
Follow-up pelanggan yang tidak mau
merespon survey pelanggan yang dilakukan
perusahaan;
Hubungi pelanggan (secara acak-berkala) untuk memberikan feed back kepada
perusahaan;
Perbanyak momen pertemuan (formal/
informal) dengan para pelanggan;
Policy:
Prinsip 1: Membuat kebijakan complain
yang menguntungkan kedua belah pihak
(win-win);
Prinsip 2: Mengkoordinasikan kebijakan
complain di area terkait berdasarkan jenis
dan levelnya;
Prinsip 3: Memberikan penghargaan
terhadap individu/kelompok yang berhasil
menggunakan kebijakan complain secara
tepat;
Prinsip 4: Menjamin setiap complain pelanggan (in/eks) tercatat dan disampaikan
kepada manajemen;
Culture:
Complain bukan masalah dan siapa
yang salah, tetapi peluang dan untuk dicari
penyelesaiannya;
Diperhatikan pelayanan/kepuasan sebagai tolak ukur keberhasilan (tidak hanya
sektor keuangan);
Contoh langsung sikap dan perilaku
atasan ke bawahan;
Feedback antar individu di dalam satu/
antar departemen seputar pelayanan
internal;
Sarana/prasarana dalam mengungkapkan complain internal di perusahaan;
Keterbukaan/kesanggupan setiap pihak
di internal perusahaan dalam memberi
feedback.
Membuka call center atau contact
center adalah salah satu dari sejumlah prasyarat pelayanan konsumen.WPNS
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Teknologi Contact Center
Pengantar Redaksi :
Information and Communication Technology
(ICT) yang dipakai di contact center, termasuk di
Contact Pertamina, adalah standar yang biasa
dipakai oleh contact center besar manapun. Cybernews Officer yang juga PIC Contact Pertamina
Nanang Hutawardana menjelaskan kepada WePe
secara tertulis dan lisan. Berikut rangkumannya.

Dalam pelaksanaan Contact Pertamina

sebenarnya sistem teknologi apa yang dipakai?
Contact Pertamina saat ini menggunakan standar
teknologi contact center yang teknologinya saat ini
sudah digital sehingga dapat terintegrasi teknologi
komputer dan telephony, disebut CTI (Computer
Telephony Integration). Semua panggilan itu bisa
diidentifikasi nomor ID-nya, nomor pelanggannya,
langsung masuk ke data base. Nomor si penelepon
langsung masuk ke sistem data base kita secara
otomatis dan ter-save dan petugas contact center
menanyakan untuk melengkapi data pelanggan misalnya nama, alamat, usia, pekerjaan dan
sebagainya.
Data-data ini yang akan kita berikan ke fungsifungsi di internal Pertamina untuk mereka gunakan
sebagai data pelanggan atau calon pelanggan.
Teknologi yang kita gunakan itu unified atau
menjadi satu, mulai dari switching berupa PBX
Private Branch Exchange, ACD Automatic Caller
Distribution yang mendistribusikan setiap panggilan
ke petugas atau agent contact center.
Setiap operator dilengkapi dengan perangkat
workstation berupa komputer, telephone digital,
headset beserta modularnya.
Pada saat pelanggan pertama kali menghubungi contact center, pelanggan menerima sambutan
dari mesin yang suara petugas contact center yang
direkam terlebih dahulu, istilahnya adalah IVR
Interactive Voice Response. Kita menggunakan IVR
saat ini untuk membagi layanan bahasa yaitu untuk
layanan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan
juga untuk mengatasi abandon call yaitu pelanggan menutup telepon sebelum dilayani oleh agent
atau operator. Hal ini karena telepon yang masuk
itu antri, dan sebelum didistribusikan ke agen untuk
menerima layanan, terlebih dulu di-handle memakai
mesin. Jadi pelanggan berhubungan dengan IVR
sebelum terkoneksi ke petugas. Setelah masuk
IVR baru ditangani agen atau petugas. Di contact
center perbankan atau telekomunkasi, penggunaan
IVR lebih dominan daripada dilayani oleh petugas
contact center.
Di Contact Pertamina penggunaan IVR saat
ini untuk memberikan layanan kepada penelepon
dalam pemilihan bahasa layanan. Ke depan kita
dan akan mengoptimalkan penggunaan IVR lebih
kepada pemilihan spesifik per produk, tidak hanya
pemilihan bahasa saja, dan tetap mengedepankan
human touch layanan contact center, ketimbang
mesin yang melayani.
Awalnya contact center adalah call center
hanya melayani voice melalui media telepon, karena
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perkembangan teknologi informasi media tidal
hanya telepon, dan saat ini memungkinkan juga
dengan chatting secara langsung, tetapi ini tidak kita
gunakan, kita gunakan media short message system
pada telepon genggam, email dan faximile.
Karena berbagai media komunikasi yang digunakan tentunya contact center dilengkapi dengan
modem dan gateway untuk layanan SMS, dan email
dilengkapi dengan firewall dan router. Perangkat
pendukung operasional contact center lainnya
adalah CMS (Call Management System) dan layar
Monitor CMS untuk melihat kinerja dari contact center, occupancy dari agent, traffic call, abandon call,
AHT (Average Handling Time), dan sebagainya.
Pelayanan memerlukan 20 detik, dari mulai
telepon masuk ke IVR, sampai ditangani agen.
Sekarang 10 agen yang seharusnya yang bisa
meng-over 500 – 700 call per day. Tapi utilisasi
sekarang baru 200 call per day. Untuk mengatasi
banyaknya call yang masuk kita siapkan AHT
(Average Handling Time) selama 180 detik. Jadi
agen harus bisa menyampaikan informasinya dalam
waktu 3 menit (180 detik). Tidak boleh lama-lama.
Tapi rata-rata sekitar 2 menit 10 detik atau 130 detik,
jangan terlalu singkat karena ini juga menyangkut
kepuasan atas jasa layanan contact center. Kalau
terlalu lama bisa menyebabkan antrian panjang
malah menyebabkan abandon call. Contact center
dilengkapi juga dengan voice recording untuk monitoring agen., dan server untuk keperluan database,
server SMS dan server email. Voice recording itu
merekam seluruh pembicaraan. Alat utama dari
Contact Pertamina adalah server dan voice recording. Setiap agen itu direkam sebagai bukti atau
evident untuk pembinaan mereka dan bukti autentik.
Karena sekarang teknologi informasi sudah bisa
dijadikan dasar hukum. Agen menyampaikan dengan tidak semestinya kepada customer pun akan
ketahuan dan langsung ditegur oleh supervisor, dan

dilakukan coaching.
Apakah orang yang menelepon ke 500 000
bebas pulsa? Bagaimana hal ini bisa dijelaskan?
Ada kerjasama dengan provider-provider?
Tidak, 500 000 si penelepon dikenakan tarif lokal
sebesar Rp. 220 per dua menit berlaku untuk
seluruh wilayah Indonesia dan SLJJ dibebankan
pada contact center, karena 500XXX merupakan
nomor PSTN yang digunakan untuk contact center
berbagai perusahaan yang diselenggarakan oleh PT
TELKOM, yang sekaligus menentukan tarifnya. Dan
kita berharap tidak terlalu membebani si penelepon,
500 000 bisa langsung diakses di seluruh wilayah
Indonesia dari PSTN dan CDMA Fleksi. Untuk yang
lainnya saat ini terutama teknologi GSM perlu kode
area seperti 021 500 000. Saat ini diupayakan kerjasama untuk langsung akses dari berbagai provider
tanpa kode area.
Mulai 1 April 2010 semua call ke Pertamina dari
seluruh Indonesia akan ditarik ke Jakarta supaya
termonitor semua. Jadi kalau telepon dari Papua
dengan nomor 500 000, dia membayar tarif lokalnya
saja, sedangkan untuk SLJJ-nya ke Jakarta, Pertamina yang membayar.
Untuk telepon selular lain kecuali Fleksi,
tarif ditentukan dari provider yang bersangkutan.
Perusahaan tidak dikenakan biaya apapun. Jadi
pelanggan yang menghubungi Contact Pertamina
dikenakan tarif sepenuhnya, tetapi tarifnya flat di
seluruh wilayah Indonesia. Untuk Telkomsel dulu
ada layanan Telkomsel Siaga 5000 artinya dial 5000
langsung bisa akses ke call center bengkel otomotive, saat ini sudah beralih ke Contact Pertamina,
dan ini kita harapkan 500 000 bisa langsung diakses
tanpa kode area, sehingga memudahkan pelanggan
menghubungi contact center Pertamina.
Contoh teleponnya datang dari Papua, dichapture oleh agen di Contact Pertamina di Jakarta
dan langsung identitas penelepon dimasukkan
ke dalam data base. Kalau jawaban pertanyaan
tersebut belum tersedia di Contact Pertamina, maka
oleh agen, pertanyaan itu langsung dieskalasi ke
Makassar Unit Pemasaran BBM Retail Region VII,

Untuk telepon meja dan CDMA Fleksi di
seluruh cukup dengan 500 000. Tapi untuk
mobile phone GSM, untuk sementara harus
menambahkan kode area 021 500 000. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Karena masing-masing
provider mempunyai sistem switching sendiri-sendiri
maka untuk GSM menghubungi Contact Pertamina
harus memakai kode area. Seperti kita dari telepon
selular menghubungi telepon rumah tentunya tidak
langsung nomor telepon rumah tetapi memakai kode
area dulu.
Di Contact Pertamina itu selain nomor 500
000 atau nomor 021 79173000, dan itu disediakan
100 nomor hunting. Nomornya satu saja, tapi bisa
menyebar ke mana-mana karena ada teknologi
Automatic Caller Distribution yang sudah dijelaskan
di awal tadi. Saat ini nomor 500 000 bisa diakses
dengan menambahkan prefik number kode area 021
500 000 agar dapat mendapatkan jasa layanan Contact Pertamina bagi pengguna mobile phone.
Numbering plan contact center sebenarnya sudah diatur Pemerintah dalam FTP Plan, berhubung
kepemilikannya hanya dimiliki oleh penyelenggara
contact center yang setiap tahun juga ada retribusinya, maka kita bukan penyelenggara contact
center maka dipilihkannya nomor yang kepemilikanya perusahaan yaitu 500 XYX yang akhirnya
dipilih nomor 500 000, memang seperti nomor biasa
hanya lebih cantik saja dan singkat mudah diingat,
dari telepon meja langsung bisa dial atau akses
tanpa kode area.
Kenapa harus ada nomor 021 7917 3000,
bukannya ingin single number? Sebetulnya tidak
harus ada nomor 021 7917 3000, tetapi ini memang
nomor asli dari 500 000, jadi nomor 500 000 ini
ditranslasi ke nomor 021 7917 3000. nomor 500 000
ini merupakan nomor IN Intelligent Network seperti
telepon dengan depan 080X.
Untuk telepon meja dan CDMA Fleksi di
seluruh Indonesia cukup memakai 500 000, tapi
untuk mobile phone GSM, harus memakai kode
area 021, sehingga nomornya menjadi 021 500 000
atau 021 7917 3000. Kenapa harus ada nomor 021
7917 3000? Karena tidak semua GSM bisa dengan
021 500 000. Jadi ini masalah teknis antara fasilitas
provider dan jenis telepon itu sendiri, baik CDMA
maupuun GSM, dan kita mengenalkan kepada provider telepon selular yang lain nomor translasi dari
500 000 adalah 021 7917 3000, dan dari luar negeri
pun kalau mau kases tidak bisa 500 000 melainkan
harus dengan kode negara terlebih dahulu 62 21
7917 3000, untuk itu nomor 021 7917 3000 masih
ada, tetapi mungkin porsinya lebih dikurangi untuk
publikasi dan lebih menonjolkan 500 000 sebagai
brand contact center milik Pertamina.
Alat apa saja yang melengkapi Contact Pertamina? Apakah bisa terjadi gangguan sinyal?
Perangkat Contact center secara lengkap sudah

Mulai April 2010 semua call ke Pertamina
dari seluruh Indonesia akan ditranslasi
ke Jakarta supaya termonitor semua. Jadi
kalau telepon dari Papua dengan nomor
500 000, dia membayar tarif lokalnya saja,
sedangkan untuk SLJJ-nya ke Jakarta,
Pertamina yang membayar.
Nanang Hutawardana - PIC Contact Pertamina

disampaikan pada pertanyaan awal, jadi tidak perlu
dijelaskan ulang. Kalau gangguan sinyal ini tentunya
dari si penelpon yang mobile, di Contact Pertamina
semua menggunkan fix line tidak menggunakan mobile phone, dan mobile phone digunakan untuk SMS
yaitu Nomor 021 71113000 inipun nomor Fleksi.
Gangguan juga pernah terjadi pada waktu jaringan
fiber optik PT Telkom terkena cangkul, sehingga
dari Sentral Telkom Kalibata ke contact center di
Tendean putus, dan kami koordinasi dengan Infomedia dan PT Telkom untuk mengatasinya masalah
tersebut. Dan untuk Pertamina ada Senior Account
Manager PT Telkom untuk Pertamina yang kita terus
koordinasi untuk jasa layanan telekomunikasi yang
tentunya dijembatani oleh fungsi CSS (Corporate
Share Service).
Bagaimana teknis untuk entri data?
Memakai sistem apa penyimpanan data dan
informasi yang mudah diakses dalam waktu
sekian detik? Database disusun sedemikian rupa
sehingga memudahkan bagi operator atau agent
contact center untuk mengakses, dan arsitektur
database tersebut disimpan pada server database,
dan setiap agen untuk mengakses harus cepat dan
mudah karena ini mempengaruhi tingkat kepuasan
dari si penelpon karena harus menunggu. Agen atau
operator juga dibatasi oleh waktu tanpa mengurangi
kepuasan dari pelanggan, agar pelanggan berikutnya dapat dilayani, sehingga tidak terjadi abandon
call yang artinya pelanggan menutup telepon sebelum dilayani oleh agent atau operator contact center.
Ini dilemanya mengelola contact center di satu sisi
untuk memberikan layanan maksimal disisi lain juga
agar antrian dapat dilayani yang kesemuanya untuk
kepuasan para pengguna atas layanan contact
center, kita tidak bisa menyediakan begitu banyak
agen sementara jumlah traffic belum maksimal, ini
menyangkut optimalisasi contact center yang diukur
dari utilisasi agen dan dapat juga langsung dilihat
cost per call, untuk itu setiap traffic dari data statistik
berapa agent yang diperlukan dapat dilihat dari
traffic-nya dan kita atur shift-nya tidak mulai pagi kita
5 seat tersedia, tetapi secara bertahap, dan traffic
peak-nya jam berapa kita optimalkan agen pada
tarffic peak tersedia.
Ada beberapa orang kru yang menerima
telepon dari satu nomor yang sama. Tolong
dijelaskan secara teknis. Dan apa bedanya
dengan apa yang disebut sistem hunting? Saat
ini ada 5 seat untuk 10 petugas operator contact
center, dan setiap call terdistribusi secara otomatis
karena digunakan teknologi ACD (Automatec Caller

Foto : DRP/Dok. Pertamina

sebagai yang berkompetensi menjawabnya. Kantor
Pertamina Region VII Makassar lalu memerintahkan
sales representative di Papua untuk menindaklanjuti kasus tersebut, dan hasil eskalasi diinfokan ke
Contact Pertamina juga region VII, bahwa chase
tersebut sudah closed.

Distributon) agar secara merata agen menerima call.
ACD ini juga membagi sesuai spesialisasi layanan
agen, dan bila agen selesai memberikan jasa
layanan tidak langsung meng-handle telpon masuk,
harus ada jeda beberapa detik, agar agen sendiri
bisa bernapas baru kemudian menerima panggilan
berikutnya.
Sedangkan hunting adalah beberapa line
telepon yang digunakan tetapi cukup satu nomor
saja yang dikenal, seperti nomor 021 7917 3000 ini
sebenarnya nomor hunting juga, meskipun nomor
7917 3000 sudah diakses oleh orang, orang lain
lain bisa juga akses dengan nomor sama 7917 3000
tanpa nada sibuk dan disalurkan ke petugas contact
center melalui ACD.
Bagaimana pertimbangan menentukan
jumlah agen? Distribusinya itu berdasarkan data
statistik. Pagi itu berapa agennya dilihat dari trafficnya, misalnya peak-nya jam berapa? Kita harus
menyiapkan itu. Kalau memang peak-nya kita harus
menyediakan 10 agen, tapi karena banyaknya call
yang membutuhkan 10 agen itu cuma satu hari, ya
belum kita sediakan 10 agen. Tapi kalau di setiap
harinya peak-nya call itu memerlukan rata-rata 10
agen, maka berarti kita menyediakan 10 agen setiap
harinya.
Memang di contact center itu ada abandon,
yaitu telepon customer yang tidak sempat terangkat
oleh agen. Kalau abandon-nya setiap itu selalu
tinggi, berarti jumlah agen kita kurang. Sekarang
dengan 10 agen, abandon masih berada dalam
batas toleransi.
Dalam setiap bulan baru 500 call per bulan
yang menghubungi di luar jam operasi contact
center. Pagi-pagi kita dapat report dari mesin,
siapa malam tadi yang telepon di atas jam layanan
kita? ada nomornya lalu kita coba hubungi pagi.
Ada call yang cuma mengecek keberadaan Contact
Pertamina 500 000, atau ada juga call abanddon
permasalahannya sudah ditangani ketika pagi-pagi
ditanyakan oleh agen.
Kalau call malam biasanya urgen banget.
Jumlah agen juga ditentukan oleh program misalnya
dengan program outbound call yaitu bukan pelanggan yang menghubungi kita, tetapi agen yang
menghubungi pelanggan tentunya ini mengurangi
kapasitas seat untuk layanan inbound.
Ke depan kita akan menambah seat dan
kembali seperti awal pembangunan dulu tetapi lebih
kearah pningkatan layanan contact center untuk
program membangun loyalitas pelanggan berupa
layanan outbound dan akhirnya traffic inbound juga
kan meningkat.WPNS
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Pertamina Contact Center yang telah berdiri sejak 11 Desem-

ber 2007, terus berevolusi dengan tujuan memberikan pelayanan
terbaik kepada para pemangku kepentingan (stakeholder Pertamina).
Siapa saja para pemangku kepentingan ini? Para pelaku kontak
yang dilayani oleh Contact Pertamina 500 000? Mereka terdiri dari
masyarakat umum (general public), mitra kerja, pelanggan, unit bisnis Pertamina, pers dan lembaga Pemerintah. Para pelaku kontak ini
berkembang luas menjadi para calon mitra kerja, calon pekerja dan
calon calon lainnya, seiring dari pelayanan proaktif yang dilakukan
Contact Pertamina dalam bentuk telepon keluar (outbound call) sejak
Oktober 2009.
Hasilnya? Sangat prospektif. Para calon mitra kerja maupun calon
pekerja sangat menghargai informasi yang didapatkan dari Contact
Pertamina. Para calon mitra kerja dengan leluasa dapat menanyakan
berbagai hal dari mulai persyaratan menjadi mitra kerja, bagaimana
tata cara melamar menjadi mitra kerja hingga peraturan apa saja
yang mengikat sesuai good corporate governance apabila menjadi
mitra Pertamina. Informasi yang diberikan serta relasi yang dilakukan
para agen Contact Pertamina di tahap awal interaksi dengan para
calon mitra kerja maupun calon pekerja memberikan gambaran positif
tentang Pertamina yang berkomitmen terhadap nilai nilai perusahaan
seperti Clean, capable dan customer focus.
Sejak awal para calon mitra kerja, calon pekerja hingga calon
pelanggan telah terpapar pada Positive Mental Attitude (POMAD) yang
menjadi dasar bagi para agen Contact Pertamina dalam berinteraksi
dengan berbagai pemangku kepentingan Pertamina. Dimulai dari
seruan sapa dan salam yang sopan saat menjawab telepon, bahasa
santun dalam membalas email, membalas sms dan fax hingga mengatasi penelpon yang emosi saat menyampaikan keluhannya.
Fungsi Strategis Contact Pertamina
Para agen Contact Pertamina yang berada di garda depan (frontliners) dalam interaksi langsung dengan pelanggan, berperan sebagai
ujung tombak yang merupakan representasi dari Pertamina. Perwakil
an di berbagai fungsi bisnis yang ada di Pertamina. Perwakilan dari
Pelumas, BBM Retail, Industri Marine, Sumber Daya Manusia dan 11
fungsi lainnya yang selama ini dilayani oleh Contact Pertamina. Para
agen dituntut memiliki kapabilitas dan pengetahuan yang baik atas 16
fungsi bisnis Pertamina yang selama ini dilayani permintaan informasi,
harga dan keluhan melalui Contact Pertamina.
Data kontak 2009 menunjukkan tujuan menghubungi Contact
Pertamina paling tinggi atau 32 persen untuk menanyakan informasi
harga produk, 26 persen menanyakan mengenai informasi jenis
produk, 12 persen menanyakan nama nama pimpinan di Pertamina
dan pertanyaan lainnya sepeti lokasi outlet SPBU Pasti Pas hingga info
promosi produk.
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Keberadaan Contact Pertamina 500 000 bertujuan untuk menjawab tantangan bisnis saat ini, dimana harus mampu berkompetisi
untuk mendapatkan dan memelihara pelanggan melalui berbagai
pemberian nilai tambah (value added) kepara pelanggan. Contact
Pertamina juga merealisasikan nilai Customer Focus yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan serta komitmen untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nomor tunggal 500 000 mudah
diingat hingga para pelanggan dengan mudah dapat mengaksesnya
apabila ingin berhubungan dan bertanya langsung mengenai Pertamina. Interaksi yang terjalin antara pelaku kontak dengan agen
Pertamina menjadi dasar bagi pembentukan Customer Relationship
Management (CRM) yang merupakan instrumen penting dalam memelihara loyalitas pelanggan.
Pada akhirnya kemudahan akses 500 000 membuat para pelanggan dengan mudah dapat menghubungi Contact Pertamina untuk
memesan oli Pertamina, salah satunya melalui program Pesan Oli
Pertamina (POP) yang terbukti membukukan pemesanan sebesar
42.561,6 liter pelumas Pertamina selama tahun 2009.
Inovasi pemasaran pesan oli melalui Contact Pertamina seperti
diatas, sesungguhnya telah memenuhi salah satu aspek mendasar
dalam pemasaran, empat P (Product, Place, Price and Promotion).
Yaitu place (tempat) dimana kenyamanan (convinience) pelanggan
menjadi pertimbangan utama, karena dengan mudah pelanggan bisa
mendapatkan produk tanpa harus meninggalkan tempat, tinggal
memesan lewat Contact Pertamina, pelumas akan langsung diantar ke
lokasi pemesan.
Menghidupkan 6 C dalam Contact Pertamina
Mengacu pada tujuan Contact Pertamina sebagai tujuan konyat
utama atau point of contact terhadap semua kebutuhan informasi,
layanan dan menjawab keluhan pemangku kepentingan Pertamina,
baik pelanggan, mitra kerja maupun calon pekerja. Divisi Komunikasi Pertamina senantiasa menghidupkan nilai nilai 6 C dalam
operasional Contact Pertamina. Dimulai dari nilai Clean dimana CP
merupakan perwujudan atas transparansi proses bisnis Pertamina,
Competitive melalui pemberian nilai tambah dalam inovasi pelayanan,
layanan purna jual dalam kerangka Customer Relationship Management (CRM), Confident dengan mengedepankan kemampuan terbaik
dan POMAD dalam bentuk pelayanan maksimal kepada pelanggan,
Customer Focus melalui pemberian informasi dan pelayanan terbaik
kepada pelanggan secara profesional, Commercial dengan mengembangkan potensi potenis bisnis melalui mekanisme cross selling
dan brand atau products alligment dengan berbagai unit bisnis dan
terakhir Capable diwujudkan melalui pengelolaan Contact Pertamina
secara profesional guna mencapai Service Level.
Pengembangan Contact Pertamina
Di saat yang bersamaan Contact Pertamina selama tahun 2010
telah menetapkan strategi besar yang akan mendukung pencapaian
tujuan sebagai point of contact. Melalui akselerasi kegiatan di tiga
pilar utama, yaitu sumber daya manusia, operasional dan aktivasi.
Peningkatan kinerja SDM akan berfokus pada peningkatan kapabilitas
dan kemampuan sebagai ujung tombak pelayanan dan penyampaian
informasi perusahaan kepada pemangku kepentiangan (stakeholders).
Pilar operational akan ditingkatkan mencapai operational excellence
dengan skema First Contact Resolution (FCR) dan Service Level.
Khusus untuk pilar aktivasi yang memang baru diperkuat tahun ini,
akan berfokus pada kegiatan merancang dan menetapkan strategi
komunikasi dan Marketing Communication (MarCom) yang sesuai
dengan kebutuhan bisnis Pertamina.WP

Tak Sekadar
Beri Informasi
Pengantar Redaksi:
Bagaimana operasional dan posisi Contact Pertamina
seperti apa, Manajer Media Wianda Pusponegoro
menjelaskan lebih lanjut dalam perbincangan dengan
WePe. Berikut petikan hasil wawancara dengannya di
Foto : DRP/Dok. Pertamina

suatu pagi yang cerah di bulan Maret, di ruang kerjanya Kantor Pusat Pertamina, Gedung Jl. Perwira 2-4,
Jakarta.

Informasi apa yang disajikan

Contact Pertamina? Contact Pertamina itu
memiliki stakeholders tak hanya internal,
tapi juga eksternal. Pertama, kita melayani
layanan purna jual. Misalnya dia sudah
membeli pelumas, ada keluhan, kita layani.
Ada istilah FCR (First Contact Resolution).
Jadi begitu orang menelepon statusnya harus bisa selesai ketika pertama kali masuk
itu. Jadi harus bisa memberikan jawaban
dan solusi. Itu servis yang kita berikan
kepada si penelepon atau pelanggan.
Informasi perusahaan, kadang-kadang
pejabat Pertamina sering berganti, jadi
siapa yang sekarang memimpin di fungsifungsi yang ada. Bayangkan 10 agen harus
menguasai 16 fungsi bisnis. Jadi berapa
content yang harus mereka pelajari dalam
waktu singkat. Itu menjadi daya saing kita
yang cukup bagus.
Layanan Contact Pertamina sebagai
brand allignment. Kita bisa mengintegrasikan produk-produk yang kita punya. Jadi
pelumas, BBM, Elpiji, kita bisa melakukan
promosi buat mereka. Misalnya kupon berhadiah, semua orang bisa verifikasi melalui
Contact Pertamina.
Itu kan penerapan customer focused.
Yang lebih besar lagi adalah membangun
Customer Relationship Management (CRM).
Artinya agen-agen ini pun mengumpulkan
data base, siapa sih sebenarnya pelanggan
pelumas ini yang loyal? Ya kita kasih loyalty
program kepada mereka.
Jadi Contact Pertamina bukan hanya
melayani informasi. Kita lebih jauh daripada
itu. Kita bisa menggapai customer, telepon

langsung mereka, “Bapak kok belum
melakukan pembelian? Apa yang bisa kami
bantu?” Kita beri solusi seperti itu.
Berkaitan dengan kemampuan dan
bekal untuk agen, bagaimana? Agar kita
bisa FCR, kita memberikan training kepada
para agen harus baik secara terus-menerus.
Kemudian kita adaptif dengan dinamika
di setiap produk, misalnya ada produk
baru. Misalnya ada promo-promo, nah itu
langsung oleh fungsi pelumas diberikan
kepada kita. Supervisi Contact Pertamina
menurunkan lagi kepada para agen. Mereka dilatih untuk mendapatkan product
knowledge. Mereka para agen itu mengerti.
Begitu ada yang bertanya, “Saya mau ikut
program promo Enduro. Apa isinya?” Langsung dikasih tahu, “Oh, Bapak bisa ikuta
program promo Enduro kalau A, B, C, D.”
Itulah yang namanya first contact resolution. Itu ditangani selama 130 detik.
Berarti mereka punya rumusan kalimat
yang bisa menjelaskan selama waktu 130
detik itu? Mereka dilatih semua, bukan
orang sembarang duduk di situ. Misalnya
baru 1-2 hari mengerti program langsung
ngomong di situ, itu nggak boleh. Hari
pertama bekerja, ditandem, ada yang mendampingi. Kita melakukan evaluasi.
Bagaimana untuk memonitoring
kemampuan mereka menjawab? Kita
melakukan mistery call sehari itu tiga kali.
Saya bisa pura-pura telepon, ngerti nggak
dia. Random call kita cek. Jadi kita cek terus
agen itu mampu tidak menangani masalah

konsumen yang masuk.
Bagaimana mereka bisa sejauh itu
kemampuannya? Training. Dan langsung
on the job training. Dan itu ada supervisor
yang mendampingi, dan supervisor pun kita
kasih input terus. Jadi arus informasi itu
tidak pernah berhenti.
Mengapa Contact Pertamina diperlukan? Ya itu perwujudan dari Tata Nilai
kita, 6 C, terutama di Customer focused,
berorientasi pada kepentingan pelanggan.
Apa sih yang harus kita berikan kepada
pelanggan? Kita sudah menjual produk
Pertamina, kita harus tanggung jawab lho.
Produk kita yang kita jual kalau ada kerusakan kita lepas tangan, no! Kita cek, apa
masalahnya, apa yang bisa kita bantu.
Kemudian tantangan bisnis saat ini.
Semua orang berkompetisi untuk memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan.
Malah tidak hanya customer focused, tapi
akan menanjak ke customer care. Artinya,
kita menganggap pelanggan itu sebagai
teman kita. Bukan hanya pelanggan itu raja
yang harus dihormati, kita tunduk-tunduk.
No! Tapi lebih sebagai teman yang ada
kedekatan emosional yang sebelum Anda
meminta kita, maka kita harus lebih tahu
apa yang dia inginkan. Keraguan Anda itu
apa? Kesukaannya apa, jenis bisnisnya apa?
Dan itu bisa dipelajari apabila kita punya
data base yang lengkap. Kita memverifikasi
data-data itu.
Lalu kita pun memberikan pendapatan
perusahaan.Ini sudah kita lakukan dengan
pelumas. Kita sudah meverifikasi 8.000
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bengkel. Jadi selama ini kita tahu bengkelbengkel itu banyak, tapi kita pengen tahu
bener tidak bengkel-bengkel itu menjual
pelumas Pertamina, lebih banyak pelumas
lain. Nah, ini kita verifikasi, kita cek, tapi
kita campurkan dengan item-item lain
seperti mereka dapat pulsa, dapat apa,
yang penting mereka tergerak untuk bisa
menelepon ke Contact Pertamina, kita dapat
data, tapi mereka juga dapat benefit.
Kalau saya mengadakan pemesanan
untuk oli turbin, bagaimana caranya. Itu
langsung kita eskalasi kepada sales engineer. Kita bilang, “Pak ada yang mau beli
oli.” Nanti itu ditindak lanjuti oleh mereka.
Yan penting kita menangkap dulu order itu.
Kita maintain peluang-peluang itu, jangan
sampai come and go saja.
Kita punya strategic planning framework
dan kita punya analisis SWOT di Contact
Pertamina ini. Dan kita memiliki Visi dan
Misi Contact Pertamina yang kita allignment-kan dengan Visi-Misi Korporat, yaitu
membangun reputasi pelayanan Contact
Center perusahaan kelas dunia. Misinya
adalah menjalankan operasional Contact
Center yang efektif dan penciptaan nilai dan
citra positif bagi perusahaan, bagaimana
kita menangani para stakeholders kita.
Apa kaitan kehadiran Contact Pertamina tata nilai Pertamina 6C? Mengapa kita harus menurunkan tata nilai 6 C
kepada semua unit-unit kerja kita. Karena
hal itu merupakan corporate culture yang
harus diwujudkan ke dalam kerja kita. Tata
Nilai kita wujudkan dalam Contact Center.
Kenapa Contact Pertamina bisa menjadi
perwujudkan Clean? Karena itu merupakan
perwujudkan transparansi. Kita Clean, kalau
ada kesalahan pada produk kita, kita tidak
sembunyi dan tidak lari. Kalau ada pertanyaan, keluhan, umpatan, kita hadapi, tapi
yang penting dapat memberikan solusi.
Bukan sesuatu yang kita biarkan.
Kenapa kita mewujudkan tata nilai
Competitive? Karena Contact Pertamina
memberikan nilai tambah dalam inovasi pelayanan. Kita bisa memberikan input kepada
pelumas misalnya, atau BBM retail, “Eh,
pelanggan Bapak atau Ibu di daerah sini
mereka menyukai bentuk promosi seperti
ini, lho, merchandise seperti ini, lho,” Artinya marketing communication jalan di sana.
Kita punya data base, kita bisa analisis
data base itu, dan kita gunakan data base
itu sebagai kekuatan kita untuk mempunyai
appeal penjualan yang lebih tinggi kepada
para pelanggan kita.
Kenapa confident? Kenapa program ini
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mewujudkan tata nilai Confident? Karena
ini mengedepankan kemampuan terbaik
dan nilai-nilai Positive Mental Attitude.
Namanya POMAD. Dengan POMAD ini,
agen kita dibekali secapek apapun mereka,
sesetres apapun mereka, walaupun dimakimaki, mereka harus tetap positive mental
atituted.
Namanya servis, customer care.
Bayangkan mereka harus mendisiplinkan
emosi mereka untuk bisa tenang terus, itu
susah dan tidak semua orang bisa. Mereka
ada conseling-nya. Eh, kamu tadi gimana?
“Iya bapak ini kenapa dia kesal sekali
masalah ini?” Itu dijaga agar mereka tetap
semangat dan ada penyaluran untuk itu.
Intinya apapun dari pelanggan kami
terima, dan akan kami kembalikan dalam
bentuk POMAD tadi, bahwa semua kembali dari pihak agen yang mewakili Pertamina, Contact Pertamina ini baik kepada
masyarakat.
Kenapa custemer focused? Ini memang fokus dari Contact Pertamina. Karena
Contact Pertamina berdiri pun karena untuk
customer focused, bisa menjawab apa yang
menjadi keingina para pelanggan. Memberikan informasi dan pelayanan terbaik kepada
pelanggan secara profesional.
Tepat waktu. Kalaupun belum kita
jawab, kita kasih tahu, “Pak pertanyaan
Bapak sedang kami eskalasi. Akan kami
hubungai Bapak dalam satu hari.” Walaupun
belum dapat jawaban, kita kasih tahu sorenya, “Pak jawabannya masih in progress,
masih cek lapangan.” Dengan kita fokus kepada pelanggan kita bisa memberikan yang
terbaik kepada pelanggan. Makanya kita
berusaha memberikan saluran yang lebih
luas, mendengarkan mereka, bahkan tidak
hanya menunggu mereka menelepon, kita
kejar menelepon mereka apa yang menjadi
kebutuhan mereka. Apa yang bisa kita up –
date, proaktif.
Commercial, kenapa Commercial? Kita
itu mengembangkan potensi-potensi bisnsi
melalui mekanisme cross selling dan brand/
product allignment dengan berbagai unit
bisnis. Artinya kita bisa bikin promosi, misalnya bisa mengambil hadiah untuk pembelian pelumas satu galon. Itu kan cross selling. Jadi kita mau volume revenue itu naik
di antara produk-produk Pertamina saja. Di
satu sisi bisa menaikkan produksi Pertamax,
tapi di sisi lain menaikkan volume pelumas.
Kita bisa melakukan hal ini dengan Patra
Niaga, Gas Domestik, dan lain-lain.
Apa yang kami maksud dengan Capable
di sini? Operasional Contact Pertamina
dikelola secara profesional dan performance

mencapai Service Level. Bagaimana mencapai hal itu? Kita kelola secara profesional,
di mana agen-agennya kita pilih yang baik,
kita didik mereka dengan baik, manpower
planning dengan baik, kemudian supervisor kita maintain dengan baik. Kemudian
hubungan kita dengan unit bisnis harus
kita maintain secara kontinu. Mereka punya
program apa kita maintain terus. Ada rapat
mingguan yang kita lakukan.
Bagaimana dengan sosialisasi Contact Pertamina ini? Ada aktivasi. Kenapa
aktivasi ini penting sekarang? Karena tanpa
aktivasi orang tidak tahu kalau Pertamina
memiliki Contact Pertamina. Makanya kita
sekarang lagi merancang dan menerapkan
strategi komunikasi dan marketing communication yang sesuai dengan kebutuhan
bisnis Pertamina.
Kita selain meninggikan jumlah call,
juga meninggikan jumlah penjualan produk
yang bisa mereka beli. Itu kita lakukan dengan program sosialisasi yang menggunakan
macam-macam kanal media. Kemudian
product allignment dengan berbagai unit
bisnis dalam kegiatan promosi bersama.
Kita bundling, jangan sampai produkproduk atau unit bisnis promosi sendiri. Kita
punya Contact Pertamina, ayo kita lakukan
bersama-sama.Kemudian inovasi programprogram marketing communication. Apalagi
yang bisa kita lakukan di situ? Inovasi,
ide-ide baru, ide-ide segar untuk melakukan promosi, untuk mengikat pelanggan
untuk tetap setia terhadap produk-produk
Pertamina.
Bagaimana menghindari marketing
inteligence pihak pesaing yang purapura menanyakan harga misalnya? Tujuan publik menghubungi Contact Pertamina
32 persen ingin mengetahui informasi harga
produk, kemudian menyusul 26 persen
untuk mengetahui informasi jenis produk.
Harga misalnya harga BBM industri karena
memang berubah setiap dua minggu sekali.
Tapi ini punya kode-kodenya karena BBM
industri ini berhubungan dengan kompetisi.
Orang yang menelepon harus kita verifikasi
apakah dia pelanggan atau bukan.
Mereka harus menyebutkan PIN, ID,
terverifikasi mereka itu pelanggan baru kita
berikan harga itu. Bisa saja mereka berasal
dari kompetitor kita. Kalau tidak ada PIN,
kita eskalasikan ke sales engineer-nya. Wira
penjualannya datang ke customer mem-follow up, mudah-mudahan menjadi customer
kita.WPNS

Mendekatkan Diri dengan Konsumen
Pengantar Redaksi:
Contact Pertamina ditujukan untuk mendekatkan Pertamina dengan konsumen. Pada masa lalu, di Pertamina
begitu banyak nomor contact center baik untuk produk, program, maupun pelayanan di SPBU. Hal itu tentu akan membingungkan publik atau konsumen, karena idealnya untuk
nomor contact center adalah single number, sehingga nomor
tersebut sekaligus akan menjadi brand pelayanan yang bisa
mengangkat citra perusaahan atau bahkan bisa sebaliknya
kalau dikelola tidak maksimal. Berikut hasil wawancara WePe
dengan Vice President Komunikasi Basuki Trikora Putra yang
akrab dipanggil Pak Tiko, di ruang kerjanya Kantor Pusat
Pertamina, Jakarta, 17 Maret 2010.

Pada akhirnya akan menjadi inhouse operation. Sekarang, sambil belajar, Contact Pertamina dioperasikan
oleh perusahaan yan berkeahlian di bidang itu. Apakah
penunjukan atau lelang umum? Dari awal kehadirannya
pada tahun 2007, Contact Pertamina dikelola oleh outsour
cing yaitu perusahaan penyedia layanan informasi. Hingga
kini pun pengelolaan tetap dilakukan pihak ke-3 mengingat
infrastruktur yang diperlukan belum tersedia di Pertamina.
Infrastruktur ini tidak cukup mudah dimiliki saat ini
berupa sumber daya manusia, sistem aplikasi pendukung
contact center dan lain-lainnya.
Adanya deregulasi migas dengan lahirnya UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 maka era kompetisi dimulai. Salah satu
hal yang penting untuk menjadi perhatian adalah berkaitan
untuk memberikan pelajaran yang terbaik kepada stake
holders. Pertamina ingin mendekatkan diri kepada konsumen
yang tersebar di Nusantara. Kita ingin memberikan semua
kebutuhan informasi yang dibutuhkan stakeholders. Oleh
karena itu kita membangun organisasi dan perangkat kerja
contact center sebagai jawaban kepada stakeholders.
Untuk pengadaan perusahaan berkeahlian di bidang ini,
kita melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Awalnya
kami mencari informasi perusahaan sejenis yang mempunyai keahlian di bidang penyediaan informasi, kemudian
kami melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada.
Dan PT Infomedia Nusantara yang sampai saat ini menjadi
outsourcing contact center Pertamina. Perusahaan ini juga
mempunyai klien perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasanya.
Cita-citanya kita ingin contact center ini menjadi inhouse
operation agar dapat penguasaan data terjamin dengan
baik, namun hal ini memerlukan persiapan yang matang dan
biaya yang tidak sedikit.
Agennya atau krunya itu bagaimanapun etalase
atau frontliner bagi Pertamina. Karena itu riskan
sekali kalau ada publik yang kecewa. Bagaimana
penanganannya? Operasional contact center ini memang
sangat tergantung ketersediaan informasi, dan informasi
ini yang akan disampaikan kepada stakeholders. Untuk itu
tolok ukur dari kinerja contact center adalah FCR yaitu First
Contact Resolution yang artinya setiap pertanyaan pelanggan bisa dijawab oleh agen operator contact center pada

Foto : BFR/Dok. Pertamina

Contact Pertamina dikelola oleh outsourcing.

pertama kali menghubungi.
Jika tidak bisa terjawab, maka pertanyaan itu dieskalasikan. Namun
kalau semua pertanyaan tidak bisa dieskalasikan maka kinerja contact
center akan mengecewakan pelanggan. Untuk itu informasi di contact
center sangat penting, dan ketersediaan informasi ini disuplai dari dua cara
yaitu informasi akibat hasil eskalasi dan yang kedua secara aktif Pertamina
menyampaikan informasi baik program atau produk baru yang akan diluncurkan, sehingga informasi ini dapat disampaikan kepada stakeholders.
Secara rutin para kru contact center juga mendapatkan pelatihan softskill dan product knowledge sehingga dalam pelayanan contact center ini
dapat memuaskan penggunanya. Kepuasan para pengguna ini dapat diukur
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melalui survey kepuasan untuk menentukan Customer Satisfaction Index yang
tahun 2009 untuk layanan voice mencapai
point 3.71 dalam skala lima. Benchmark
untuk layanan ini adalah 3.53 sehingga
contact center kita masih di atas dari hasil
benchmark.
Kita juga intens membangun komunikasi dan membangun hubungan baik
dengan para agen itu. Fungsi Media dalam
kurun waktu tertentu pasti visit ke sana.
Mereka melakukan komunikasi sejauhmana perkembangan tugas mereka.
Kewajiban Pertamina untuk menjaga
komunikasi dan membangun hubungan,
apapun juga kita mereka adalah frontliner yang harus kita jaga suasana batin
mereka. Mereka harus senang dengan
pekerjaan itu. Dan kita tidak membuat
jarak dengan mereka. Kita menganggap
mereka adalah keluarga besar Pertamina.
Dengan membangun suasana ini, kita
berharap mereka akan memberikan yang
terbaik sebagai representasi Pertamina,
karena mereka ini semua menjawab
atas nama perusahaan yang kita cintai,
Pertamina.
Bagaimana dalam hal evaluasi
dan monitoring? Evaluasi dan monitoring tentu saja kita lakukan, di mana
setiap minggu, setiap bulan ada laporan,
bagaimana mereka merespon pertanyaan
dari para stakeholders.
Yang kedua apabila pertanyaan itu
dieskalasi, bagiamana hal itu bisa didelivery kembali kepada mereka sehingga
bisa menjawab kepada stakeholders yang
menanyakan sesuatu kepada Contact Pertamina. Dengan evaluasi ini tentu kita bisa
melihat kinerja kawan-kawan di sana.
Secara organisasi di contact center
ada yang namanya Quality Assurance yang
memonitor operasional agen di mana setiap layanan agen direkam dalam server,
apabila ada agen yang tidak memberikan
layanan dengan semestinya akan diminta
untuk log off dahulu dan dilakukan coaching oleh supervisor. Dari situ ketahuan
penyababnya dan solusinya sehingga agen
itu dapat log in kembali.
Setiap minggu dilakukan briefing
terutama yang sedang trend pada minggu
tersebut seperti misalnya ada program
promo produk BBK atau pelumas, ini
semua untuk peningkatkan pelayanan
kepada pelanggan.
Operasional contact center ini penuh
dengan ukuran-ukuran kinerja seperti FCR
tadi, Service Level yang harus dipenuhi
seperti Average Handling Time yaitu waktu
rata-rata agen menangani pelanggan,
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abandon call yang diizinkan, yaitu jangan
sampai pelanggan menutup telepon ka
rena lama menunggu, aksestabilitas dan
tentunya efisiensi, yang diukur oleh coast
per call, turn over, utilisasi agen dan sebagainya. Ini y ang setiap tahun dipresentasikan pada asosiasi contact center Indonesia ICCA untuk mendapat award the best
contact center Indonesia, sehingga secara
keseluruhan kinerjanya terukur.
Dengan kompleksitas Pertamina,
baik direktorat maupun fungsi-fungsi
dan produk-produk yang banyak,
tentu agen-agen di Contact Pertamina
tak cukup dengan hanya dibekali
data-data saja. Bagaimana pelatihan
mereka? Pertamina kalau dilihat per
fungsinya memang luar biasa, sangat banyak sekali. Tetapi apa yang kita lakukan
dengan Contact Pertamina saat ini adalah
membangun informasi untuk kebutuhan
publik untuk 16 fungsi dahulu. Terutama
fungsi-fungsi yang berhubungan langsung
dengan pelanggan. Misalnya di fungsi BBM
Retail pasti orang berhubungan langsung
di SPBU membeli BBM. Atau membeli
keperluan di Bright Convenient Store.
Kadang-kadang ada juga orang
bertanya bagaimana kondisi mobil-mobil
tangki yang berseliweran di jalan raya.
Ada mobil tangki untuk SPBU, ada mobil
tangki untuk BBM industri, minyak tanah,
mobil tangki Elpiji. Mereka sering bertanya
apakah mobil-mobil itu aman? Bagaimana
dari sisi safety-nya? Apakah tujuan mobilmobil itu betul atau tidak? Karena itu
fungsi SND (supply and distribution) juga
ada.
Begitu juga fungsi komunikasi
berkaitan dengan fungsi Media, fungsi
Brand. Juga ada fungsi SDM, Perkapalan,
Refinery dan juga Hulu serta dengan
anak-anak perusahaannya. Memang tidak
secara keseluruhan fungsi di Pertamina
kita tangani. Kita prioritas baru 16
fungsi, karena kita menilai fungsi-fungsi
inilah yang berkaitan langsung dengan
masyarakat.
Nah, bagaimana membangun kapabilitas para agen contact center ini seperti
saya sampaikan tadi, bahwa satu kewajiban daripada PT Infomedia Nusantara ini
untuk membekali agen-agen, walaupun
Pertamina juga ikut terlibat di dalamnya
untuk terus meng-update mereka. Dalam
kurun waktu yang saya jelaskan tadi, dari
fungsi Media akan datang ke Infomedia
Nusantara untuk mengukur sejauhmana
up dating data mereka.
Untuk pelatihan-pelatihan lainnya
Infomedia yang melakukannya. Misalnya

tata suara, gaya bahasa supaya santun
dan lain-lainnya. Dan yang pasti harus
dilatih adalah pemahaman atas proses
bisnis Pertamina.
Untuk up dating data bagaimanapun
harus lebih erat dalam kerjasama dengan
ke-16 fungsi tersebut. Karena kalau terlambat akan menghambat kinerja Contact
Pertamina juga, kan? Bagaimana dalam
hal memaksimalkan kerjasama yang lebih
erat? Bagaimanapun fungsi Divisi Komunikasi yaitu di fungsi media harus berinisiatif penuh dalam hal up dating data.
Tentunya kita dangat terbantu dengan
dukungan dari ke-16 fungsi tersebut. Oleh
karena itu identifikasi isu-isu yang sedang
hangat harus dilakukan fungsi Media untuk
selanjutnya dicari sumber informasinya
kepada Person in Charge atau PIC fungsi
masing-masing.
Dengan demikian ktia juga dengan
cepat dapat meng-up date isu-isu itu
kepada para petugas yang ada di Contact
Pertamina, sehingga jika ada penjelasan
dari Corporate Communication kepada
publik secara konsisten juga dilakukan hal
yang sama di Contact Pertamina.
Kalau PIC untuk eskalasi itu siapa
di Contact Pertamina, apakah supervisor? PIC-nya adlah para egen atau
petugas Contact Pertamina. Eskalasi dari
petugas contact center langsung ke PIC
fungsi terkait, yang saat ini ada 16 fungsi
yang ditangani oleh Contact Pertamina.
Tentunya setiap informasi ini diketahui
oleh koordinator contact center. Kalau supervisor tuguasnya menangani operasio
nal agen contact center dengan aktivitas
memonitor ketersediaan informasi dan
membantu agen bila mengalami kesulitan.
Kerjasama dengan 16 fungsi itu
bentuknya seperti apa? Ini pertanyaan
menarik. Saya merasa 16 fungsi ini mempunyai kepentigan yang sama terhadap
Contact Pertamina. Kami bekerjasama secara periodik di mana 16 fungsi ini dapat
duduk bersama, PIC betul-betul tersebut.
Kita dapat bayangkan seluruh kegiatan
operasi Pertamina yang tersebar tentunya
mempunyai persoalan-persoalan tersedia,
sehingga kalau ada pertanyaan dari ujung
manapun hal ini dapat terjawab. Dengan
mengaktifkan kembali Tim Sinergisitas
yang suda ada tentunya kerjasama dengan 16 fungsi itu diharapkan dapat berjalan baik. Tidak perlu sesuatu yang baru,
tetapi lebih menyemangati ulang saja apa
yang sudah ada.
Sejauh ini seperti apa? Ya, kita

belum ada jadwal yang teratur, tetapi de
ngan menggunakan fasilitas seperti email
dan lain sebagainya, kita bisa memonitor
dan kita bisa melanjutkan pertanyaan
itu, kita menunggu respon dari mereka,
sehingga kita bisa menyampaikan lagi
kepada Contact Pertamina.
Sesuai dengan fungsi yang dilayani
oleh Contact Pertamina termasuk Divisi
Komunikasi yang saya pimpin ini juga
harus rutin menyediakan informasi kepada
Contact Pertamina, termasuk pelumas,
BBM Retail, BBM Industri, SND, Gas
Domestik termasuk Tim Konversi Minyak
Tanah ke Elpiji, bahkan fungsi SDM juga
selalu menginfokan program-program
sehingga informasi selalu ter-up date.
Salah satu kendala memang soal
tingkat partisipasi. Contoh Transformasi Pertamina, karena kegiatan
Transformasi Pertamina pernah pada
kondisi di luar KPI masing-masing
individu, sehingga untuk hanya sekadara hadir workshop saja orang sulit,
apakah hadir di workshop transformasi yang menghabiskan setengah hari
atau seharian, atau menjalankan tugas sehari-hari untuk mencapai KPI.
Itu kesulitan tersendiri. Dalam kasus
ini, apakah meng-up date data untuk
Contact Pertamina atau menjalankan
tugas utama dia? Jadi sebetulnya itu
lagi, bagaimana hal ini dapat mendorong
kita semua bisa memahami bahwa ini
penting untuk Pertamina, bagaimana Contact Pertamina garis depan berhubungan
dengan pihak luar.
Kita berharap meskipun ini di luar KPI,
tetapi ini ada tanggung jawab yang menurut saya nilainya luar biasa, tidak terhitung. Karena kepercayaan, persepsi, penilaian orang atas reputasi Pertamina ada
di sini. Ini yang harus disadari. Jadi kami
juga akan mendorong ke kawan-kawan
yang ada 16 fungsi ini supaya PIC-nya ini
betul-betul didukung oleh pimpinannya.
Untuk pimpinannya agar juga bisa memahami ada tugas yang melekat di timnya
untuk bisa mendukung kegiatan Contact

Pertamina. Karena kita berharap KPI ini jangan menjadi pengotak-kotakan tugas
dan tanggung jawab secara
sektoral. Kita lupa bahwa
ada sesuatu yang lebih besar lagi yang berhubungan
dengan masyarakat. Inilah
kuncinya. Oleh karena itu
tugas di Divisi Komunikasi
bisa menggandeng kawankawan di 16 fungsi ini.
Kami berharap tugas utama kita terukur di KPI tetapi dukungan tugas dari 16
fungsi juga diperlukan agar contact center
bisa up date sehingga memberikan nilai
tambah yang besar kepada konsumen.
Apakah sudah ada tugas khusus
dari pimpinan di ke-16 fungsi kepada
anak buahnya untuk menjadi PIC?
Belum, belum sampai sejauh itu. Ini yang
akan kita dorong di tahun 2010 Tim Media
pun sudah keliling ke fungsi-fungsi terkait
ini untuk keterlibatan ke-16 fungsi ini
supaya lebih fokus dan konsentrasi.
Divisi Komunikasi dan Direktorat SDM
dan Umum tahun 2008 pernah membuat
SK Tim Sinergesitas contact center yang
isinya mendukung reliability contact center
dan customer care di unit operasi Perta
mina. Ke depan kita harus lebih sering lagi
untuk melakukan semacam workshop agar
harapan dan kebutuhan dari 16 fungsi
tersebut dapat diakomodasi oleh contact
center. Paling tidak, saat ini kami telah
melakukan kontrak secara personal ke-16
fungsi tersebut mengingat untuk berkumpul bersama bukan perkara mudah.
Di Divisi Komunikasi kan ada
fungsi informasi data. Kemudian kita
juga yang berhubungan dengan publik
adalah perpustakaan, dan Contact
Pertamina itu sendiri. Bagaimana
mensinergikannya? Fungsi Informasi
dan Data bukan di bawah Divisi Komunikasi, tetapi langsung berada di bawah
Sekretaris Perseroan. Fungsi ini merupakan fungsi pengumpul data yang dapat
digunakan untuk keperluan korporat jika
diperlukan pihak eksternal. Dikaitkan dengan perpustakaan dan Contact Pertamina
yang berhubungan dengan publik tentunya
ketiga fungsi dapat disinergikan untuk
dapat memberikan layanan informasi dan
data kepada parapihak yang membutuhkannya. Kita berharap pintu masuknya
tetap melalui contact center dan apabila
diperlukan data-data yang terkait hal ini
dapat diselaraskan untuk mempercepat
layanan kepada pihak yang memerlukan.

Berkaitan dengan sosialisasi
Contact Pertamina karena sampai
sekarang jumlah call yang masuk
masih sedikit. Bagaimana? Sedikit
menurut Saudara, tetapi setiap hari lebih
dari 200 kontak baik berupa telepon, sms,
email, maupun faksimili, bahkan pernah
dalam sebulan mendekati 10.000 kontak
yang masuk ke Contact Pertamina. Namun
demikian jangan dibandingkan dengan
contact center perusahaan perbankan atau
sejenisnya.
Karena jumlah ini memang belum
seberapa. Kita menyadari bahwa informasi Contact Pertamina belum diketahui masyarakat secara luas, bahkan
masyarakat ataupun konsumen kemungkinan juga masih bingung karena
banyaknya nomor yang dapat dihubungi
sebagaimana kita lihat di SPBU.
Oleh karena itu kita berharap single
number 500 000 akan lebih memudahkan
masyarakat untuk mengingatnya. Tahun
2010 kita tak menyiapkan langkah-langkah sosialisasi 500 000 melalui berbagai
macam media publikasi agar perhatian
stakeholders dapat meningkat.
Bagaimana dengan nomor-nomor
yang ada di UPms? Sekarang dalam
proses bahwa semua nomor yang ada di
unit-unit layanan akan ditarik ke single
number yang ada di Jakarta. Unit layanan
yang ada di Region Pemasaran perannya nanti lebih kepada customer service.
Misalnya ada yang data ke kantor Unit
Operasi dan ingin mendapatkan informasi
maka akan dilayani oleh customer service.
Ada pesan khusus? Saya berharap
fungsi-fungsi terkait di Pertamina concern
dengan keberadaan Contact Pertamina
yang menjadi garis terdepan Pertamina
untuk memberikan layanan informasi
kepada stakeholders, sehingga kalau ada
peertanyaan-pertanyaan kepada fungsi
dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
Saya juga berharap pekerja Pertamina
dapat meluangkan waktu untuk melakukan interaksi dengan Contact Pertamina
melakukan pengecekan dengan menanyakan sesuatu sehingga dapat mengetahui kualitas layanan dan memberikan
masukan yang konstruktif untuk perbaikan
contact center.
Gunakan Contact Pertamina untuk pelayanan informasi ke pihak luar sehingga
kinerja fungsi juga terus meningkat. Saya
memohon dukungan kepada semua pihak
sehingga Contact Pertamina ini akan terus
dapat berkarya lebih baik sesuai harapan
kita.WPNS
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Setiap Fungsi
Jangan Dirikan
Contact Center
Sendiri...
Pengantar Redaksi:
Contact Pertamina didirikan ketika Toharso
menjabat Vice President Komunikasi di akhir tahun
2007. Toharso yang kini sebagai Sekretaris Perseroan
mengaku dilantik sebagai VP Komunikasi antara lain
ditugaskan Direksi untuk mendirikan contact center.
Mantan “orang pelumas” ini berharap tak hanya fungsi
pelumas yang memanfaatkan maksimal Contact Pertamina, karena contact center ini untuk semua fungsi
di PT Pertamina (Persero), dan kini ada 16 fungsi
di Pertamina bernaung di bawah Contact Pertamina
dalam hal berhubungan dengan publik. “Dalam mengelola Contact Pertamina ini saya tidak mau shallow
thinking, jangan sampai setiap fungsi mendirikan contact center sendiri,” kata Toharso ketika diwawancarai
WePe, 16 Maret 2010.

Salah satu tema strategis di dalam Transfor-

masi adalah Stakeholder Management. Ketika
Bapak mendirikan Contact Pertamina pasti ada
pemikiran untuk mendukung Stakholders Management yaitu bagaimana melayani konsumen.
Bisa dijelaskan? Sesungguhnya Contact Pertamina
belum bisa dikatakan dalam rangka Stakeholder Management, tetapi strategic objective-nya atau sasaran
strategisnya adalah bagaimana mendekatkan Pertamina dengan masyarakat secara umum atau secara
luas bila diperlukan informasi dan komunikasi.
Kalau Stakeholder Management lebih terkait
bagaimana membangun jejaring atau networking dan
komunikasi sekaligus dengan pemangku kepentingan
secara luas, seperti DPR, Pemerintah. Tapi kalau Contact Pertamina itu lebih ke masyarakat luas.
Contact center sudah umum, karena banyak
perusahaan sudah terlebih dulu mendirikannya.
Tapi bagi Pertamina adalah suatu lompatan besar karena selama ini Pertamina dikenal sebagai
perusahaan yang tertutup, boro-boro memberikan pelayanan, tapi malah dilayani... Yes! Justru
itulah dulu, saya kebetulan ditunjuk sebagai Vice
President Komunikasi dengan SK oleh Direksi agar
memimpin berdirinya Pertamina Contact center. Ini
lompatan besar bagi Pertamina pada waktu itu tahun
2007. Dan waktu itu juga menjadi perdebatan di Pertamina karena ini adalah hal yang baru.
Dalam perdebatan itu adalah apakah kita sanggup
mengelola contact center? Saya bilang waktu itu,
kalau memang belum sanggup kan bisa di-outsourcekan. Kita bisa menempatkan perusahaan atau provider
yang memeng berkeahlian mengelola contact center.
Kebetulan waktu itu ada perusahaan, Infomedia
Nusantara, cucunya Pertamina. Waktu itu ditender ada
sekitar 6 atau 8 provider yang bisa mengelola contact
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center ini. Dalam perkembangannya saya
bersyukur dan senang sekali, sekarang
sudah dibundel dengan jualan pelumas. Jadi
kalau ada toko oli bisa pesan melalui Contact Pertamina ini. Agen yang ada di wilayah
si pemesan tinggal men-delivery pelumas
tersebut. Mungkin ke depan suatu transaksi
yang lain, mungkin BBM atau petrokimia
dan lain-lain produk Pertamina.
Bisa dijelaskan lagi kesulitan ketika
mendirikan PCC, terutama meyakinkan
banyak pihak? Waktu itu gagasan contact
center ini waktu saya di unit pelumas
agar supaya keluhan-keluhan pemakaian pelumas Pertamina bisa ditangani dan
diakomodir melalui contact center. Nah,
contact center ini tidak mau shellow thinking, jangan sampai setiap fungsi mendirikan
contact center sendiri.
Ketika berbicara mengintegrasikan
fungsi-fungsi di Pertamina menjadi pekerjaan tidak mudah, karena masing-masing
mempunyai kepentingan sendiri. Misalkan
di pelumas berkepentingan bagaimana
menangani keluhan orang mengenai pelumas ini. Kalau berbicara korporat, ini yang
mengelola siapa, di Direkorat SDM, atau
Direktorat mana?
Waktu pembahasannya masih belum
bulat. Akhirnya saya masuk sebagai VP Komunikasi yang cocok menurut tim waktu itu
ya di Corporate Secretary. Karena di situlah
domainya menangani komunikasi.
Dan waktu itu kita bersilang pendapat – ini biasa – ini mau dikelola di mana?
Bangun saja tempat. Oke, tempatnya di
Koperasi saja. Yang warung koperasi itu
dibongkar saja, dibangun Pertamina Contact
center. Saya bilang, apakah IT-nya siap?
Kan ada hardware, software, dan juga ada
brandware. Apa brandware-nya itu, ya
manusianya. Hardware-nya alat-alat yang
akan dipakai di situ. Lalu bicara softwarenya berarti bicara soal program untuk PCC
ini bagaimana? Kalau telepon masuk bareng
bagaimana cara mengaturnya. Brandware
atau orangnya apakah pegawai Pertamina
atau outsource? Dan sebagai-sebagainya.
Seru waktu itu dan lama diskusinya.
Akhirnya kita putuskan, bahwa untuk
1-2 tahun ke depan kita pakai outsource
dulu sambil belajar. Kalau contact center ini
besar dan berkembang, silakan kalau mau
ditarik menjadi inhouse operation, seperti
yang dilakukan oleh Bank Mandiri, dan yang
menangani itu sudah ratusan. Di Pertamina
yang menangani baru belasan orang.
Dengan Pertamina yang memiliki
banyak produk, banyak direktorat
dan fungsi, dengan karakteristik yang
kompleks, bayangan Bapak seperti
apa nantinya Contact Pertamina ini
harus dikembangkan? Contact Pertamina ini harus menjadi – namanya juga

center, pusat – yang bisa diakses dengan
mudah oleh masyarakat luas. Sasarannya
masih bergepang pada prinsip bagaimana
mendekatkan Pertamina kepada masyarakat
secara luas. Masyakat yang ingin menanyakan sesuatu tidak perlu datang langsung ke
Pertamina di manapun, cukup kontak nomor
tersebut di Contact Pertamina 021-500 000.
Problemnya sekarang adalah kita
ini kurang cepat mengintegrasikan dan
merespon hal-hal yang sifatnya sangat
mendalam. Kalau pertanyaannya teknis
banget, itu harus masuk ke helpdesk. Misalnya bagaimana cara membeli BBM industri
di wilayah tertentu. Ini sudah domainnya
orang-orang pemasaran, sehingga orang
yang kontak itu harus dieskalasi atau diteruskan ke PIC masing-masing direktorat.
Ini menjadi sulit karena responnya lambat dari fungsi yang bersangkutan. Tidak
secepat kalau pertanyaan di mana jawabannya sudah ada di data base, tinggal buka
datanya sudah bisa langsung jawab. Tapi
kalau menanyakan bagaimana kontrak pembelian BBM industri, kalau saya lokasinya
di sini, tentu contact center akan kesulitan
menjawab, sehingga tentu harus dieskalasi
ke petugas di lapangan. Minimal dieskalasi
ke Vice President yang ada di Korporat.
Baru dari situ dia bisa menjawab.
Mekanisme ini saya lihat di kawankawan Contact Pertamina ini masih sulit.
Sehingga ke depan saya minta ini ditingkatkan komunikasinya. Kan dari masyarakat
telepon masuk, kalau ada di data base langsung dijawab oleh agen, tapi kalau sulit dijawab akan dieskalasikan ke fungsi terkait,
dan kepada si penelepon akan dijanjikan
dijawab dalam sekian jam. Akan dieskalasi
dulu, karena pertanyaan ini terlalu teknis.
Ketika dieskalasi, ini yang sering macet.
Ini harus ada mekanisme untuk mempercepat jawaban-jawaban ini.
Ketika Contact Pertamina berjalan
masih ada permasalahan teknis yang
harus diselesaikan. Ini merupakan program yang harus didukung oleh semua
pihak. Salah satu kendala yang mungkin bisa dilihat adalah masalah kepercayaan fungsi bersangkutan bahwa
data mereka bisa dijaga tidak oleh
petugas contact center yang notabene
bukan orang Pertamina. Atau persoalan
lain, karena di fungsi itu tidak ada PIC
khusus melayani permintaan contact
center. Bagaimana Bapak melihat hal
ini? Oke, oke, jadi saya coba mundur
sedikit. Problem contact center itu ada dua,
yaitu problem di internal sendiri dan problem untuk eksternal.
Saya jelaskan dulu yang mudah, problem eksternal. Problem eksternal itu adalah
bagaimana nomor contact center ini satu
nomor saja dan bisa diakses oleh alat komunikasi apapun. Ini yang sedang digarap,

karena ada nomornya bagus tapi tidak bisa
diakses oleh handphone, provider mobile
phone. Ada nomor yang mudah diakses oleh
mobile phone apapun, tapi sulit dihapalkan.
Ada nomor bagus tapi tidak bisa dimiliki
oleh Pertamina. Nomor itu punya Dirjen
Parpostel. Itu problem sendiri.
Problem eksternal yang kedua adalah
hasil survey menunjukkan masyarakat itu
belum banyak tahu tentang contact center
punya Pertamina. Berarti perlu diiklankan,
disosialisasikan, dan itu problem sendiri. Kenapa belum banyak telepon masuk, kira-kira
dalam satu bulan baru 3.600 call? Mestinya
dalam satu bulan targetnya bisa 15.000 call.
Sekarang lagi digarap sosialisasi
Contact Pertamina. Saya dengar di Radio
Elshinta, misalnya dan advertorial di media
cetak. Juga nanti kita pasang di stiker-stiker
dan iklan-iklan di media massa.
Problem ke dalam adalah yang tadi itu,
untuk menjawab atas eskalasi dari agen
tidak cepat direspon oleh fungsi bersangkutan. Kalau itu terjadi maka akan terjadi
ketidakpercayaan dari luar. Telepon tidak
jawab itu bahaya, tidak boleh terjadi.
Lalu mengenai data-data di dalam,
sesungguhnya semua data yang ditanyakan
oleh masyarakat itu adalah data-data yang
umum, harga minyak sekarang berapa dan
lain-lain. Bukan menyangkut data-data
strategis yang bersifat rahasia.
Memang kadang-kadang ada data-data
yang spesifik. Misalnya begini, saya punya
kapal mau mengisi bahan bakar di Pelabuhan Tanjung Priok, mengisinya di mana, dan
harganya berapa kalau saya mau membelinya sekian? Tentu agen tidak bisa menjawab dengan tepat. Yang bisa menjawab
tepat adalah yang jualan yaitu teman-teman
pemasaran, sales representative pemasaran. Bagian Marine misalnya.
Sehingga pertanyaan ini harus dieskalasi atau diteruskan ke bagian Marine ini.
Nah, jawaban untuk pertanyaan sejenis
ini kurang cepat. Misalkan Pertamina akan
merekrut pekerja baru. Ini sih tidak terlalu
sulit karena bekerjasama dengan bagian
SDM. Bagian SDM menjelaskan Pertamina
akan melakukan penerimaan pekerja, dan
nanti akan diberikan datanya ke agen Contact Pertamina.
Problem internal berikutnya adalah
bagaimana kecepatan meng-up date data
ini setiap hari. Data ini harus di-up date,
dan menurut saya harus setiap hari di-up
date mengenai angka dan isu-isu terbaru.
Begitu juga kalau ada yang nanya, apakah
sudah ada pergantian Direksi Pertamina?
Informasinya harus dikasih oleh kita.
Bagaimana solusinya? Karena saya
lihat problem ke dalam lebih rumit
ketimbang tantangan keluar? Ya, betul.
Jadi saya melihatnya ke dalam ini perlu
dibenahi dulu. Kalau keluar itu, semakin
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banyak kita iklankan semakin banyak orang
yang tahu mengenai Contact Pertamina.
Setelah mereka tahu mereka menelepon,
e-mai, sms, atau fax ke kita, kan. Nah,
kecepatan untuk menjawab semua ini yang
menjadi problem ke dalam. Sementara di
dalam ini direktoratnya macam-macam, ada
hulu, pengolahan, pemasaran dan niaga,
SDM, umum, keuangan. Ada tagihan keuangan, tagihan saya sudah dibayar belum?
Nah, itu terus kita benahi.
Sejauh mana sinergisitas Contact
Pertamina dengan pusat data dan informasi yang ada di Divisi Komunikasi ini
dalam hal collecting data. Barangkali
tidak mengambil semua peran collecting data, tapi setidaknya bisa menjadi
salah satu infrastruktur dari Contact
Pertamina ini? Data-data yang paling banyak digunakan adalah data-data mengenai
pemasaran. Misalnya masalah penyaluran
Elpiji, SPBU, BBM dan sebagainya. Sesungguhnya ini data-data umum saja. Problem
kita sejauhmana kecepatan meng-up date.
Misalnya konversi minyak tanah ke Elpiji, ini tinggal terus di-up date datanya. Up
date datanya paling lama mingguan, karena
dalam satu minggu datanya sudah berubah
banyak. Yang paling bagus memang harian,
tapi okelah mingguan di-up date.
Di Divisi Komunikasi ada Asisten
Manager yang menjaga Contact Pertamina
di bawah Manajer Media. Nah, itu komunikasi dengan fungsi Gas Domestik, BBM,
pelumas, dan lain-lain, dan nanti dikirim
ke Contact Pertamina menjadi data base di
sana. Mekanismenya seperti itu.
Untuk memperlancar komunikasi
dengan fungsi-fungsi apakah dipandang perlu ada PIC di setiap fungsi?
Harus ada. Di Media ini harus proaktif, tidak
boleh menunggu. Proaktif mencari data terbaru dan terkini yang ada di masing-masing
fungsi. Di situ ada contact person-nya,
sehingga setiap hari harus komunikasi. Ada
isu apa yang terbaru di Pertamina? Apalagi
kalau sudah periodic seperti perubahan
harga setiap dua mingguan. Jadi Media
tidak boleh menunggu dan PIC sudah tahu
mengirimkan apa ke Contact Pertamina ini.
Ada PIC-nya tiap-tiap direktorat yang
mengurusi contact center. Dia secara reguler bertemu untuk mengevaluasi contact
center. Mereka juga membikin gathering
antara PIC-PIC ini. Yang mengkoordinir
adalah di bagian Media.
Apakah tugas-tugas PIC-PIC khusus
melayani contact center? Kalau mereka
dedicated khusus melayani Contact Pertamina tidak. Memang idealnya harus ada
di tiap direktorat ada PIC yang khusus menangani Contact Pertamina. Itu sangat ideal
sekali. Jadi kerjanya adalah menyiapkan
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data untuk Contact Pertamina. Barangkali
ke depan didorong seperti itu.
Belajar dari program Transformasi
pada awalnya di mana karena tidak
masuk sebagai KPI, maka untuk menghadiri workshop saja mereka harus
memilih memprioritaskan tugas seharihari untuk mencapai KPI… Ini problem
yang selalu ada di kita ini. Ya, kalau bicara
ideal, setiap direktorat ada satu orang PIC
yang tugasnya menangani link dengan
Contact Pertamina. Idealnya seperti itu,
tapi kadang-kadang kita tidak menjalankan
sesuai idealnya, sehingga menyiapkan data
ini disambi dengan mengerjakan tugas dia
di masing-masing direktorat.
Lalu soal integrasi Contact Pertamina.
Contact Pertamina ini kan ada di Jakarta.
Bagaimana mengintegrasikan kepentingan
Unit-unit Operasi di daerah. Misalkan di
Surabaya, kalau saya penduduk Surabaya
pengen tahu SPBU yang dekat rumah saya
di Surabaya, ini juga harus dikelola, karena
Pertamina sudah mendeklarasikan Contact
Pertamina itu satu nomor kan?
Makanya satu nomor ini bisa diakses
seluruh Indonesia. Kalau menyangkut Pertamina di Surabaya, maka akan dieskalasi
oleh orang-orang Pertamina yang menangani Surabaya. Jadi diintegrasikan.
Ada hal yang dilematis. Di satu
sisi Contact Pertamina ini harus satu
nomor, tidak boleh ada fungsi-fungsi
lain di Pertamina yang memiliki nomor
sendiri. Oke, fungsi-fungsi itu ikut ke
nomor Contact Pertamina 500 000. Tapi
konsekuensinya bagaimana masyarakat
bisa terlayani oleh satu nomor ini, dan
problem di implementasinya ternyata
sangat rumit. Itulah sebab fungsifungsi yang belum mempercayakan
contact ke publik lewat 500 5000 pun
sebenarnya hanya soal efektivitas saja,
lebih efektif ditangani sendiri dengan
nomor sendiri, bukan tidak percaya
Contact Pertamina… Problem tentu ada
mengintegrasikan contact-contact Pertamina yang sudah dibangun oleh masingmasing Unit Operasi itu juga tidak mudah.
Ini PR sendiri yang harus diselesaikan di
Divisi Komunikasi yang menangani Contact
Pertamina.
Jauh sebelum dibentuk Contact Pertamina 500 000 saya di Surabaya tahun 1996.
Saat itu sudah ada contact center Unit
Pemasaran V yang nomornya 0855500…
Di UPms III juga ada contact center Unit
Pemasaran III, tapi dulu namanya customer service. Di beberapa unit mungkin
masih ada nomor-nomor itu seperti yang
pernah kita lihat di SPBU-SPBU. Bila ada
keluhan hubungi 0855500… Nah, sementara
sekarang ada Contact Pertamina 500 000.
Pertanyaannya, nomor-nomor yang dulu

sudah ada itu bagaimana?
Kalau nomor-nomor itu tetap dihidupkan membingungkan masyarakat. Makanya
saya bilang, nomor-nomor itu harus segera
dimatikan. Harus memakai satu nomor di
seluruh Pertamina, yaitu 500 000. Bukan
ngomong unit ini, unit itu, tapi Pertamina.
Tinggal soal penangannya, begitu masuk
pertanyaan untuk Surabaya harus dieskalasi orang Pertamina yang ada di Surabaya.
Untuk di Jakarta, dieskalasi oleh orang
Pertamina di Jakarta.
Berbeda dengan bank, produknya
tidak sebanyak Pertamina. Kalau bank kan
produknya typical. Kalau Pertamina, kita
ditanyan agen di Jakarta dan agen di Surabaya sudah berbeda alamat agennya. Kalau
ditanya mengenai Bank Mandiri di manamana sama karakteristiknya dan hanya
cabang-cabangnya ada di berbagai kota.
Saya membayangkannya seperti itu.
Terus IT-nya juga harus dibangun.
Mungkin IT punya Contact Pertamina belum
secanggih contact center-contact center
lain. Jadi masih banyak PR untuk meningkatkan kemampuan contact center kita.
Kalau perusahaan lain, seperti perbankan, bahkan provider telepon sudah
beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam
seminggu. Bahkan Indosat saja sampai
memiliki 1.500 agen untuk melayani
24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.
Apakah Contact Pertamina arahnya
akan ke sana? Ya! Jadi begini, saya sendiri
selalu berdebat dengan yang menangani
contact center. Saya sebagai Sekretaris Perseroan berdebat positif untuk memperbaiki
Contact Pertamina. Yang menangani Contact
Pertamina selalu mengatakan ‘Pak ngapain
kita agennya banyak seperti Mandiri dan
Indosat.’ Jumlah agen masih sedikit. Alasan
yang menangani karena tidak ada yang call.
Saya tidak setuju, tidak mungkin Pertamina
tidak ada yang call. Ini problemnya sederhana karena Contact Pertamina ini belum
disosialisasikan maksimal. Bukan masalahnya orang tidak mau call.
Nah, betul apa yang saya duga, begitu
survey, betul muncul, belum banyak orang
yang tahu Contact Pertamina, karena
belum diiklankan dan disosialisasikan.
Bukan orang tidak mau menelepon. Begitu
sudah disosialisasikan, diiklankan, yang call
banyak kita tambah agennya atau operator
yang menangani Contact Pertamina secara
bertahap.
Cuma harus hati-hati, orang yang menangani Contact Pertamina ini harus berjiwa
customer satisfaction. Pelanggan atau orang
yang menelepon itu harus puas. Jangan
sampai orang menelepon jawabannya tidak
memuaskan. Jadi ini harus dipastikan.
Berarti monitoring dan evaluasi
terhadap agen-agen itu harus men-

jadi prosedur tetap yang harus dilaksanakan, ya? Iya, dan agen sendiri harus
di-refresh karena itu pertaruhan Pertamina,
bukan hanya contact center-nya. Arahnya
nanti inhouse operation. Saya rasa ke depan
kalau sudah maju bisa dipertimbangkan
dioperasikan sendiri.
Mengingat Pertamina harus terus
berkomunikasi dengan publik dalam
banyak urusan dan banyak produk yang
harus dijual mengingat persaingan dan
lain sebagainya, apakah Bapak membayangkan PIC-PIC itu masuk ke dalam
struktur organisasi di setiap direktorat?
Nggak. Saya rasa begini, itu kebijakan
masalah ke-SDM-an. Contact Pertamina ini
ke depannya apakah masuk menjadi kotak
sendiri atau tidak. Kalau sekarang kan
kotaknya masih di Media. Salah satu pekerjaan Media di Pertamina adalah menangani
contact center.
Di contact center-nya sendiri di outsource itu ada organisasinya. Organisinya di
Pertamina hanya koordinatif, karena contact
center ini yang menangani outsource, pihak
luar. Apakah ada link-nya terhadap organisasi Pertamina di sini? Ada yaitu koordinatif, koordinasi antara manajernya di sana
dengan Manajer Media di sini.
Yang mengelola outsource tapi tidak
lepas dari koordinasi kita. Karena kita yang
bertanggung jawab terhadap contact center
tersebut. Sampai saat ini penanganannya belum inhouse operation. Kalau mau
inhouse, harus menyediakan semuanya,
harus dikelola dulu lah lebih baik.
Walaupun usianya masih muda, tapi
penghargaan-penghargaan diperoleh.
Tapi kita tidak cukup puas dengan
penghargaan karena PR-nya masih
begitu banyak. Bagaimana komentar
Bapak? Penghargaan pernah diperoleh termasuk design contact center yang baik dan
penghargaan-penghargaan lain. Tapi ingat,
penghargaan ini bukan tujuan. Penghargaan
ini bagus, tapi sesungguhnya bukan tujuan.
Tujuan kita adalah bagaimana mendekatkan Pertamina kepada customer, kepada
masyarakat secara luas.
Selama Contact Pertamina hanya di-call
oleh hanya puluhan atau ratusan kita belum
puas. Selama Contact Pertamina belum
dikenal luas masyarakat kita belum puas.
Objektifnya adalah masyarakat luas dekat
dengan Pertamina, karena dengan mudah
bisa kontak dan mereka memperoleh jawaban dengan cepat dan akurat.
Itu tujuannya. Nanti penghargaan dan
pengakuan akan ikut sendiri atas pelayanan
yang excellence dari Contact Pertamina.
Penghargaan akan ikut sendiri, kita tidak
usah mengejar-ngejar, karena itu bukan
tujuan. Tujuannya adalah bagaimana
masyarakat puas terhadap Pertamina,

bahwa Pertamina oke, Pertamina bagus.
Pelayanannya bagus bukan hanya di SPBU
tapi juga di contact center-nya. Itu yang
dikejar oleh kita.
Hasil survey, masyarakat yang kontak
ke Pertamina lewat contact center masih kecil banget persentasenya. Barangkali hanya
20 persen responden yang mengenal Contact Pertamina. Kita menginginkan dari hasil
suvery sebanyak 70 persen masyakara tahu
Contact Pertamina. Targetnya seperti itu.
Lalu dari yang sudah tahu Contact
Pertamina harus call ke Pertamina dan kita
meminta feedback-nya. Puas tidak mereka
dengan Contact Pertamina.
Dari sekian yang dipaparkan oleh
Anda, itu kan persoalan. Dan Anda pun
membayangkan ada kondisi ideal yang
harus dicapai oleh contact center sekaliber Pertamina yang notabene perusahaan besar, memiliki segmentasi pasar
yang begitu banyak dan kompleks.
Mimpi Anda seperti apa? Ini soal ideal
sebagai perusahaan kelas dunia yang
harus didukung oleh semua hal yang
berkelas dunia, termasuk contact center
kelas dunia. Bagaimana? Ini menyangkut
behavior keseluruhan masyarakat kita. Lalu
behavior orang-orang Pertamina. Konsepnya
sesungguhnya sederhana tetapi melakukannya berat. Apa itu?
Selama fungsi-fungsi dan direktoratdirektorat yang ada di Pertamina merasa
manfaat contact center itu, maka mereka
akan mendukung contact center ini. Contohnya adalah fungsi atau unit pelumas.
Unit pelumas, mohon maaf saya sebut,
salah satu unit bisnis yang memanfaatkan
contact center dengan baik untuk jualan oli.
Kenapa unit pelumas ini salah satu di
antara unit lain yang mampu memanfaatkan contact center tersebut? Karena dulu
sejarahnya contact center ini dibangun yang
aktif banget, mendorong banget adalah
orang-orang pelumas. Bukan karena saya
orang pelumas, tapi sejarahnya seperti itu.
Semangat orang pelumas sudah ada
di sana? Iya, semangatnya sudah ada di
sana. Mohon maaf, bukan mengesampingkan unit-unit yan lain. Terus berkembang,
BBM berkepentingan, SDM untuk perekrutan
pekerja Pertamina, dan seterusnya, sampai
sulit dibedakan …sudah, sejarah jangan
diperdebatkan. Sejarah boleh dilihat tapi
jangan diperdebatkan, hanya sebagai catatan. Sekarang yang leading duluan adalah
unit pelumas, cerdik bagaimana memanfaatkan contact center untuk jualan oli.
Selain unit pelumas unit mana lagi?
Mestinya, ini sayang mendorong, fungsi
retail yaitu SPBU dan Elpiji 3 kilogram.
Ini mestinya didorong. Kami mengimbau,
memohon, dan meminta segera meman-

faatkan Contact Pertamina. Sekper mengimbau, mendorong, agar supaya betul-betul
dimanfaatkan oleh fungsi-fungsi terkait,
seperti halnya pelumas memanfaatkan Contact Pertamina tersebut.
Misalkan Gasdom itu bisa memasukkan
ke Contact Pertamina ini data-data di daerah mana saja yang sudah dikonversi untuk
Elpiji 3 kilogram, sehingga nanti masyarakat
tinggal ngomong, “Daerah saya sudah ada
program konversi belum?” Dijawab, daerah
Anda belum atau sudah sebagian yaitu di
kecamatan ini, ini, ini. Seperti itu, dimanfaatkan.
Seperti pelumas, “saya butuh pelumas.” Nanti dijawab, “Ibu di daerah mana?”
Misalkan di daerah Kedoya, Jakarta Barat.
“Ibu akan dihubungi oleh agen kami di
sana.” Banyak yang bisa dimanfaatkan dari
Contact Pertamina ini, lha wong dijagain
siang malam, kok. Sayang kalau tidak
dimanfaatkan.
Ada suara dari sebagian fungsi
bahwa justru takut merepotkan Contact
Pertamina? Oh, nggak. Contact Pertamina
kalau butuh 100 orang agen atau operator
untuk melayani semua Pertamina dengan
tujuan kita lebih dekat dengan pelanggan,
dan reputasi Pertamina terangkat, bahwa
Pertamina world class company, maka kita
akan pasang 100 orang agen di situ.
Saya sebagai Sekper, mendorong agar
Contact Pertamina dimanfaatkan. Misalkan
begini iklannya, “Contact Pertamina akan
menjelaskan penggunaan Elpiji 3 kilogram!”
Orang pada telepon kan? Baru dijelaskan,
cara memasang tabung, cara mengecek kebocoran. Operator itu bisa diajari. Ini belum
diberdayakan.
Ada pesan khusus? Pesan saya
kepada fungsi-fungsi operasi di Pertamina,
lebih khusus lagi mengenai pemasaran,
berdayakan itu Contact Pertamina untuk
memasarakan produknya. Minimal Contact
Pertamina bisa menjelaskan mengenai
produk Pertamina. Contoh konkretnya itu,
“Bilamana kesulitan menggunakan tabung
Elpiji yang benar, aman, maka bisa call
Contact Pertamina 500 000.”
Apakah Contact Pertamina bisa menjelaskan? Bisa, tinggal kita mengaji para
operator atau agennya, kok. Agennya diajari
dan dibekali data. Contact Pertamina bisa
menjelaskan di mana saja agen-agen Elpiji,
tinggal Gasdom memberikan datanya ke
Contact Pertamina.
Bagaimana cara mendirikan SPBU, nanti
Contact Pertamina menjelaskan, “Oke, Bapak bisa men-download di website Pertamina.” Kalau sulit sekali tidak bisa menjawab,
maka pertanyaan itu dieskalasi ke fungsi
terkait di masing-masing direktorat. Fungsi
di direktorat akan menyiapkan jawabannya.
WP
NS
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EBIET G. ADE Penyanyi

Pertamina
Harus Bisa
Menjadi
Kebanggaan
Rakyat
Ebiet G. Ade terlahir dengan nama

Abid Ghoffar di Wanadadi, Banjarnegara,
merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Dulu Ebiet akrab dengan lingkungan seniman muda Yogyakarta pada
tahun 1971. Dari lingkungan inilah yang
membangkitkan motivasi besarnya untuk
mengorbitkan kreativitas karya-karyanya.

“Kesibukan saya saat ini, ketika saya memasuki usia 40 tahun itu justru saya mulai menikmati menyanyi dengan berkeliling kemana-mana menghadiri berbagai
undangan hingga ke daerah-daerah dan
itu memiliki kenikmatan tersendiri. Jadi
kesibukan saya tetap sebagai pencipta
lagu dan menyanyi,” kata suami dari
Koespudji Rahayu Sugianto (atau lebih
dikenal sebagai Yayuk Sugianto, kakak
penyanyi Iis Sugianto).
Lagu yang dibawakan oleh Ebiet lebih
kepada renungan. Ia memang seorang
penyanyi spesialis tragedi, terbukti lagulagunya sering menjadi tema bencana,
dan lagu-lagu yang dibawakan oleh Ebietpun berasal dari karya-karya pusinya.
Sejauh ini terdapat sedikitnya 25 album
kompilasi yang telah dihasilkan oleh Ebiet
dan album studio diantaranya Camellia
(1979), Kupu-Kupu Kertas (1995), Cinta
Sebening Embun (1995), dan Tembang
Country (2009). “Lagu-lagu saya terdiri
dari banyak warna, banyak jenis dan
komposisi sehingga jika ada lagu saya
yang berbicara soal renungan, kemanusiaan, dan sentilan atau hal-hal lain diluar
lagu cinta. Saya kira itu adalah bentuk
kreatifitas yang menerjemahkan banyak
hal di dunia ini dengan kapasitas kita
sebagai makhluk yang diberi kecerdasan,
kepekaan untuk menangkap hal-hal baik
dan buruk di sekeliling kita,” ungkap
Ebiet.
Menurut ayah dari 4 anak ini bahwa

dirinya tidak memiliki kunci kesuksesan
khusus karena Ebiet tidak pernah memaksakan diri terlalu keras agar lagulagunya bisa bertahan tapi dirinya hanya
berusaha untuk memberikan yang terbaik
saja. Dan semua itu membuahkan hasil
karena Ebiet G. Ade telah menerima
sejumlah penghargaan dari dalam negeri
dan luar negeri.
Lalu, bagaimana sudut pandang
seorang seniman mengenai Pertamina?
”Penilaian saya dari sudut pandang
rakyat biasa, rasanya Pertamina harus
lebih maksimal memanfaatkan kekayaan
alam yang kita miliki sehingga hasilnya
bisa dijadikan sesuatu yang bisa mensejahterakan banyak orang termasuk rakyat
jelata,” kata Ebiet.
Sedangkan sudut pandang Ebiet sebagai konsumen pemakai produk Pertamina Premium dan Pertamax, Ebiet menilai
Pertamina sudah menuju ke arah yang
lebih baik dan Pertamina terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menjadi
yang terbaik dalam produknya. “Kuncinya
adalah jika Pertamina mendapat tanggapan atau kritik, saya kira tujuannya
adalah supaya hari esok bisa jauh lebih
baik dan akan memberikan kontribusi
terbaik bagi masyarakat Indonesia secara
luas,” katanya.
“SPBU Pertamina Pasti Pas adalah
suatu perubahan dan perbaikan nyata
yang bisa kita rasakan saat ini. Saya
berharap semua SPBU Pertamina yang
ada bisa menjadi Pasti Pas sehingga hal
ini menunjukkan bahwa Pertamina telah
memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pelayanannya,” kata Ebiet lagi.
Ebiet berharap Pertamina bisa
memberikan yang terbaik untuk seluruh
lapisan masyarakat Indonesia. “Mudahmudahan seluruh pengelola betul-betul
mampu meningkatkan performance
kinerjanya sehingga Pertamina menjadi
BUMN yang betul-betul kita banggakan
sebagai BUMN yang menjadi kebanggaan
nasional dan kebanggaan rakyat,” ungkap
Ebiet. WP
Pewawancara : Irli Karmila
Fotografer : Kuntoro
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ASTRID DARMAWAN Model

Pertamina
Sinergi
dengan
BUMD
Astrid A Darmawan (41),

mantan model ternama era ’80-an kini
menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank
DKI Syariah, Pondok Indah, Jakarta. Cabang
Bank DKI tersebut dikenal dengan istilah
ladies branch, yang sebuah program dana
namanya Dana Perkasa yang digulirkan
Departemen Koperasi. Dana itu dipinjamkan
khusus untuk wanita pengusaha. Mungkin
ladies branch didirikan karena mengakomodasi Dana Perkasa tersebut. Tapi belakangan program tersebut tidak jalan.
Bisa dijelaskan perbedaan antara
Bank Syariah dengan konvensional?
Begini, untuk ideologi dan konsep dalam
melakukannya sangat beda. Bank Syariah value-nya itu kemitraan. Kalau bank
konvensional jelas mencari keuntungan
sebesar-besarnya. Sistem perbankan syariah itu rahmatan lil alamin. Untuk kebaikan
umat manusia. Jadi menguntungkan siapa
saja. Tidak ada minusnya. Kalaupun ada,
terletak pada kemampuan SDM-nya.
Untuk diketahui bahwa sistem syariah
juga bisa mengatasi kesulitan ekonomi
global. Masalahnya karena syariah adalah
sesuatu yang baru dikenalkan di Indonesia,
sementara manusia sangat susah berubah
walupun banyak buku dan orang mengatakan bila mau maju harus ada perubahan.
Tapi ternyata manusia itu takut melakukan
sesuatu yang berbeda. Padahal kalau mau
jadi leader harus berpikiran beda.
Jadi menurut Anda, bank syariah
susah berkembang? Bukan itu maksudnya. Karena sebagian besar masyarakat kita
ini muslim dan disyaratkan memakai islamic
banking yang memakai akidah Islam. Bank
syariah tidak mungkin diharamkan oleh
akidah Islam dan tidak mungkin uang yang
ditabungkan untuk main di pasar uang atau
perjudian. Juga tidak ada yang namanya
ketidakpastian. Anehnya, masyarakat tidak
percaya pada bank syariah meski BI sudah

menyelenggarakan Festival Bank Syariah setiap tahun.
Sebagai project leader di Bank DKI Syariah, bagaimana Anda menjalaninya? Bagi saya tidak ada yang sulit ataupun merasa terbebani. Karena bagi saya ini merupakan sebuah
amanah atau tugas yang memang harus dijalankan, ya seperti
layaknya pimpinan cabang bank lainnya.
Bagaimana Anda melihat Pertamina? Pertamina
sebuah perusahaan nasional yang bergerak dibidang
migas dan merupakan pemenuh kebutuhan migas
bagi rakyat Indonesia. Belakangan citra untuk
Pertamina sendiri sudah mulai bergeser, meskipun
itu hanya sedikit, paling tidak bagi saya pribadi,
Pertamina sudah lebih baik.
Apalagi sudah banyaknya program-program
yang digulirkan oleh Pertamina untuk kemaslahatan masyarakat, contohnya saja program
konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram
yang dapat dikatakan sukses. Karena dulu,
saya tidak pernah kepikir kalau minyak tanah
bagi masyarakat menengah ke bawah itu
akan tergantikan dengan elpiji.
Belum lagi sinergi yang dilakukan oleh
Pertamina sudah merambah kemana-mana.
Itu menandakan Pertamina sudah terbuka
dan lebih transparan kepada masyarakat
terhadap program-program kerjanya.
Bagaimana dengan Bank DKI Syariah,
apakah sudah melakukan sinergi? Wacananya sih ke arah sana. Waktu itu baru ada
obrolan dengan anak perusahaan Pertamina (Tugu
Pratama Indonesia, Red.), yaitu meng-cover sistem
pembayaran di SPBU dengan tujuan untuk mempermudah nasabah melakukan pembayaran di saat week end.
Untuk sinerginya sendiri, PT Tugu Pratama Indonesia
sudah merupakan rekanan bagi Bank DKI Syariah.
Apakah ada rencana kerjasama dengan
Pertamina Korporat? Sebenarnya, Pertamina bisa
melihat potensi dari Bank Pembangunan Daerah
(BPD) yang ada, istilahnya ada suatu jasa atau pelayanan
yang bisa digunakan sekarang tetapi punya pemerintah
daerah. Jika melakukan sinergi dengan BPD selain aman juga
menguntungkan, karena daerah itu akan lebih memprioritaskan
keuntungan bagi pemerintah daerahnya sendiri.
Alhamdulillah, sekarang ini BPD-BPD sudah bisa berkembang dan bekerjasama dengan Pertamina. Karena selama ini
Pertamina hanya melakukan kerjasama dengan bank BUMN saja
belum dengan bank BUMD.
Mungkin dengan adanya perubahan format dari jajaran
Direksi Pertamina, keberadaan bank BUMN akan diperhitungkan dan menjadi peserta dalam kancah bisnis Pertamina. Itu
harapan saya pribadi. Meskipun saya sadar, bank BUMN dalam
hal permodalannya memang masih dibawah bank-bank BUMN,
tetapi kami akan berusaha dari sisi lainnya untuk tetap dapat
bersinergi dengan perusahaan terbesar milik negara ini.WP
Pewawancara : Nilawati Dj
Fotografer : Wahyu
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Meuthia-Ganie Rochman
Tentang Korupsi, GCG dan CSR
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PENGANTAR REDAKSI :

Berita-berita tentang korupsi dan
kawan-kawannya hampir setiap hari
ada di dalam berbagai media cetak dan
elektronik. Perang anti korupsi dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat,
namun korupsi tidak juga berkurang
atau menghilang, bahkan semakin
canggih.
Kami menemui Meuthia GanieRochman, Ph.D. , staf pengajar
Jurusan Sosiologi FISIP UI. Meuthia
masuk Jurusan Sosiologi FISIP UI
tahun 1980, dan menyelesaikannya tahun 1986. Tahun 1991 ia meraih MA
dari Institute of Social Studies (ISS),
The Hague, Belanda. Kemudian tahun
2002, ia memperoleh Ph.D dari University of Nijmegen, Belanda, dimana
untuk itu ia juga sempat mengikuti kuliah di University of Bielefeld, Jerman.
Bidang keahliannya adalah sosiologi
korupsi dan organisasi.
Meuthia terlibat dalam banyak riset
sosial dan aktivitas lembaga swadaya
masyarakat sejak masih kuliah hingga
kini, dalam bidang-bidang demokratisasi, pengembangan masyarakat,
pengembangan hak-hak asai manusia,
penguatan organisasi masyarakat,
refomasi organisasi publik, dan tanggungjawab sosial perusahaan. Karya
tulisnya bertebaran di berbagai media
cetak, baik nasional maupun internasional, termasuk jurnal-jurnal ilmu
sosial yang berwibawa. Kini Meuthia
aktif mengajar beberapa mata kuliah di
almamaternya, antara lain Sociology of
Corruption, Economic Sociology, Social
Capital and Civil Society, dan Corpo
rate Social Responsibility. Saat ini ia
juga anggota Mirror Committee dari
Indonesia dalam proses pembentukan
ISO 26000 tentang Social Responsibil
ity yang akan diresmikan tahun ini.
Berikut petikan wawancara dengannya di Kampus UI Depok, yang hijau,
pertengahan bulan Maret 2010.

Indonesia

kembali menempati peringkat pertama negara terkorup di Asia Pasifik dalam survey
PERC (Political & Economy Risk
Consultancy). Bagaimana Anda
melihat permasalahan korupsi
secara sosiologis ini? Saya melihat
korupsi dari dua hal. Pertama, dari perbedaan kekuatan-kekuatan yang ada di
masyarakat, yang berpengaruh terhadap terjadinya besar kecilnya korupsi,
maupun yang kedua dari segi organisasi. Yaitu baik atau tidaknya bagaimana
organisasi mencegah tindakan korupsi, atau justru mem-promote korupsi
(lebih baik: memberi peluang).
Saya mau jelaskan dulu tentang
indeks. Indeks PREC itu ‘kan tentang
persepsi. Kemudian dari kelompok
tertentu, dan ini berarti dari kalangan
business person. Tentu apa yang mereka anggap sebagai korupsi merupakan sesuatu yang berhadapan langsung
dengan pengalaman mereka. Mungkin
tidak mencakup pada korupsi yang
dialami berbagai kelompok masyarakat
Indonesia, tetapi mungkin tali-temali.
Maksudnya saling terkait? Ya...
bisa saling terkait. Dan dampak yang
dirasakan (suffer) itu tentu berbeda
dari satu kelompok dengan kelompok
yang lain. Nah, korupsi di Indonesia
itu, belum banyak dipahami sebagai
suatu jaringan. Memang sudah disadari
adanya hubungan kepentingan politik
dengan terjadinya korupsi, namun belum dipahami secara mendalam.
Saya punya tesis bahwa justru
setelah reformasi dan banyak program
good governance, kejadian korupsi itu
semakin kaya bentuknya, termasuk
jumlah makelar kasus (markus) lebih
banyak.
Dulu memang sudah ada, tetapi
bentuknya masih sangat sederhana.
Sementara sekarang ini lebih canggih
dan sebenarnya itu merupakan cerminan dari masyarakat yang mengalami
transisi dimana bahwa pembaharuanpembaharuan yang dilakukan masih
separuh-separuh karena berbagai

sebab, seperti politik dan kepentingan. Akibatnya, sekarang ini orang
mudah dituduh korupsi dan memang lebih mudah dibawa ke muka
hukum; namun itu juga mendorong terciptanya jaringan baru untuk
tetap bisa melakukan korupsi tetapi
cukup aman untuk tidak terjaring
secara hukum. Jadi ada posisi-posisi
baru dan bentuk hubungan baru dan
wilayah main baru di situ. Misalnya
masuk ke wilayah-wilayah yang
legal, seperti ke pasar saham, dll.
Sekarang ini kalau Anda
berhubungan dengan birokrasi,
dari segi pengeluaran uang dan
laporan keuangan, tentu jauh
lebih baik dari dulu. Kemudian juga
patokan-patokan kinerja jauh lebih
baik. Tetapi reformasi birokrasinya
sendiri kurang mengenali karakter dari organisasi birokrasi yang
juga karakternya beragam menurut bidang tertentu. Mulai dari
sifat organisasinya itu sendiriyang
harus diperbaiki... Misalnya begini,
dalam suatu organisasi ada hubungan yang bersifat formal dan ada
yang informal. Mungkin hubungan
informal orang per orang yang ada
disana tidak terdeteksi oleh instrumen birokrasi yang ada, apalagi
masih pada tekanan tentang kinerja
seperti itu. Memang ada auditing
dan recording, bahwa semua itu
dilaporkan, tetapi apakah instrumen
untuk transparansi itu bisa diakses
secara bermakna oleh kelompokkelompok yang bisa meng-counter
korupsi. Bahwa instrumennya ada
tidak berarti pasti bisa membawa
efek mengontrol karena banyak dimensinya. Ada instrumen yang Anda
bikin, atau Anda ambil dari mana
lalu diterapkan, belum tentu berhasil. Berhasil di suatu instansi belum
tentu berhasil di instansi yang lain.
Instrumen harus bermakna kalau
untuk pertama, kalau informasi itu
bisa diakses dan dia bisa melakukan
sesuatu. Kelihatannya memang kita
sudah melakukan reformasi birokra-
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merasa tidak pernah diperhatikan.
Karena jelas masalahnya adalah kapasitas. Dalam hal ini KPK, jika KPK ingin
bekerja profesional, dia harus hati-hati.
Karena itu gerakan anti korupsi selalu
menghadapi dilema yang mana dulu
diambil sehingga membawa dampak
strategis. Artinya, dia membawa efek
jera dan juga membawa dorongan
yang bergulir terus-menerus pada
pembaharuan pada tingkat selanjutnya.
Korupsi yang besar-besar sekarang
ini sangat canggih dan menyangkut
wilayah tertutup yang punya kepentingan politik tingkat tinggi. Menurut saya, ini terjadi karena sistem
demokrasi kita yang karakternya
seperti ini, khususnya bentuk-bentuk
hubungan elite politik yang seperti kita
lihat sekarang.
Jadi apa yang dimaksud dengan
lembaga pengawas yang sedemikian
banyak, sebenarnya itu hanyalah apa
ya...kita bandingkan saja dengan
Hongkong yang kecil tetapi punya sumber daya yang luar biasa dan dengan
pendekatan institusional yang luar
biasa dari lembaga anti korupsi. Tidak
sesederhana seperti di Indonesia. Kita
sebenarnya masih terlalu kecil jika
dibandingkan Hongkong.
Oh, ya? Dalam hal apa saja? Ya,
semuanya, termasuk sumber daya manusianya. Mungkin kita perlu sepuluh
kali dari yang ada sekarang.

si, tetapi reformasi birokrasi masih
bersifat kinerja saja dan belum
dipahami dalam aspek hubungan
organisasi.
Itu yang Anda maksud dengan jaringan? O, jaringan hal
yang lain lagi.
Oke, deh, saya sederhanakan
dulu. Setelah reformasi tahun
1998, korupsi meningkat se-
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mentara lembaga-lembaga penegakan hukum dan anti korupsi juga
bertambah. Masalahnya mengapa
sudah sedemikian banyak lembaga
dibentuk, tetapi tidak bisa menghentikan korupsi? Apakah lembagalembaga ini berfungsi efektif?
Apa sih yang Anda maksud tentang
lembaga yang banyak? Anda tahu kan
kapasitas KPK? Banyak perkara yang
menumpuk. Teman-teman gerakan anti
korupsi yang di daerah teriak-teriak,

Kalau begitu sistem demokrasi
yang kita terapkan ini membuka
peluang untuk terjadinya korupsi?
Seperti misalnya otonomi daerah,
yang justru menciptakan ‘raja-raja
kecil’ di daerah. Begini. Semua partai dipaksa untuk jor-joran, dan itu artinya dia harus mendapatkan dana. Soal
dana ini, semua partai bermasalah,
karena seingat saya, hanya satu partai
yang membuat laporan cukup jelas dan
agak benar.
Partai itu bukan partai yang

besar ya? Oh, ya bukan. (Tertawa)
Kenapa mereka tidak memasukkan
laporan keuangan itu? Jadi saya kira
kita patut curiga bahwa ada sesuatu
yang sangat disembunyikan oleh
mereka.
Kita juga tahu bahwa perusahaanperusahaan di daerah itu dimintai oleh
partai-partai. Perusahan-perusahaan
itu juga tidak menyumbang hanya satu
partai saja. Nyumbangnya banyak supaya mereka selamat karena mempunyai banyak hubungan baik.
Jadi perusahaan-perusahaan dipaksa untuk mendukung partai-partai
supaya menang. Karena karakter dari
sistem demokrasi kita adalah kita
memilih, tetapi kita tidak mempunyai
instrumen untuk mengetahui track
record calon yang akan dipilih. Akibatnya memunculkan karakter yang tidak
baik untuk kultur demokrasi Indonesia.
Contohnya begini, orang akan memilih
calon yang berasal dari wilayahnya,
dengan pertimbangan dia tidak akan
merugikan wilayah asalnya.
Dalam teori korupsi, dikaitkan
dengan pembangunan, itu merupakan suatu defect (kerusakan) terhadap kultur demokrasi. Dengan sistem
demokrasi seperti itu, menjadikan
pertimbangan yang sempit, putus asa.
Mereka mempertimbangkan calon
bukan karena dia punya karakter yang
bagus, tetapi karena faktor kedaerahan. Ini merupakan penyempitan
kemampuan demokrasi.
Selain itu, di Indonesia ini memang
lucu. Bahwa seseorang yang tidak punya prestasi, tiba-tiba bisa naik. Tidak
ada institusi di dalam masyarakat kita,
yang bisa mengontrol calon mana
yang baik untuk bisa naik.
Saya kira persoalan sosiologis
dari sistem institusi kita dimanapun,
termasuk perguruan tinggi, tidak bisa
mengoreksi dimana anggota yang
menjalankan fungsinya dengan sangat
baik itu yang akan menonjol naik
ke atas. Justru karena kelemahan
institusinya sendiri, dan bukan karena
orang yang terbaik. Anda lihat ‘kan,

para politisi yang ada di DPRD dan DPR
sebetulnya hanya karena suara terbanyak, dan bukan karena banyak sekali.
Sedikit menyimpang, apakah
masalah korupsi ini ada kaitannya
dengan masalah budaya kita untuk
cepat kaya, atau bahwa kaya itu
lebih mulia dari yang lain? Ya, tentu
saja itu selalu ada, tetapi bisa ada dimanapun di dunia ini. Cuma ada yang
terkontrol, ada yang sangat terkontrol. Karakter dari negara maju adalah
mereka mempunyai ukuran kompetensi
manusia. Nah, tentulah kultur ingin
cepat kaya akan terkikis dengan mudah. Memang semua orang ingin kaya
dengan cepat, kan...(tertawa), itu akan
terkontrol dengan kompetensi yang
ada di dalam sistem.
Oke, kami ingin balik ke permasalahan korupsi. Apakah penerapan good corporate governance (GCG) dapat mencegah dan
mengurangi tindakan korupsi? Oh,
mengurangi sih pasti ya, tetapi sampai
pada level mana. Kalau reformasi yang
tanggung, dia akan melejit masuk ke

wilayah yang lain, yang mungkin yang
dikorupsi bisa lebih besar. Misalnya
begini, laporan keuangan sebuah
birokrasi itu menjadi lebih baik, mungkin karena korupsinya sekarang ke
tingkat lebih tinggi dan, ini misalnya
ya, lari ke pasar modal.
GCG secara teoritis memang bisa
mencegah. Tetapi tidak mengatakan
bahwa apakah ini akan membuat
korupsi lebih besar. Ya, mungkin juga,
karena yang tanggung-tanggung tadi

itu. GCG memperbaiki misalnya
tata pelaporan, transparansi, misi
yang jelas bahwa sesuatu itu harus
berdasarkan fungsi-fungsi yang
jelas dan lebih baik. Tetapi GCG
di Indonesia ini, masih ditekankan
pada karakter internal sementara
pemahaman organisasi yang dalam
situasi berbeda, sebagai pengetahuan, masih terbatas. Artinya, GCG
itu masih bersifat sangat umum.
Semua orang setuju bahwa
transparansi untuk mencegah
korupsi di dalam organisasi. Tetapi
transparansi itu ‘kan mesti ada
alasannya. Kenapa transparansi di
dalam divisi ini, seperti ini dan pada
level ini, siapa yang punya ilmu itu?
Tidak banyak, tetapi semua orang
setuju bahwa itu transparan.
Pendekatan GCG, menurut saya,
kalau mau memperbaiki kontrol,
bisa bersifat keluar, didalam kontrol
yang meluas dan melibatkan pihakpihak eksternal di luar organisasi.
Apakah ada cara lain untuk mengatasi korupsi, selain
penegakan hukum dan penerapan GCG? Saya
kira dari segi
organisasi ya...
Maksudnya dari
segi organisasi
tertentu, tidak
memandang
publik atau
swasta. Menurut saya, suatu
organisasi itu
bisa dikontrol melalui pendekatan
positif dan negatif. Kontrol itu bisa
bersifat mem-promote, artinya
organisasi kita berbuat baik karena
mendapat suatu reward di dalam
masyarakat. Tentu kita juga ingin
mempromosikan atau mengkomunikasikan bahwa kita baik. Yang
kedua, orang diluar organisasi
kita juga mempunyai pemahaman
yang sama tentang apakah sesuatu
organisasi itu berfungsi dengan baik
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atau tidak. Misalnya birokrasi itu
menurut kalangan perguruan tinggi,
tokoh institusi agama, itu seperti
apa.
Kalau organisasi birokrasi tadi
tertutup, lalu dia bikin promosi
dan dikomunikasikan pada publik,
persoalannya apakah kita akan
mengapresiasinya. Pertama, apakah
akan ada lembaga-lembaga seperti
konsultan atau perguruan tinggi ap
preciate terhadap hal tersebut dan
kemudian ikut mempromosikannya. Persoalan lain adalah dari segi
kontrolnya sendiri, seberapa besar
arti transparansi yang dikeluarkan
organisasi tersebut. Sistem audit
dan sebagainya itu harus bisa diakses, bisa dinilai dan bisa diambil
tindakan oleh kelompok lain. Mereka
cukup punya kemampuan untuk
mengatakan bahwa ada kelemahan dalam sistem dan melakukan
kesalahan.
Anda ‘kan tahu bahwa krisis
keuangan global yang sekarang
ini terjadi, karena lembaga kontrol
seperti konsultan, auditing, lembaga rating, sudah terlalu terbawa
sebagai bagian dari perusahaan
ketimbang sebagai organisasi yang
bisa mengatakan mana yang benar
atau tidak benar.
Jadi lembaga-lembaga
tersebut sudah tidak independen? Ya, karena lembaga-lembaga
itu mendapat keuntungan dari
perusahaan-perusahaan besar itu.
Akhirnya kalau kita berfungsi dua,
selalu akan terbawa pada kekritisan
kita. Karena ini adalah partner kita
di bidang lain dalam organisasi kita
yang menguntungkan.
Di dalam terjadinya suatu korupsi, kontrol keluar itu juga tergantung pada kemampuan dari lembaga-lembaga diluar dengan fungsinya sendiri-sendiri baik perguruan
tinggi, ormas, lembaga profesional
penilai seperti Ikatan Akuntan Indonesia, dll, itu cukup concern dan
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kritis terhadap akan dipromosikannya
keberhasilan dari suatu organisasi.
Jadi GCG itu, kalau masih bersifat
pengawasan internal, dia kemungkinan tidak bisa diakses oleh orang luar
secara bermakna untuk melakukan
tindakan kontrol, karena intrumen GCG
di dalam itu tidak membuat komunikasi
yang tepat dengan pihak luar untuk
membantu mengontrol suatu orga
nisasi.
Saya bisa bayangkan misalnya
Pertamina, tentu seperti lembaga lain,
tidak berani membuka komunikasi
dengan kelompok-kelompok lain untuk
membantu mengontrol dirinya. Karena
itu merupakan suatu keputusan yang
luar biasa.
Tentang CSR, apakah CSR ini
bagian dari filantropi, ataukah

terpisah dari filantropi? Filantropi
itu merupakan salah satu bentuk dari
CSR. Memang ada yang mengatakan
bahwa filantropi itu bukan dari CSR.
Buat saya, itu adalah CSR. Pertama,
kita lihat dari kapasitas organisasi
korporatnya dulu, karena dimensi
komunikasi sosialnya banyak sekali.
Anda bisa bayangkan mengapa suatu
organisasi itu begitu lama untuk maju?
Karena kalau situasi ketidakpastian, begitu organisasi membuka diri
lebih besar, apakah Anda yakin bisa
mengontrol demand baru yang muncul
karena keterbukaan Anda? Padahal
‘kan maksudnya bagus. Tetapi apakah
Anda sanggup me-manage semua
demand baru itu? Jangan-jangan
malah menghantam balik Anda, apalagi
situasi politik dan hukum Indonesia

sedang tidak pasti.
Jadi keputusan tentang CSR atau
dia untuk sementara mengambil filantropi terlebih dahulu, ya bagus saja.
Bahkan filantropi itu sendiri bisa bermakna secara luas daripada sekedar
memberikan saja. Jadi skemanya saja
yang diubah. Kalau Anda hanya bisa
melakukan filantropi, mengapa tidak
Anda lekatkan dalam suatu skema
yang sudah dilakukan oleh organisasi
lain misalnya korporat lain yang sudah
berpengalaman atau pemda yang punya program-program pembangunan,
terus filantropinya diletakkan sebagai
bagian dari kerangka pembangunan
itu, tentu sebagai pelengkap. Ini bisa
menjadi sesuatu yang bersifat strategis
juga. Nah, yang memberikan filantropi
itu ‘kan bisa menyumbang sesuatu
yang fisiknya, material dasarnya.

Jadi tergantung pada skemanya mau
ditempel kemana. Jadi jangan kecil hati
kalau kita cuma bisa filantropi, tetapi
bisa membawa dampak bersama organisasi lain dalam satu skema.
Tetapi tentu kalau kita semakin
berpengaruh, jangan sekadar chari
ty saja. Kita tentu mau organisasi
kita melakukan sesuatu yang bermakna dalam masyarakat, dan kita
menunjukkan bahwa kita cukup kuat
untuk melakukan itu. Apalagi, pada
umumnya, hanya CSR charity agak
susah mempengaruhi perubahan kultur
organisasi korporat sendiri.
Ada perusahaan yang melakukan CSR karena kesadaran perusahaan tersebut (swasta), ada
yang karena misalnya instruksi

(BUMN). Apakah ini akan berbeda
dalam pelaksanaannya? Secara
umum, iya. Tetapi dengan instruksi
kita juga bisa melakukan sesuatu
yang bermakna, itu sangat mungkin.
Bermakna itu begini, karena kalau
instruksi, maka bagaimanapun dia
harus melakukannya. Seringkali karena harus, dia akan cenderung untuk
menggunakan pattern yang sudah ada.
Sebab ini tidak tumbuh dari inisiatif
dari bawah. Hal ini akan membatasi
inovasi-inovasi dan reward atas inovasi. Tetapi kalau keputusan sendiri,
maka dia akan mempertimbangkan
setiap langkah untuk kebaikan perusahaan, bukan sekedar “selamat”.
Apa yang dilakukan di BUMN,
sebagai contoh community develop
ment atau bina lingkungan. Mungkin
hampir 85% itu lebih kepada bantuan
yang bersifat fisik komunitas. Betul
masyarakat memang sangat perlu.
Tetapi pernahkah kita melakukan itu
lebih dalam lagi? Misalnya begini, kalau kita membangun atau memperbaiki
mesjid, pernahkah kita berupaya agar
mesjid menjadi sesuatu yang berdaya
guna bagi masyarakatnya? Seperti di
Malaysia, mesjid diupayakan menjadi
kekuatan sosial ekonomi masyarakat.
Yah, ini yang ingin kami tanyakan juga. Seberapa jauh CSR itu
bermanfaat bagi masyarakat dan
bagi perusahaan yang melaksanakan CSR tersebut? Ya, manfaat itu
‘kan bisa macam-macam. Pertama,
manfaat ekonomi seperti yang dilakukan Unilever, dengan melakukan
supply sustainable kacang kedelai
hitam; tetapi pada saat yang sama
dia membantu lembaga riset di UGM
selama bertahun-tahun dan kelompok
petani. Itu yang namanya manfaat
untuk dirinya dan masyarakat. Kalau
bisa menemukan pola seperti itu, akan
ideal sekali.
Tetapi kalau manfaat sosial, saya
menduga dan ini yang seringkali
terjadi, bahwa masyarakat kalau tidak
dimasuki (baca: didekati) dengan

hati-hati maka dia akan menghadapi
tuntutan dan harapan masyarakat yang
berlebihan bahwa mereka akan mendapat berbagai hal dari perusahaan yang
masuk ke wilayah mereka tanpa perlu
ada bentuk tanggungjawab tertentu.
Nah, sekarang masalahnya bagaimana me-manage harapan-harapan
ini dengan baik, dan kalau bisa juga
menjadi inisiatif bersama, bukan hanya
men-supply resources dari perusahaan
dan menimbulkan tanggung jawab dari
masyarakat. Sayangnya menimbulkan
kerjasama dan komitmen seperti itu
tidaklah mudah.
Bagaimana sebenarnya hubungan masyarakat dengan perusahaan? Masyarakat kita memandang
perusahaan itu sebagai sesuatu yang
bukan partner. Sementara perusahaan adalah sesuatu yang cenderung
mengambil keuntungan sebanyakbanyaknya, makanya wajar saja kalau
dia membagi keuntungannya. Dan
itu bukan seperti partner. Hubungan
seperti itu sudah berlangsung sejak era
Soeharto. Yang namanya unit bisnis
itu bukanlah sesuatu partner yang bisa
membangun bangsa ini secara bersama. Dia cenderung dianggap greedy
(tamak) , maka kita juga mesti mengontrol dia, karena dia pasti berusaha
greedy, dia berusaha ambil sebanyakbanyaknya, pasti dia akan melakukan korupsi dengan pejabat, padahal
kadang-kadang persoalannya lebih
rumit dari itu. Dia juga harus terlibat
dalam hubungan korupsi karena untuk
bisa survive.
Tetapi politisasi yang namanya
perusahaan atau korporasi, membuat
mereka (dilihat) bukan dalam kelompok masyarakat yang baik. Selalu demikian. Kita tidak pernah menganggap
bahwa perusahaan, kalau diperlakukan dan dikontrol dengan baik, dia bisa
menjadi partner didalam bangsa ini.
Lalu perusahaan dilihat sebagai sapi perah? Itu akibatnya. Untuk
politisi, politisi lokal dan juga kelom-

pok-kelompok masyarakat, mereka
akan mengambil balik karena perusahaan dianggap bukan partner
bersama untuk memperkuat bersama. Jadi masyarakat kita selalu
meminta pada perusahaan, dan
mengharapkan perusahaan untuk
selalu menyediakan semuanya.
Ngomong-ngomong, bagaimana Anda sendiri melihat
Pertamina? Ya, saya lihat ada
tanda-tanda bahwa Pertamina
ingin lebih profesional dan ingin
memperhatikan kapasitas ekspansi
pasarnya. Misalnya Pertamina mau
membuka cabang (usaha) di luar
negeri. Meskipun masih banyak
kelemahan, tetapi dorongan ke
arah sana itu sudah kelihatan.
Begitu pula dengan CSR dan GCGnya diperbaiki. Tetapi masih pada
level GCG yang bersifat umum dan
menekankan performance indica
tor. Namun yang namanya perbaik
an sistem itu, hal itu menyangkut
kontrol hubungan-hubungan. Saya
rasa Pertamina belum sampai ke
sana.
Begitu pula dengan CSR-nya
yang masih bersifat konvensional,
seperti BUMN yang lain, yaitu ha
nya filantropi; begitu pula dengan
community development-nya masih
bersifat fisik. Mestinya, Pertamina nanti mungkin 5 tahun lagi,
mengambil langkah yang transformatif karena dia begitu besar.
Saya berharap bahwa perusahaan sebesar Pertamina bisa dilihat
profesional atau tidaknya dari
tampilan website-nya. Saya sudah
lihat website-nya. Yang utama,
tentu laporan keuangan tahunannya. Ini memang kelihatannya
kecil ya, tetapi yang saya lihat
sudah ketinggalan, tahun 2006.
Coba lihat Petronas yang up to
date, tahun 2009.WP
Pewawancara : Urip Herdiman Kambali
Fotografer : Kuntoro
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Masa Depan Bisnis Gas Algeria
Menurut laporan David Brown,

dalam majalah Explorer, yang diterbitkan
oleh American Association of Petroleum
Geologist (AAPG), dengan judul Algeria
Sitting in A Sweet Spot, menginformasikan bahwa negara-negara Eropa Barat
sangat menginginkan suplay gas dari
Algeria untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Rusia dan negara-negara pecahannya, yang selama ini menjadi
pemasok utama gas untuk mereka.
Kekhawatiran yang dirasakan oleh
beberapa negara Eropa Barat tersebut,
terhadap ketergantungan pasokan gas
Rusia dan negara-negara pecahannya,
seperti Ukraina, terutama menyangkut
realibilitasnya, dikarenakan kondisi politik
dan tekanan ekonomi yang terjadi akhirakhir ini.
Pengalaman pahit yang mereka
rasakan terjadi pada tahun 2006 sampai
2007, dimana terjadi pengurangan
pasokan gas akibat adanya perseteruan
antara Rusia dan Ukraina, padahal 25%
kebutuhan gas negara-negara Eropa
Barat dipasok melalui Ukraina.
Sementara itu, Pemerintah Algeria
sangat percaya diri bahwa krisis finansial
global, yang tengah dialami dewasa ini,
tidak akan memberi pengaruh terhadap
program investasi yang telah direncanakan oleh Sonatrach, perusahaan minyak
nasional milik Algeria, sebesar 45.5
Milyar US$ sampai dengan tahun 2012.
Sonatrach berambisi untuk meningkatkan cadangan gasnya mencapai 50 TCF
(Trillion Cubic Feet) sampai dengan tahun
2015 yang akan datang, untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan pasokan
gas dari negara-negara Eropa Barat.
Berkah Lain Bagi Algeria
Adanya permasalahan terhadap masa
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depan bisnis gas antara negara-negara
Eropa Barat dan pemasok utamanya dari
negara Rusia dan negara-negara pecahannya, telah membawa berkah tersendiri
bagi Algeria, yang akan menjadi alternatif
kuat sebagai pengganti peran pemasok
gas utama ke negara-negara Eropa Barat
tersebut.
Peluang inilah yang mendorong
Pemerintah Algeria saat ini, melalui perusahaan minyaknya, Sonatrach, secara
agresif meningkatkan kegiatan eksplorasi
dan investasinya untuk dapat memenuhi
permintaan pasokan gas, yang diperkirakan akan meningkat sangat tajam dalam
beberapa tahun ke depan.
Keuntungan lainnya dari negara ini
adalah secara geologi cekungan Ghadames, yang selama ini menjadi penghasil hidrokarbon utamanya merupakan
area yang sangat kaya akan kandungan
gasnya (gas prone). Maka bukan hal
yang terlalu sulit bagi Sonatrach untuk
mencapai produksi kumulatifnya di tahun
2009 yang lalu mencapai 77.5 Milyar
kubik meter.
Sejalan dengan meningkatnya permintaan pasokan gas dari luar dan dalam
negerinya, maka Pemerintah Algeria juga
tengah giat meningkatkan investasinya
di sektor downstream dengan menambah
kapasitas kilang LNG-nya.
Usaha-usaha lainnya juga dilakukan
melalui penawaran blok-blok eksplorasi
baru dalam rangka mendapatkan cadangan baru migasnya, terutama ditujukan
kepada perusahaan-perusahaan minyak
international melalui mekanisme tender
terbuka. Dari kegiatan ini, yang sudah
memasuki putaran ke tujuh, diperkirakan
pemerintah akan mendapatkan keuntungan lain berupa dana segar, yang
dibayarkan oleh pemenang tender blok

tersebut dalam bentuk signature bonus.
Kegiatan Bisnis Gas Akan
Datang
Saat ini pembangunan proyek pipa
gas Medgaz sepanjang 210 Km, yang
membentang dari lapangan gas raksasa
Hassi R’mel di Algeria menuju pantai
Spanyol, sedang dalam tahap persiapan
untuk dapat dioperasikan
Konstruksi jaringan pipa gasnya
sendiri sudah selesai dan saat ini tengah
melakukan pengetesan sistim hidrolik
yang diperkirakan akan selesai dalam
waktu dekat ini. Apabila semuanya berjalan lancar, maka pada awal memasuki
musim dingin tahun ini, yang diperkirakan jatuh pada bulan November 2010
yang akan datang, maka melalui jaringan
pipa gas ini akan dialirkan sebesar 22
juta meter kubik perhari atau total
kumulatif mencapai 8 Milyar meter kubik
pertahun.
Rencana berikutnya adalah memasok
gas dalam jumlah yang sama ke negara
Italia dengan memperpanjang jaringan
pipa gas yang ada ini dan diperkirakan
dapat on stream sekitar tahun 2012
yang akan datang. Dengan demikian
jumlah pasokan gas pada tahun 2012 ke
Italia, melalui Trans-Mediterranean ini,
akan mencapai 33.5 Milyar meter kubik
pertahun.
Meskipun saat ini jaringan pipa
TransMed sepenuhnya dikontrol dan
dioperasikan oleh pemerintah Italia,
melalui perusahaan minyaknya, ENI, dan
difokuskan untuk pasar dalam negerinya,
namun untuk masa yang akan datang
ada kemungkinan untuk membuka akses
bagi Negara lain yang akan memanfaatkan jaringan pipa gasnya, tentunya
dengan membayar toll fee.

HULU

Perkembangan Bisnis Migas di Benua Hitam, Afrika

Potensi yang Menjanjikan
Peningkatan kapasitas pasokan gas yang terus meningkat seiring peningkatan permintaan, terutama dari negaranegara Eropa Barat, juga diikuti dengan kegiatan eksplorasi
untuk menemukan cadangan barunya.
Hasil survey dan dilanjutkan dengan study yang terintegrasi oleh United State Geological Survey (USGS) di daerah
Grand Erg – Ahnet di Algeria dan Maroko, di Cekungan
Ghadames di Algeria, Tunisia dan Libya, serta di Illizi Algeria dan Libya, telah menyimpulkan bahwa area-area yang
dilakukan study tersebut merupakan wilayah prospek yang
sangat bagus untuk menemukan minyak dan gas. Salah
satu lapangan gas raksasa, yaitu Hassi R’Mel terletak di
wilayah Grand Erg-Ahnet.
Menurut hasil study yang dilakukan USGS menyatakan bahwa Formasi Tanezzuft yang berumur Silurian serta
batuan mudstone yang berumur Middle-Upper Devonian
merupakan batuan sumber (source rock) utama yang
mengisi struktur-struktur di wilayah tersebut.
Sedangkan perangkap hidrokrabon yang terbentuk di
wilayah ini umumnya berupa antiklin yang berasosiasi dengan patahan-patahan yang terbentuk pada saat terjadinya
tektonik pada umur Hercynian.
Sebagai batuan reservoir yang utama yaitu berasal
dari lapisan batupasir berumur Triasic – Ordovician dengan
lapisan penyekatnya (seal) adalah mudstone yang berumur Paleozoic. Dengan demikian dari segi persyaratannya terbentuknya dan terperangkapnya hidrokarbon atau
sering disebut sebagai Petroleum System, sudah terbukti
dan bukan menjadi permasalahan lagi. Tinggal bagaimana
studi lebih lanjut dengan dukungan data seismik yang lebih
rapat dan mempunyai resolusi tinggi, untuk dapat mengidentifikasi area-area mana saja yang mempunyai drillable
prospect untuk ditindak lanjuti dengan kegiatan pemboran
eksplorasi.
Berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan
para geologist USGS dari Cekungan Illzi yang mempunyai
luas 200,000 Km2 telah terbukti ditemukan cadangan gas
sebesar 20 Trilyun kaki kubik atau 20 TCF, melalui kegiatan
eksplorasi ini dan masih banyak peluang untuk mendapatkan cadangan gas baru lagi.
Saat ini Sonatrach juga tengah mengembangkan
lapangan gas barunya yang bernama Gassi Touil yang baru
ditemukan dan diperkirakan mempunyai potensi sumberdaya sebesar 9 TCF dan diperuntukan proyek LNG yang
diperkirakan dapat on stream pada tahun 2012.
Besarnya potensi sumberdaya gas di wilayah ini membuat beberapa perusahaan minyak berkompetisi untuk
mendapatkan wilayah kerja eksplorasi yang baru melalui proses
tender terbuka, dan dari sekian banyak peserta tercatat sebagai
pemenangya adalah ENI dari Italy mendapatkan Blok Kerzak di
Cekungan Timimoun, E. ON Ruhrgas dari Jerman memenangkan
Blok Rhourde Yacoub di Cekungan Berkine, sekaligus mendapat
perpanjangan waktu eksplorasi di Blok Cekungan Ghadames.
Sementara itu British Gas mendapatkan Blok Guern Guessa di
Cekungan Gourara dan Gazprom dari Rusia mendapatkan Blok El
assel di Cekungan Berkine.

Diperkirakan hasil pengumuman tender terbuka blok-blok eksplorasi baru akan diikuti oleh kegiatan eksplorasi yang berlombalomba untuk mendapatkan cadangan migas baru, yang siap
mengisi kebutuhan energi fosil ini di belahan bumi Eropa.
Mudah-mudahan harapan mereka benar, seperti yang
dikemukakan oleh petinggi E. ON Ruhrgas, perusahaan gas dari
Jerman,”We see very significant exploration potential in the
permit that could give rise to long-term gas supplies for E.ON
Ruhrgas customers in Europe.”WP
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TDE ISPS Code
Fasilitas Pelabuhan
Mengikuti Amandemen Bab XI pada

“Safety Of Life At Sea - (SOLAS) 1974” tentang Bab XI-2 Pemberlakuan International
Ship and Port Facility Security (ISPS) Code
t.m.t. 1 Juli 2004 terhadap kapal-kapal pelayaran internasional dan fasilitas pelabuhan
yang melayani kapal-kapal internasional,
sampai dengan tahun 2010, maka dari
124 Pelsus Migas Pertamina, 27 Pelsus
telah mengimplementasikan (comply) ISPS
Code dan telah mendapatkan Statement of
Compliance of a Port Facility (SoCPF) dari
Pemerintah cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Designated Authority ISPS
Code di wilayah NKRI, dengan masa berlaku
5 tahun.
Terdapat beberapa kewajiban bersifat
mandatory yang harus dipenenuhi oleh
setiap fasilitas pelabuhan yang mengimplementasikan (comply) ISPS Code, salah
satunya adalah melaksanakan kegiatan
TDE, yaitu Training, Drill dan Exercise (ISPS
Code Part B Chapter 18). Sanksi pelanggaran terhadap kewajiban ini adalah mulai
dari peringatan sampai dengan pencabutan
SoCPF oleh Pemerintah.
Mengikuti Training ISPS Code (ISPS
Code Part B Chapter 18.1,18.2,18.3) :
• Perwira keamanan fasilitas pelabuhan
(Port Facility Security Officer / PFSO)
• Personil fasilitas pelabuhan yang mempunyai tugas-tugas keamanan khusus
• Semua personil fasilitas pelabuhan
harus memiliki pengetahuan tentang dan
terbiasa dengan ketentuan rancangan
keamanan fasilitas pelabuhan (Port Facility Security Plan / PFSP).
Drill ISPS Code mandatory dilaksanakan
1 kali pada setiap 3 bulan (ISPS Code Part B
Chapter 18.5), meliputi :
Pertama, kegiatan Drill dilakukan sendiri
oleh fasilitas pelabuhan yang bersangkutan, tidak perlu melibatkan pihak/instansi
pemerintah terkait.
Kedua, merupakan uji kemampuan
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elemen/unsur individu menghadapi ancaman keamanan fasilitas pelabuhan seperti
perusakan, penghancuran dengan bom, penyanderaan, penyelundupan, perampokan,
perampasan dan lain-lain.
Ketiga, skenario Drill, antara lain
melakukan praktek pemeriksaan kendaraan,
orang dan barang / muatan pada akses ke
pelabuhan, pencarian barang berbahaya,
patroli, pengendalian masa, penangkapan
penyusup, pemblokiran pelabuhan dan
lain-lain.
Exercise ISPS Code mandatory dilaksanakan 1 kali setahun tidak lebih dari 18
bulan (ISPS Code Part B Chapter 18.6).
Kegiatan Exercise dilakukan dengan
melibatkan pihak Port Security Committee
setempat (Administrator Pelabuhan/Adpel
atau Kepala Kantor Pelabuhan /Kakanpel),
Port Security Officer (Kesatuan Penjagaan
Laut dan Pantai/KPLP), unsur keamanan
terkait seperti Polri/TNI serta Ship Security

Officer (Perwira Keamanan Kapal) yang
saat dilakukan exercise berada di pelabuhan bersangkutan. Merupakan uji coba
efektifitas Organisasi, Prosedur, Koordinasi,
Komunikasi, Peralatan Keamanan dalam
merespons keadaan darurat ancaman dan
tindakan keamanan.
Skenario Exercise mencakup tindakan/
langkah-langkah pengamanan dari setiap
situasi tingkatan keamanan (Security Level
1, 2 dan 3) sesuai ISPS Code dan Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port
Facility Security Plan) bersangkutan.
Pengamanan pada Security Level 1
(kondisi normal/aman), merupakan tindakan pencegahan keamanan minimum yang
dilaksanakan terus-menerus, antara lain :
• Area terbatas / terlarang harus dibatasi
dengan pagar / penghalang.
• Pengecekan identitas, surat tugas semua
orang yang masuk pelabuhan.
• Membatasi akses bagi mereka yang tidak

• Pelarangan masuk orang, sarana angkutan
ke semua atau sebagian wilayah pelabuhan.
• Akses hanya untuk petugas yang bertanggung jawab merespon insiden keamanan
atau ancaman daripadanya.
• Peningkatan pengamanan patroli (darat,
perairan).
• Peningkatan pemeriksaan terhadap semua
orang, barang bawaan, sarana angkut dan
muatan.
• Penghentian semua atau sebagian kegiatan pelabuhan.
• Evakuasi / pengungsian seluruh atau
sebagian dari Fasilitas Pelabuhan
Pada Security Level 3 ini, tindakan
keamanan dilakukan oleh fasilitas pelabuhan bersama dengan pihak/instansi terkait
yang bertanggung jawab (berwenang)
dan fasilitas pelabuhan harus mematuhi
instruksi yang dikeluarkan oleh pihak yang
merespon insiden keamanan atau ancaman
keamanan.
Exercise dapat dilaksanakan dengan
cara Total/Langsung Manuvra atau Simulasi
bekerja / bukan pekerja di pelabuhan.
• Pemeriksaan semua sarana angkut yang
digunakan masuk ke pelabuhan.
• Pemeriksaan barang bawaan pribadi dan
muatan angkutan.
• Identifikasi segala titik akses yang tidak
digunakan untuk umum yang harus selamanya tertutup dan terkunci.
Pengamanan pada Security Level 2
(kondisi indikasi akan terjadi ancaman
keamanan), merupakan tindakan tambahan
keamanan dari tingkatan keamanan minimum, dilaksanakan pada waktu tertentu
sebagai resiko meningkatnya suatu insiden
keamanan, antara lain :
• Penambahan tugas untuk menjaga titiktitik akses.
• Pembatasan banyaknya akses menuju
pelabuhan dan identifikasi akses yang
harus tertutup dengan pegamanan secukupnya.
• Melengkapi peralatan penghalang /
rintangan bagi pergerakkan melalui titiktitik akses yang ada, misalkan dengan
penghalang berupa portal.
• Peningkatan pemeriksanaan terhadap
semua orang, barang bawaan, sarana
angkut dan muatan.
• Menolak akses pengunjung / orang yang
tidak mampu menunjukan alasan masuk
ke pelabuhan.

• Penggunaan kapal patroli keamanan di
perairan pelabuhan dan mobil patroli
keamanan di darat.
Pengamanan pada Security Level 3
(kondisi telah terjadi ancaman keamanan),
merupakan tindakan pencegahan keamanan
bersifat spesifik lebih lanjut, dilaksanakan
dalam kurun waktu terbatas ketika insiden
keamanan segera atau telah terjadi, walaupun tidak memungkinkan untuk mengindentifikasi target yang spesifik, antara lain :

di atas meja (Table Top) atau Seminar atau
dikombinasikan dengan keadaan darurat
lainnya seperti latihan Fire Fighting dan Oil
Spill Recovery.
Kegiatan TDE ini harus dievaluasi
oleh Port Facility Security Officer (Perwira
Keamanan Fasilitas Pelabuhan) dan dicatat
pada Port Facility Security Plan (Rancangan
Keamanan Fasilitas Pelabuhan) bersangkutan serta didokumentasikansecara visual,
yaitu foto/film.WP
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DONARDI Satuan Pengawasan Intern

Benarkah Pertamina
Pengemplang Pajak?

Pertanyaan yang cukup mengusik

tersebut tiba-tiba saja sering muncul di
kepala kita para insan pekerja dan keluarga
besar Pertamina akhir-akhir ini, setelah
beberapa media cetak dan elektronik ramairamai memberitakan hal tersebut, dan
secara awam sulit untuk dicari jawabannya
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apakah yes atau no. Dalam artikel ini penulis mencoba untuk mengupas secara sederhana dan gamblang, sekedar membantu
untuk memudahkan kita semua menyikapi
permasalahan tersebut di atas.
Setiap kali kewajiban pajak Pertamina
diaudit oleh pemeriksa pajak baik dari
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)
maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
akan dihasilkan suatu kesimpulan hasil audit
berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang
umumnya berisi jumlah pajak yang kurang
dibayar oleh Pertamina sehingga Pertamina
harus menyetorkan kekurangan tersebut
ke Kas Negara sebagai tindak lanjutnya.
Jika Pertamina tidak melakukan penyetoran
tersebut sesuai dengan batas waktu yang
telah ditetapkan dalam SKP, maka statusnya
akan menjadi tunggakan pajak.
Namun demikian, Pertamina sebagai
wajib pajak tentu mempunyai hak untuk
tidak menyetujui hasil audit tersebut apabila
dirasakan ada ketidaksesuaian isi SKP dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan
mekanisme ini telah diatur dalam UU No.
27 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan
perubahan ketiga dari UU No.6/1983.
Di dalam UU No. 27 tahun 2008 pasal
25, 26 dan 27 telah diatur tentang hak para
wajib pajak untuk mengajukan proses ‘keberatan, banding atau peninjauan kembali’
atas ketetapan pajak yang dihasilkan oleh
pemeriksa pajak. Pengajuan ‘keberatan’
disampaikan ke Ditjen Pajak, jika keputusannya ditolak maka wajib pajak dapat
melanjutkan dengan proses ‘banding’ ke
pengadilan pajak, dan jika masih ditolak
juga, maka wajib pajak masih mempunyai
kesempatan terakhir untuk meneruskan
dengan proses ‘peninjauan kembali’ ke
Mahkamah Agung.
Sebelum ada keputusan resmi atas
‘keberatan, banding atau peninjauan kem-

bali’ tersebut, maka kewajiban pajak yang
harus dibayar oleh Pertamina pada saat
proses tersebut diajukan, belumlah dapat
dikatakan sebagai tunggakan dan baru akan
berstatus sebagai tunggakan apabila telah
ada keputusan resmi dan Pertamina belum
melakukan pembayaran sesuai dengan
batas waktu yang telah ditetapkan.
Saat ini sebagian besar kewajiban pajak
Pertamina hasil audit oleh pemeriksa pajak
sedang dalam proses ‘keberatan, banding
dan peninjauan kembali’ karena terdapat
beberapa koreksi audit yang tidak tepat
menurut Pertamina, sehingga belum ada
produk hukum yang merupakan dasar untuk
pembayaran ke Kas Negara sedangkan untuk kewajiban pajak yang sudah ada produk
hukumnya, Pertamina selalu membayar ke
Kas Negara sebelum jatuh temponya terlewati. Kewajiban pajak yang masih dalam
proses tersebutlah yang diberitakan oleh
media massa dan elektronik sebagai tunggakan pajak sehingga Pertamina dikategorikan sebagai salah satu penunggak pajak
terbesar.
Pengemplang Pajak
Lalu, bagaimana dengan sebutan
‘pengemplang pajak’? Betulkah Pertamina
merupakan salah satu pengemplang pajak ?
Menurut teori perpajakan, dikenal dua
jenis perencanaan pajak (tax planning)
yaitu: (1) Tax Avoidance. Suatu teknik
perencanaan pajak untuk meminimalisir
beban pajak (tax burden) dengan cara
memanfaatkan celah (loop holes) yang
ada di ketentuan perpajakan namun tidak
melanggar ketentuan yang ada dan hal ini
bersifat legal; (2) Tax Evasion. Suatu teknik
perencanaan pajak untuk mendapatkan
beban pajak yang rendah namun melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, ini
disebut juga dengan istilah ‘penggelapan
pajak’.

KEUANGAN

Benarkah Pertamina Pengemplang Pajak?

Pengertian ‘pengemplang pajak’ se
pertinya lebih mendekati istilah tax evasion,
dan hal ini jelas tidak akan pernah dilakukan oleh Pertamina karena secara periodik
diaudit oleh pemeriksa pajak, bahkan
sebenarnya Pertamina adalah salah satu
penyetor pajak terbesar bagi keuangan
negara, tidak kurang dari Rp.15 triliun per
tahun hanya untuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) saja, belum termasuk jenis pajak
lainnya seperti PPh Badan, PPh Pasal 21, 22,
23, 26, PPh Final, dan pajak daerah.
Sering timbul pertanyaan, kenapa
setiap pemeriksa pajak melakukan audit
atas kewajiban pajak Pertamina selalu ada
koreksi yang sifatnya menambah kewajiban
pajak yang harus dibayar ke Kas Negara?
Ada dua penyebab mengapa hal ini bisa
terjadi, yaitu: (1) Perhitungan kewajiban
perpajakan perusahaan yang dilakukan
secara “self assessment“ belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku sehingga pemeriksa pajak melakukan koreksi; (2) Perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan sudah comply terhadap
ketentuan perpajakan namun terdapat beberapa ketentuan perpajakan yang bersifat
“grey area” yang bisa menimbulkan multi
tafsir sehingga pemeriksa pajak mengambil
persepsi yang bisa menguntungkan negara
dengan kata lain mencari koreksi yang bisa
menambah beban pajak perusahaan.
Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana menghindarkan timbulnya koreksi
oleh pemeriksa pajak? Bisakah koreksi
auditnya “nol”? Sehingga tidak ada lagi
ketetapan hasil audit oleh pemeriksa pajak
yang mengharuskan perusahaan membayar
tambahan kewajiban ke negara melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Pada dasarnya ketentuan-ketentuan
perpajakan yang digunakan sebagai kriteria oleh pemeriksa pajak untuk menilai
kebenaran perhitungan pajak yang telah dilakukan perusahaan secara self assessment
dapat diperoleh secara mudah, baik berupa
soft copy melalui internet maupun hard
copy-nya, apalagi saat ini ada beberapa
software khusus yang bisa menyajikan
semua ketentuan dan peraturan perpajakan
mulai dari undang-undang sampai dengan
aturan terendah termasuk Surat Edaran
Dirjen Pajak hanya dengan harga kurang
dari Rp.500 ribu.
Jika ketentuan-ketentuan tersebut dipedomani dengan baik pada saat menghitung,
membayar dan melaporkan beban pajak
perusahaan dimana di sisi lain ketentuanketentuan tersebut juga dijadikan sebagai
pedoman audit para pemeriksa pajak, di
harapkan akan bisa meminimalisir koreksi
audit.

Memang, pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan mengingat
ada beberapa constraint sebagai berikut:
Banyaknya jumlah unit kerja Pertamina
yang terlibat dalam pelaksanaan administrasi perpajakan terutama terkait dengan
pajak yang menjadi kewajiban masing-masing lokasi unit kerja atau dikenal dengan
istilah withholding tax seperti: PPh Pasal 21,
22, 23, dan PPh Final. Tentunya kondisi ini
bisa menjadi salah satu faktor yang mengganggu akurasi perhitungan beban pajak
karena terkait juga dengan kompleksitas
dan nature dari bisnis prosesnya.
Seringnya perubahan dan penambahan
ketentuan perpajakan baru, dimana hampir
setiap bulan ada saja perubahan/tambahan

sudah menyusun dan secara bertahap
mulai melaksanakan program pembenahan
sistem dan administrasi perpajakan untuk
seluruh jenis pajak yang menjadi kewajiban
perusahaan. Program pembenahan tersebut
memang masih berfokus kepada sistem
pencatatan, perhitungan dan pelaporan
pajak yang meliputi pekerjaan klerikal dari
administrasi perpajakan.
Untuk mencapai tahap yang lebih tinggi
yaitu efisiensi beban pajak tidak cukup
hanya dengan melakukan pembenahan
dari sisi administrasi perpajakan saja, tapi
program tersebut harus dilaksanakan secara
komprehensif dan terintegrasi dengan
program lainnya yang saling mendukung sebagai satu kesatuan, yaitu sebagai berikut.

ketentuan sehingga diperlukan konsentrasi
tersendiri untuk proses updating baik terkait
dengan peningkatan kompetensi/pengetahuan SDM maupun implementasinya di
mySAP.
Ketersediaan SDM saat ini terutama
di unit-unit kerja, sebagian besar waktu
kerjanya habis terpakai untuk melaksanakan administrasi perpajakan sehari-hari
mulai dari penyiapan faktur pajak, membuat
perhitungan pajak, melakukan pembayaran
pajak dan melaporkan kewajiban pajak ke
Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kegiatankegiatan tersebut sangat memakan waktu
karena setiap bulannya setiap unit kerja
harus membayar dan melaporkan pajak
secara tepat waktu agar terhindar dari
pengenaan denda keterlambatan. Dengan
demikian tidak sempat lagi untuk melakukan kegiatan lainnya yang cukup penting
untuk menjamin validitas perhitungan pajak
seperti: melakukan tax control, melakukan
updating ketentuan perpajakan di mySAP,
meningkatkan pemahaman SDM secara periodik terkait dengan perkembangan ketentuan/peraturan dan melakukan pengkajian
untuk tax planning dalam rangka mengefisienkan beban pajak perusahaan.
Guna meningkatkan validitas perhitungan beban pajak perusahaan, saat ini
Fungsi Satuan Pengawasan Intern bersamasama dengan Bagian Perpajakan Korporat

Pertama, melakukan penataan terhadap
struktur organisasi pengelolaan perpajakan
menyangkut pengaturan SDM yang mengelola tugas-tugas administrasi perpajakan
di seluruh unit kerja untuk menetapkan
mekanisme konsultasi dan koordinasi secara
rutin dengan bagian perpajakan korporat
serta meningkatkan proses monitoring.
Kedua, membangun suatu sistem/mekanisme tax control untuk semua jenis pajak
guna meningkatkan keyakinan bahwa pajak
yang dibayarkan oleh perusahaan sudah
benar, tidak lebih dan tidak kurang. Ketiga,
membangun sistem/mekanisme updating
baik terkait dengan pembuatan TKO/TKI
maupun terkait dengan proses adjustment
di sistem (mySAP). Keempat, menyiapkan program kajian/analisis dalam rangka
melaksanakan tax planning guna mencapai
beban pajak yang lebih efisien. Kelima,
mempersiapkan program pembinaan dan
pengembangan SDM yang menangani administrasi perpajakan secara berkelanjutan
terutama berkaitan dengan perubahan ketentuan perpajakan dan adanya treatment
perpajakan yang baru, melalui workshop,
seminar, benchmark dan sebagainya.
Dengan melakukan pembenahan secara
komprehensif dan terintegrasi, mudah-mudahan Pertamina tidak dijuluki lagi sebagai
‘penunggak pajak’ atau ‘pengemplang
pajak’. WP
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JAUHARI Peneliti PJBI Jakarta, Dosen FT-UMJ
bersama secara nyata dan signifikan
untuk mengatasinya.
Pemanasan global terjadi akibat
adanya peningkatan gas rumah kaca di
atmosfer, seperti karbon dioksida (CO2),
metana (CH4), nitrooksida (NOx),
chloro-fluoro-carbon (CFC), hidro-flourocarbon (HFCs), dan sulfur-heksaflourida
(SF6). Gas rumah kaca ini mempunyai
dampak dan berpengaruh terhadap banyak hal yang berkait dengan kehidupan
manusia.

Mewaspadai
Dampak
Pemanasan
Global
Pemanasan global merupakan

isu lingkungan yang menjadi perhatian
masyarakat dunia karena dampaknya
sangat mengkhawatirkan. Kenaikan
suhu permukaan Bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global
mulai marak menjadi pembicaraan
setelah PBB membentuk IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) pada
tahun 1988. IPCC merupakan panel
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ilmiah yang terdiri dari para ahli klimatologi untuk mengkaji berbagai hal yang
terkait dengan perubahan iklim.
Pada dasarnya perubahan iklim akan
berdampak dalam waktu yang sangat
panjang, namun bagi sejumlah negara
berkembang dampak tersebut sudah
sangat terasa sangat besar. Karena itu,
fenomena terjadinya pemanasan global
perlu diwaspadai dan dilakukan langkah

Kejadian Mengkhawatirkan
Apabila di Kutub mengalami kenaikan suhu lebih dari daerah lain
di Bumi, maka akan mengakibatkan
kejadian yang sangat mengkhawatirkan. Di antaranya adalah gunung es
akan mencair, daratan akan mengecil,
akan lebih sedikit es yang terapung di
perairan sebelah utara, daerah bersalju
tidak akan turun salju lagi. Selain itu,
pegunungan bersalju akan cepat mencair, musim tanam akan lebih panjang
di beberapa wilayah, suhu pada musim
dingin dan malam hari akan cenderung
meningkat, dan daerah tropis akan lebih
lembab karena makin banyak air laut
yang menguap.
Kelembaban udara yang tinggi akan
berakibat antara lain adalah curah hujan
makin meningkat, badai akan lebih sering terjadi, air tanah akan lebih cepat
menguap, dan beberapa daerah akan
lebih kering dari sebelumnya. Selain itu,
juga akan terjadi angin bertiup lebih
kencang dengan pola yang berbedabeda, terjadinya badai topan akan lebih
besar, dan cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim.
Kenaikan Permukaan Laut
Pada saat atmosfer makin panas
maka permukaan laut juga makin
panas sehingga volumenya membesar
dan menaikkan tinggi permukaan laut.
Sejumlah literatur mengemukakan
bahwa peningkatan permukaan laut
diperkirakan 30% berasal dari pencairan
es dan sisanya sebesar 70% berasal
dari pemuaian air akibat peningkatan
temperatur.
Pemanasan global akan mencairkan
banyak es di kutub sehingga memperbanyak volume air di laut. Sejumlah

laporan mengemukakan bahwa tinggi
permukaan laut di seluruh dunia telah
meningkat 10-25 cm selama abad ke20. Jika separuh es di Greenland dan
Antartika meleleh maka terjadi kenaikan
permukaan air laut di dunia rata-rata
setinggi 6-7 meter.
Perubahan tinggi permukaan laut
akan mempengaruhi kehidupan di
daerah pantai. Jika kenaikan permukaan
air laut 100 cm maka diperkirakan akan
menenggelamkan 6% daerah di Belanda, 17,5 % daerah di Bangladesh, dan
banyak pulau akan hilang. Jika kenaikan
permukaan air laut mencapai muara
sungai maka akan sering terjadi banjir di
daratan akibat air pasang. Jika kenaikan
air laut sedikit saja, maka pengaruhnya akan cepat terlihat pada ekosistem
pantai. Rawa-rawa pantai yang telah
ada akan tenggelam dan akan terbentuk
rawa-rawa baru.
Dengan kejadian di atas maka
negara-negara kaya akan menghabiskan
dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya. Sementara itu,
negara miskin yang tidak mempunyai
cukup dana akan melakukan evakuasi
dari daerah pantai ke tempat yang lebih
tinggi. Kawasan pantai yang padat penduduknya akan tenggelam dan banyak
warga masyarakat yang menderita
kesengsaraan.
Dampak Terhadap Pertanian
Dampak pemanasan global yang
mengakibatkan terjadinya perubahan
iklim akan menimbulkan masalah besar
terhadap ketahanan pangan. Pemanasan global akan dapat menurunkan
produktivitas pertanian khususnya pada
wilayah pantai akibat naiknya temperatur bumi. Banyak kawasan pertanian di
wilayah pantai yang tenggelam akibat
naiknya permukaan laut.
Pemanasan global yang menyebabkan terjadinya iklim ekstrim yang
meningkat dapat mengakibatkan sektor
pertanian kehilangan produksi akibat
banjir dan kekeringan yang silih berganti. Di wilayah yang rawan banjir dan
kekeringan tersebut akan mengalami
kerawanan pangan yang meningkat.
Selanjutnya, temperature udara yang
menghangat akibat pemanasan global
menyebabkan terjadinya serangan hama

dan penyakit yang lebih beragam dan
lebih hebat terhadap tanaman pangan
dan tanaman hutan.
Hewan dan Tumbuhan
Manusia merupakan makhluk hidup
yang lebih fleksibel dan mempunyai
kemampuan untuk menghindar dalam menghadapi pemanasan global,
Sementara itu, hewan dan tumbuhan
menjadi makhluk hidup yang tidak dapat
menghindar dari dampak pemanasan
global. Hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk berpindah atau beradaptasi
karena sebagaian besar wilayah di muka
Bumi telah dikuasai oleh manusia.
Dalam menghadapi pemanasan
global, hewan akan berpindah mencari tempat yang lebih dingin, yaitu ke
daerah pegunungan atau daerah kutub.
Sementara itu, tumbuhan yang tidak
dapat bergerak akan menyesuaikan
dengan iklim dalam hal pertumbuhannya
sampai batas yang dimungkinkan. Tumbuhan yang dapat menyesuaikan tentu
akan terus berkembang, sedangkan
tumbuhan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan punah.
Mencari daerah baru dengan berpindah bukan hal yang mudah bagi hewan
dan tumbuhan karena akan terhalang
oleh daerah permukiman, perkotaan,
daerah industri, atau lahan pertanian.
Kepunahan tidak dapat terhindarkan jika
spesies tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.
Kesehatan Manusia
Pemanasan global dan perubahan iklim dapat menimbulkan dampak
terhadap kesehatan manusia. Dampak
yang paling nyata terhadap kesehatan
manusia adalah berkembangnya vector
atau hewan pembawa penyakit, seperti
nyamuk yang menyebabkan demam
berdarah dengue (DBD) dan malaria.
Kasus DBD dipengaruhi oleh curah
hujan dan jumlah hari hujan. Semakin
tinggi dan banyak hari hujan maka semakin tinggi juga kasus DBD. Pada saat
ini 45 persen penduduk dunia tinggal di
daerah yang rawan terhadap nyamuk
pembawa parasit malaria. Persentase ini
akan meningkat menjadi 60 persen jika
temperatur permukaan Bumi meningkat.
Selanjutnya, pemanasan global akan

menyebabkan lebih banyak orang yang
terkena penyakit atau meninggal karena
stress panas. Kemudian, meningkatnya
insiden alergi dan penyakit pernapasan
karena udara yang lebih hangat akan
memperbanyak polutan, spora mold dan
serbuk sari. Pemanasan global juga akan
meningkatkan penyakit tropis lainnya
seperti demam kuning dan enchepalitis.
Langkah Bersama
Kepedulian untuk mencegah pemenasan global harus dilakukan semua
pihak secara bersama-sama, baik
dengan cara mengubah perilaku secara
perorangan maupun langkah nyata
secara kolektif. Tindakan yang lebih baik
adalah dengan mengubah perilaku karena pemahaman dampak dari pemanasan global yang dilakukan pada hari ini
akan berdampak besar pada anak cucu
di kemudian hari.
Beberapa langkah antisipasi yang
dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global secara perorangan antara
lain adalah menghemat penggunaan
air, menghemat listrik, menggunakan
peralatan listrik seperlunya saja (pompa
air, lampu penerangan, audio dan vedio,
kulkas, water heater, mesin cuci, komputer, seterika listrik, penggunaan AC
dll), menanam pohon, dan mengurangi
penggunaan mobil pribadi.
Tindakan yang disarankan di atas
merupakan tindakan yang dapat dilakukan secara perorangan atau individual.
Selain itu, tindakan untuk mencegah
pemanasan global juga dapat dilakukan
secara bersama-sama atau kolektif,
yaitu mencari energi alternatir yang terbarukan dan ramah lingkungan, melestarikan hutan, menghapus penggunaan
CFC (Freon), penanaman pohon, dan
memperbaiki kualitas kendaraan dengan
uji emisi, dan lain-lain.
Dengan melaksanakan langkah
antisipasi tersebut di atas, baik secara
individual maupun kolektif, diharapkan dapat mencegah terjadinya proses
pemanasan global. Kalau kita secara
pribadi maupun secara bersama-sama
tidak melakukan langkah antisipasi
maka pemanasan global pasti akan
terus berlangsung yang selanjutnya
akan menimbulkan dampak yang sangat
mengkhawatirkan.WP
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Pertamina Peduli Bumi
Pada sebuah senin petang di akhir

bulan februari lalu, saya berangkat dari
Kantor Pusat di Merdeka Timur menuju
sebuah fasilitas olahraga di bilangan
Senayan menggunakan busway. Saya
turun di halte Bundaran Senayan setelah berdesak-desakan dengan warga
Jakarta yang satu jurusan. Beberapa
langkah dari barrier bertuliskan “keluar”, langkah saya dihentikan oleh
sesosok perempuan muda mengenakan
kaos polo dan jeans hitam, bertuliskan
WWF di dada sebelah kiri dan berkalung tanda pengenal seukuran kartu
pos. Saya langsung bertanya-tanya
dalam hati, WWF yang saya tahu Cuma
2, WWF yang lambangnya Panda dan
sebuah acara televisi yang menayangkan manusia-manusia tinggi besar dengan otot berlebih saling banting di ring.
Apakah ada WWF yang lain? Pertanyaan
itu terjawab setelah saya melihat gambar Panda mungil warna hitam putih di
tanda pengenalnya.
Mbak tersebut memperkenalkan
diri sebagai sukarelawan yang ditugasi
mencari donatur-donatur untuk program konservasi alam Indonesia yang
sebagian rusak karena keserakahan
manusia. Awalnya saya tidak begitu
tertarik, tapi informasi-informasi yang
disampaikan dengan sangat ekspresif
benar-benar menohok saya dan membuat mendengarkan dia lebih lama.
Dimulai dengan pertanyaan “apakah
mas pernah ke Kalimantan?”. Saya
jawab pernah, dan si mbak melanjutkan dengan bertanya apakah saya melihat kerusakan hutan di Kalimantan?
Saya jawab “saya lihat”, dan langsung
terbayang belantara yang semula hijau
terlihat botak di sana-sini. Saya masih
sangat ingat, saat melihat kerusakan
tersebut (walau hanya dari jendela
pesawat twin otter) rasanya terenyuh
sekali, seolah-olah melihat ibu pertiwi
tengah disayat-sayat dengan segala
macam peralatan penyiksaan.
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Si Mbak WWF mengeluarkan sebuah
flipchart bernuansa hijau daun, alat
presentasi yang memang disiapkan
untuk menyampaikan informasi tentang
kegiatan-kegiatan konservasi alam kepada orang-orang seperti saya (orangorang yang mudah tertangkap di halte
busway). Sembari menunjukkan gambar pohon-pohon yang bertumbangan
dan gambar sebuah lahan yang rusak
parah, si mbak memberi penjelasan.
Saya terkaget-kaget ketika mendengar
bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan izin penebangan hutan sebanyak
1,8 juta ha/tahun atau lima kali luas
pulau Bali, itu yang ada izinnya saja
lo. Kemudian katanya, kenyataan yang
sebenarnya terjadi adalah setiap menit
Indonesia kehilangan hutan seluas 6
kali lapangan bola, kalikan dengan
jam, kalikan dengan hari, dst. Luar
biasa sekali kinerja pencukur hutan itu,
jangan-jangan SMK-nya 9.
Sampai pada suatu saat, si mbak
bertanya saya bekerja di mana. Dan
saya menyebutkan bahwa saya pegawai swasta di daerah Gambir (tidak
mau menyebut Pertamina, karena dulu
pernah ada pengalaman dibilang belagu
gara-gara menjawab bekerja di Pertamina. Terus harus jawab apa kah?).
Si mbak menyampaikan bahwa Gambir
dan Monas menjadi salah satu landmark kegiatan Earth Hour tahun 2009,
sebuah kegiatan dimana kita diminta
mematikan listrik selama satu jam untuk mengurangi konsumsi energi dunia.
Si mbak lalu menunjukkan sebuah foto
kawasan Monas di waktu malam yang
diambil dari sudut tertentu sehingga
seluruh Monas beserta perkantoran
di sekitarnya, termasuk Pertamina,
dapat dilihat. Kawasan Monas terlihat bermandi cahaya, puncak monas
terlihat seperti api menyala dan gedung
Pertamina pun terlihat gagah dengan
huruf “P” tiga warna terpampang jelas.
Kemudian si mbak bertanya, “kantor

mas yang mana?”. Saya pun dengan
spontan menunjuk gedung dengan
huruf “P” tiga warna tadi.
Si mbak WWF tiba-tiba tersenyum
simpul sambil menggeleng-gelengkan
kepala. Saya jadi bingung dan akhirnya
bertanya kenapa dia menggelengkan
kepala. Dia tidak langsung menjawab,
hanya menunjuk satu gambar lain
di sebelah kanan gambar tadi. Saya
mengikuti ujung jari si mbak, yang
ditunjuk adalah tulisan earth hour dan
di bawahnya ada gambar kawasan monas dalam kondisi gelap gulita, jarinya
bergerak lagi menunjuk puncak monas
yang tetap disinari lampu seperti api
menyala, bahkan terlihat lebih mencolok karena sekitarnya gelap. Dan
kemudian jarinya bergerak ke sebelah
kanan monas, dimana terdapat sebuah
gedung dengan lambang “P” tiga warna
yang menyala terang bersaing dengan
terangnya puncak monas tadi. Si mbak
berkata, “di antara seluruh kantor di
kawasan monas, hanya kantor mas
yang tidak mematikan lampu saat Earth
Hour”. Mendengar pernyataan tersebut
saya hanya bisa nyengir sambil dalam
hati menyesalkan hal itu karena bisa
saja menjadi pencitraan yang kurang
baik. kemudian saya menganalogikan pernyataan tersebut sebagai
pernyataan bahwa Pertamina tidak
mendukung upaya konservasi energy
dan pelestarian alam. Langsung muncul
keinginan untuk membantahnya, ingin
rasanya menyampaikan bahwa sebagian unit operasi Pertamina sudah
mendapat proper hijau sementara
sebagian lagi biru, berbagai kegiatan
pelestarian lingkungan digalakkan oleh
Pertamina, dsb, dsb. Setelah dipikir
lagi, sepertinya itu hanya akan menciptakan debat kusir yang akan membuat
saya makin lama tertahan di halte
busway ini. Saya akhirnya cuma bilang,
“boleh minta flipchart-nya tidak? Saya
mau kasih liat ke teman-teman yang

bisa menyikapi hal ini di kantor”. Sayangnya flipchart tersebut
tidak bisa diserahkan karena hanya itu satu-satunya alat presentasi tim sukarelawan.
Si mbak hanya bisa titip pesan, “untuk Earth Hour 2010
minta kantornya untuk ikutan ya mas, masa Pertamina BUMN
terbesar yang menuju World Class dan di berbagai pemberitaan telah berkontribusi banyak bagi pelestarian alam Indonesia tidak mengikuti program yang dilaksanakan oleh berbagai
Negara di dunia”. Saya tersenyum karena dengan pernyataan
itu berarti si mbak mengetahui track record Pertamina dalam pelestarian lingkungan dan dalam hati berjanji akan
menyampaikan pesannya kepada warga Pertamina.
Setelah menyelesaikan administrasi donasi,
saya pun bergerak menuju fasilitas olahraga
dengan hati masygul mengingat hutan Kalimantan serta kantor tercinta yang disorot
pecinta lingkungan (setidaknya si mbak
merepresentasikan itu).
Tanpa bermaksud menyudutkan siapa
pun, saya menyampaikan cerita ini sebagai bentuk refleksi bagi kita semua.
Tentunya Pertamina tidak rela disebut
tidak mendukung lingkungan hidup
hanya dengan satu peristiwa, seperti
halnya Pekerja yang tidak rela
disebut tidak mendukung
transformasi hanya karena
sebuah survey. Tapi ini
adalah realita, bahwa
kita harus berhati-hati
dan bertanggungjawab
terhadap apa yang
kita lakukan dan apa
yang tidak kita lakukan. Saya sangat
bersyukur bahwa respon dari rekanrekan di HSE dan CSR lingkungan
sangat positif terkait hal ini, tahun ini Pertamina tidak boleh
dicemooh hanya karena tidak mematikan listrik.
Kembali ke judul di atas, sungguh luar biasa bila kita
semua warga Pertamina dapat bergabung dengan satu milyar
warga dunia di 5000 kota untuk menyukseskan Earth hour
2010 yang jatuh pada tanggal 27 Maret 2010. Kontribusinya mudah, cukup dengan mematikan alat listrik di tempat
masing-masing pada pukul 20.00 – 21.00 waktu setempat.
Sayang sekali tenggat waktu pencetakan tulisan ini mengakibatkan tidak dapat ditampilkannya liputan Earth Hour di untuk
dimuat di sini, semoga saja bisa dimuat di media lain sehingga
kita dapat berbahagia karena kita telah berkontribusi positif
bagi bumi.
Mungkin ada yang bertanya, memangnya apa yang didapatkan dengan mematikan listrik selama satu jam itu? Menurut
penelitian WWF saat Earth Hour 2009, kota Jakarta mematikan mayoritas lampu selama 1 jam dengan hasil:

1. Penghematan listrik sebanyak 300 MW (cukup untuk mengistirahatkan 1 pembangkit listrik dan menyalakan 900 desa)
2. Mengurangi beban biaya listrik Jakarta sekitar Rp 200 juta
3. Mengurangi emisi sekitar 284 ton CO2
4. Menyelamatkan lebih dari 284 pohon
5. Menghasilkan O2 untuk lebih dari 568 orang
Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian di berbagai
kota dunia. Sekarang bila kota yang ikut serta mencapai 1000
maka bisa dibayangkan dampaknya. Ini adalah upaya kecil
berdampak besar, bahkan sangat besar. Kapan lagi kita bisa
berkontribusi nyata bagi bumi yang telah menaungi
kita selama ini?
Earth hour ini bukanlah akhir dan bukanlah
segalanya, ini hanya sebuah momentum
positif untuk menggugah kepedulian kita,
dalam artian banyak hal lain dalam
kehidupan sehari-hari yang bisa kita
lakukan untuk memperlakukan bumi
dengan lebih baik. Tidak hanya listrik,
kita bisa melakukan penghematan
air, pengurangan emisi, membuat
biopori, dsb. Harus ditanamkan di
benak kita bahwa ajakan untuk melestarikan lingkungan bukan kali ini
saja disampaikan, sudah berulang
kali, bahkan berulang ratusan
atau ribuan kali. Tapi apa
yang terjadi, ternyata
masih saja kita dapati
awareness terhadap
hal itu rendah. Ini
sama persis dengan
apa yang terjadi saat
dilakukan upaya-upaya untuk hidup
sehat, sudah tahu bahwa hidup sehat
adalah untuk kebaikan dirinya sendiri
t a p i
tetap saja kita malas melakukannya. Mungkin
karena manfaatnya tidak kita rasakan secara real time, dilakukan sekarang dirasakan sekarang. Mungkin juga karena kita
sengaja menutup telinga dengan sumbat kuping bermerk kesibukan dan menutup mata dengan kacamata ketidakpedulian.
Semoga bukan karena kalimat sebelum ini, amin.
Bumi kita sudah sangat tua, kulitnya rapuh dan lapuk,
sering bersin sering pula batuk. Bumi ini ibarat rumah singgah raksasa, yang saking besarnya membuat kita tidak sadar
bahwa sejauh ini hanya dia satu-satunya rumah singgah yang
ada. Kita harus bersyukur diberi nikmat hidup di bumi, salah
satu bentuk syukurnya adalah dengan menjaga Bumi ini dengan baik. Kalau bukan kita yang menjaga, lantas siapa? Kalau
untuk diri kita sendiri kita tidak peduli, apalagi untuk orang
lain? Jadi mari kita berkontribusi bagi bumi setiap ada kesempatan, kita tunjukkan bahwa warga Pertamina Peduli Bumi.
VOTE EARTH!!!WP
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Diabetes
Mellitus
Penyakit Diabetes Mellitus (DM)

adalah penyakit kronis dan sistemis.
Kronis, menunjukkan perkembangannya yang lama, makin memberat dan
cenderung berkomplikasi, serta sistemis
karena luasnya penyebaran penyakit itu
yang mampu menyerang hampir semua
organ tubuh manusia. Dampak penyakit ini terbukti sangat memengaruhi
status kesehatan dan produktifitas kerja
seseorang juga berdampak ekonomis
karena tingginya biaya perobatan. Di
Negara Indonesia, penyakit DM ini sudah
menjadi persoalan yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia
(2003), diperkirakan penduduk Indonesia
yang berusia diatas 20 tahun itu adalah
sebesar 133 juta jiwa sedangkan angka
penelitian kejadian (prevalensi) DM di
daerah urban 14,7% dan daerah rural
sebesar 7,2%. Pada tahun 2003 tersebut di Indonesia dinyatakan terdapat
sejumlah 13,7 juta penyandang Penyakit
DM. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
bahkan memprediksi bahwa di Indonesia
angka tersebut akan terus meningkat,
dan pada tahun 2030 diperkirakan penderita penyakit DM tersebut akan mencapai angka 21,3 juta jiwa – suatu jumlah
yang luar biasa dan berpotensi kerugian
yang sangat besar juga. Suatu fakta
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yang lebih mengejutkan menyatakan
bahwa di dunia ini setiap 10 detik akan
meninggal seorang penderita DM dengan
komplikasinya, dan pada saat bersamaan
ditemukan 2 orang penderita yang baru
. Angka tersebut ternyata cenderung
meningkat terus seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang
diikuti dengan perubahan perilaku hidup
yang kurang sehat. Tingginya angka
kesakitan dan kematian ini jauh melebihi
angka pada penyakit HIV/AIDS, bahkan
juga kematian akibat Virus H5N1 maupun
H1N1 yang menghebohkan itu. Dalam
laporan selanjutnya terungkap suatu
fakta yang sangat dramatis yaitu bahwa
sekitar 50% penyandang DM ternyata
belum terdiagnosis. Hal ini berarti di
lingkungan masyarakat umum, termasuk
masyarakat Pertamina, masih banyak
yang tidak menyadari bahwa mereka
sebenarnya adalah penyandang penyakit
DM tersebut .
SEJARAH
George Ebers, seorang ilmuwan, di
kota Thebes (Mesir) menemukan tulisan
dari sekitar tahun 1550 SM di atas kertas
papyrus kuno, yang kemudian dikenal
sebagai Papyrus Ebers tentang suatu
penyakit dengan gambaran, “Penyakit

dengan gejala kencing yang berulang dan
banyak, dapat bersifat ganas dan kematian dalam waktu singkat”. Gambaran
ini memberikan kesan bahwa penyakit
tersebut adalah DM. Kitab pengobatan Aryuveda dari India (600 SM) juga
menceriterakan upaya penyembuhan dari
penyakit dengan gejala banyak kencing seperti itu. Aretaeus dari Cappadocia (81–138 M) dengan jelas memberi
gambaran tentang penyakit ini, “Penyakit
penuh rahasia yang ganas, sehingga
tubuh penderita dihancurkan dan dibuang
melalui air kemih”. Aretaeus memberi
nama Diabetes pada penyakit ini, ia mendeskripsikan penderita penyakit ini dengan gambaran tubuh yang kurus, minum
banyak, dan kencing banyak, tubuhnya
terdapat borok luka yang menganga dan
sakit-sakitan – biasanya meninggal pada
usia muda. Dalam sejarah kedokteran,
Aretaeus kemudian dinyatakan sebagai Bapak Diabetes. Daelius Aurelianus
(sekitar 500–600 M) juga menceriterakan gambaran penyakit yang dinyatakan
sebagai, “Penyakit dengan gejala kencing
banyak, air yang masuk langsung keluar
lagi ibarat mengalir melalui pipa, tanpa
hambatan”. Baru pada sekitar abad ke
17, Rollo dan Frank menyebut kembali
penyakit itu dengan gambaran, “Penyakit
kencing banyak dan rasanya manis – Diabetes Mellitus”.
DIABETES MELLITUS – GAMBARAN
UMUM & KOMPLIKASI
Seperti gambaran dalam sejarah
perkembangan dan penemuan penyakit
DM, maka buang air kecil merupakan
gejala yang mudah terlihat dan dirasakan
mengganggu aktifitas seseorang. Secara
umum gejala klasik penyakit DM ditandai dengan Trias P (3P) yaitu (1) Poliuria
(banyak kencing), (2) Polidipsia (banyak
minum), (3) Polipagia (banyak makan).
Selain itu keluhan penderita DM sering
bermula dari gejala lain seperti berat
badan yang menurun drastis, rasa lemas
atau kelelahan yang berkepanjangan,
gatal pada sekitar lipat paha, kesemutan, infeksi yang sering kambuh, dan
penglihatan yang kabur. Pada penderita
DM, kadar gula darah pada malam hari
yang meninggi menimbulkan rasa haus
dan keinginan kencing semakin menjadi-

jadi; penderita akan hilir mudik minum
dan ke kamar mandi. Makin dalam rasa
kantuk, semakin menyiksa kedaan ini,
sehingga penderita sering melupakan
keharusan menyiram kloset atau lantai
kamar mandi. Kondisi ini menyebabkan
semut datang untuk bersarang, maka
adanya semut di Kamar Mandi/ Closet
– dapat dipakai sebagai tanda awal
kecurigaan penyakit DM.
Seperti diketahui, masalah utama
penderita penyakit DM ada pada tingginya kadar gula darah, maka pada
dasarnya semua sel dan organ tubuh
dapat terkena penyakit ini. Apabila darah sebagai sumber kehidupan
menjadi “tidak ideal”, maka dapat
dimengerti apabila pada sel dan organ
menjadi rusak karena terganggunya
(1) kemampuan menjaga kehidupannya, dan (2) kemampuannya melawan
penyakit (infeksi) yang menyerangnya.
Area organ tubuh adalah meliputi seluruh bagian tubuh yang dialiri darah. Hal ini yang menyebabkan
DM menimbulkan gambaran klinis yang beragam pada penderita
satu dengan lainnya. Setelah berlangsung lama dan memberat,
gejala dan keluhan itu dilukiskan oleh Krall, LP (1982) sebagai
penyakit yang:
• The most frightening : retinopathy --> kebutaan
• The most deadly : cardiovascular disorder --> serangan
		
jantung
• The most expensive : kidney disease --> gagal ginjal
• The most frustating : neuropathy --> gangguan syaraf
• The most obvious : skin lessions --> borok di kulit
• The most prolonged : food lessions --> kaki membusuk
• The most secretive : impotence --> impotensi
PERTAMINA PEDULI DM
Lalu apa kait mengaitnya penyakit kronis ini dengan Pertamina? Pertama, adalah karena visi perusahaan ini yang ingin
menjadi perusahaan migas terkemuka di dunia. Tapi mungkinkah harapan itu dapat terwujud tanpa pekerja yang sehat dan
produktif? Untuk membuktikan keberadaan DM di lingkungan kita,
maka marilah bertanya benarkah anda tidak mengenal seorang
rekan pekerja yang telah dinyatakan sebagai penderita penyakit ini? Apabila masyarakat Pertamina dikelompokkan sebagai
masyarakat rural dan mengacu pada angka statistik diatas, maka
7,2% populasinya patut diduga adalah penderita DM. Faktanya,
data Medical Check-up (MCU) pekerja menunjukkan bahwa 1015% mereka yang rajin MCU telah mulai memiliki kadar gula
darah diatas normal . Kedua, Pertamina sebagai perusahaan yang
concern pada efisiensi biaya, selayaknya memberikan perhatian
pada penyakit berbiaya besar seperti DM ini. Penyakit ini timbul akibat pola perilaku yang tidak sehat (lifestyle disease) dan
mengharuskan pengobatan seumur hidup (longlife disease). Pe-

nyakit yang sesungguhnya relatif dapat dicegah ini justru berpotensi timbul karena perusahaan memberikan kesejahteraan yang
memadai bagi pekerjanya – dan akhirnya, perusahaan juga harus
mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi karena “kenikmatan”
hidup pekerjanya. Suatu ironi siklus lingkaran setan yang pasti
tidak diharapkan. Inilah mata rantai yang ingin diputuskan oleh
Fungsi Medical Pertamina dengan menata ulang visinya untuk
ber-Paradigma Sehat mengutamakan pencegahan timbulnya sakit
dan kecacatan, lebih dari sekedar menjadi juru pengobat. Ketiga,
karena memang pemerintah (Depkes RI) sangat memerlukan
partisipasi masyarakat maupun perusahaan untuk mempercepat
penanganan masalah kesehatan. Kurang terdengar gaung angka
komplikasi dan kematian Penyakit DM bukan karena tidak pentingnya penyakit ini, namun karena keterbatasan sumber daya dan
aspek politis lain yang menyebabkan prioritas Depkes RI adalah
masalah penyakit masyarakat, infeksi akut dan wabah. Kepedulian perusahaan sekelas Pertamina terhadap masalah Penyakit
DM akan merupakan solusi berdaya ungkit besar bagi percepatan
pembangunan kesehatan di Indonesia.
Pada HUT Ke-52 Pertamina tahun lalu perusahaan memberikan perhatiannya pada Penyakit DM, maka sesungguhnya
kegiatan itu adalah merupakan pernyataan bahwa kini Pertamina
ber-Paradigma Sehat, sungguh-sungguh berorientasi pada biaya
dan produktifitas kerja, serta menunjukkan bahwa Pertamina
mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan kesehatan. Di
media televisi ada sebuah tayangan iklan layanan masyarakat
yang disponsori oleh suatu perusahaan rokok dengan mengambil
tema “Bangkit dan Bersatulah Pemuda Indonesia”. Apabila iklan
tersebut dianggap mampu mengangkat citra perusahaan rokok
tersebut, maka betapa tidak semakin dikenalnya perusahaan migas kita ini apabila tampil juga tayangan serupa yang menyatakan
bahwa untuk kesehatan dan produktivitas maka “Pertamina Peduli
Diabetes Mellitus (DM)”.WP
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GALERI FOTO

Oleh : DADANG

RACHMAT PUDJA Fotografer Warta Pertamina

KERJA KERAS
Untuk memenuhi kebutuhan gas di rumah tangga.
Untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat.
Kecepatan, kecermatan, ketelitian, ketepatan, kerjasama.
Mereka tiada henti bekerja keras untuk keunggulan Pertamina
menuju perusahaan berkelas dunia.
Kerja keras tiada henti adalah energi kita.

Teks : Urip Herdiman Kambali • Lokasi : Depot LPG Tandem, Gas Domestik Region I
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ESAI

Oleh : Maskurun

Mulyosukarto Staf Ahli Komisaris Pertamina

Jembatan Emas
ala Jembrana dan Jamnagar
Dua kata terakhir dari judul di atas adalah nama kota,

yang satu
di Bali dan satunya di India bagian barat. Dua kota ini penulis anggap memiliki kelebihan yang patut diceriterakan kepada pembaca
sebagai suatu rujukan jembatan emas ke depan. Sedang untuk
kata pertama, pembaca WePe pasti sudah tidak asing lagi fungsi dan
kegunaannya.
Awal tahun ini sebagai bagian dari program 100 hari Kabinet
Indonesia Bersatu II, Pemerintah Pusat plus Pemda Banten dan
Lampung menyatakan keinginan untuk membangun Jembatan Selat
Sunda yang menghubungkan dua provinsi yakni Banten dan Lampung. Ide mungkin sudah lama ada tetapi semakin terpacu untuk
diwujudkan setelah Jembatan Suramadu diresmikan Presiden SBY
tahun lalu. Manfaatnya nyata. Madura - Surabaya atau sebaliknya
bisa ditempuh kurang dari tiga puluh menit.
Sambung-menyambung (pulau) menjadi satu, itulah Indonesia.
Demikian bait lagu ‘Dari Sabang sampai Merauke’. Apakah lagu ini
mengilhami pengambilan keputusan membangun jembatan yang
menghubungkan Surabaya dan Madura ? Pasti iya. Dalam rangka
menjaga NKRI, pembangunan jembatan itu sangat tepat. Kini ke
Madura sudah seperti ke Gresik yang bisa dikunjungi dari Surabaya
kapan saja.
Kata jembatan emas juga merupakan jargon yang dipakai oleh
Bung Karno saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang
tercinta. Kemerdekaan RI adalah ‘jembatan emas’ menuju rakyat
Indonesia yang mandiri, adil dan makmur. Demikian inti pesan
Proklamator dan Presiden RI yang pertama.
Jembatan emas yang dipopulerkan oleh Bung Karno ketika masih
muda adalah jembatan imajiner, bukan jembatan fisik seperti
Suramadu atau Semanggi. Namun demikian makna atau pesan dari
kata ‘jembatan’ baik yang imajiner maupun fisik adalah sama.
Menghubungkan dua lokasi atau dua ide yang sebelumnya terpisah.
Terpisah karena adanya ‘gap’ antara kondisi yang terbelakang dengan kondisi yang maju. Dalam bahasa manajemen sekarang dapat
diartikan sebagai visi atau cita-cita. Jadi jembatan imajiner atau
visi Bung Karno dibangun untuk mewujudkan kemerdekaan RI dari
sebelumnya yang dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun.
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, hak dan kewenangan untuk
membangun bangsa dan negara secara perlahan dan pasti menjadi
milik bangsa Indonesia. Terlepas masih adanya kekurangan disanasini, yang pasti Bung Karno telah membangun jembatan emas dan
mulai diseberangi oleh generasi penerusnya, pemuda-pemudi Indonesia dengan mengisi pembangunan di segala bidang.
Kini Indonesia telah merdeka dan menjadi ‘kampiun’ demokrasi
karena bisa menyelenggarakan tiga kali pemilu nasional dengan
sukses dan diakui dunia internasional. Dalam tataran di daerah,
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kota atau kabupaten, jembatan emas imajiner yang disebutkan
Bung Karno, mulai banyak diisi oleh kabupaten/kota. Salah satunya
yang sangat proaktif adalah kabupaten di Bali, yaitu Jembrana. Bupatinya adalah seorang putra daerah yang berprofesi sebagai dokter
gigi, drg I Gede Winasa. Berbagai program yang sifatnya menjembatani dari kondisi lama yang serba kurang diganti dan diperbaiki
bertahap dengan sistem baru yang serba cepat, akurat tetapi murah.
Tata kelola pemerintahannya menjadi lebih transparan, accountable
dan auditable serta lebih efisien dan efektif.
Semua hasil dan rencana pengelolaan pemerintahan kabupaten bisa dilihat di website. Anak sekolah di Jembrana digratiskan;
masyarakat yang sakit juga tidak bayar dan bahkan konon petani
juga diasuransikan agar kalau terjadi gagal panen mereka tetap saja
dapat survive, tidak lari ke rentenir. Intinya, Bupati Gede Winasa
tidak saja telah memberi contoh tetapi memberi bukti kepada rakyatnya yang berjumlah 270 ribu lebih bahwa kelima sila dari Pancasila,
yang digali dari bumi pertiwi oleh Bung Karno, telah dapat diwujudkan melalui kemauan dan kemampuan memimpin (leadership) yang
berorientasi kepada kepentingan rakyat jangka panjang dan bukan
kepada subyektivitas yang sempit dan pendek.
Terakhir ini Kabupaten Jembrana diberitakan sukses menyelenggarakan pemungutan suara dengan sistem elektronik (e-Voting)
untuk memilih kepala dusun di beberapa desa. Dari e- Voting terjadi
efisiensi besar-besaran karena tidak lagi pakai kertas suara yang
membikin banyak sampah. Hasilnya sangat cepat. Sebelumnya,
Kabupaten Jembrana juga telah memberlakukan KTP berbasis chip
pertama di Indonesia. KTP ini tidak bisa digunakan selain oleh pemiliknya.
Keberhasilan semacam inilah yang seharusnya diapresiasi
oleh Pemerintah Pusat meskipun itu dilakukan oleh pemda atau
masyarakat kecil. Bukankah ada ‘guyonan’ yaitu lebih susah membuat sendiri dari pada ‘mencontoh’ hasil yang sudah baik. Guyonan
tetap saja guyonan, tetapi demi mencapai kebaikan bersama, mengapa tidak mencontoh saja yang sudah berhasil baik daripada susah
berinovasi sendiri? Contohnya adalah success story bangsa Jepang
dalam memproduksi kamera atau alat elektronik di tingkat dunia?
Konon, Jepang memulainya dengan menyontek dan meng-copy
seratus persen produk kamera dari negeri lain seperti Amerika dan
Jerman yang telah mengembangkannya terlebih dahulu. Tentu saja
dengan meminta ijin pemiliknya.
Dengan ceritera sukses e-Voting dari Jembrana, bagaimana
kalau pemilu berikut nanti, apakah pilkada atau pileg atau pilpres,
Pemerintah Pusat mau dengan tulus hati belajar dari anak kandungnya sendiri yakni Pemda Jembrana? Bukankah itu karya ‘orisinil’
dari anak bangsa sendiri? Lagi-lagi demi kebaikan, efektifitas serta

efisiensi, tidak ada yang perlu merasa malu atau sungkan untuk
meniru yang baik Inilah jembatan emas keberhasilan yang patut
diketahui oleh semua teman, saudara, adik dan anak cucu. Yang baik
katakan baik, yang kurang harus diakui dan mau memperbaikinya,
agar tidak ketinggalan jaman.
Lalu bagaimana dengan Jamnagar? Apa jembatan emas yang istimewa? Penulis memang belum pernah kesana, dan baru mengenal
kota ini justru saat mengikuti seminar tentang Pembangunan New
Refinery yang diselenggarakan di kota Hanoi. Tetapi untuk mengenal
Jamnagar di alam maya, tidak ada yang susah di era yang serba IT.
Dengan sangat mudah dan cepat, buka saja Google, ketik di search
yang dicari. Dalam waktu hitungan detik, apa saja informasi yang
diinginkan akan sangat mudah untuk diperoleh tanpa harus beranjak
dari kursi. Asyik… banget.
Kota Jamnagar terletak di bagian barat India dan berdekatan
dengan Pakistan. Jembatan emas tentang Jamnagar bukan karena
tata pemerintahan seperti halnya Jembrana di Bali. Keistimewaannya dari kota ini adalah pada pertumbuhan industrinya yang konon
dalam waktu relatif singkat telah berkembang sangat pesat. Dalam
kurun waktu kurang dari sepuluh (10) tahun, suatu perusahaan
India, Reliance yang berkelas MNC, telah membangun dua (2) kilang
minyak (refinery) di kota Jamnagar. Kilang ini tidak beda dengan
yang dimiliki oleh Pertamina. Yang membedakan kapasitas kilang
yang dibangun masing-masing 650 ribu barrel per hari dengan
isinya seperti keenam kilang yang dimiliki Pertamina saat ini. Semua
pabrik yang ada di kilang Pertamina dimiliki oleh kilang di Jamnagar.
Hebatnya, tidak sampai satu dekade telah lahir 1,3 juta barrel per
hari kilang minyak baru di negeri yang ‘tidak’ memproduksi crude oil
dan merupakan kompleks kilang minyak terbesar di dunia saat ini.
Prestasi besar dan amazing.
Sebenarnya Pertamina juga tidak pernah tidur atau tertidur. Pertamina selalu berkreasi dan proaktif. Mulai awal 1970-an Pertamina
setiap windu (8 tahunan) membangun kilang-kilang baru yang berkapasitas 100 – 200 ribu barrel per hari. Dan kini memiliki satu juta
barrel per hari. Namun, sejak awal abad 21, Pertamina telah disalip
oleh perusahaan India di Jamnagar yang masih junior dan langsung
‘ngebut’ hanya dalam satu decade terakhir. Lompatan besar juga
dilakukan oleh perusahaan minyak lain di Asia Tenggara yang tidak
memiliki cadangan minyak mentah di negeri seperti Singapore dan
Thailand.
Kilang minyak inilah jembatan emas (visi) yang telah dibangun
di Jamnagar untuk memperkecil gap kebutuhan produk kilang, tidak
saja di India tetapi juga diekspor. Dalam hal ini, nampaknya Jamnagar berbeda dengan negeri ini. Reliance tidak pernah mengundang
atau mendengar masukan konsultan. Kilang di Jamnagar membuat
keputusan sendiri tanpa konsultan. Kalau Jamnagar sempat mendengar para konsultan, seperti konsultan yang diundang di negeri ini, bisa jadi mereka
tidak pernah mewujudkan
mimpinya memiliki
sendiri ki
lang

modern yang terbesar di dunia. Konsultan yang selama ini diundang
di negeri ini selalu “menyuarakan” dengan lagu yang sama yakni
agar Indonesia tidak perlu membangun kilang minyak baru. Alasannya klasik, membeli produknya lebih murah daripada membangun
kilang baru. Karena yang berbicara konsultan dan dianggap mereka
lebih tahu dan kompeten akhirnya ‘didengar baik’ dan diikuti. Dan
hasilnya, setelah lima belas tahun lebih atau setelah kilang Balongan beroperasi, Indonesia tidak pernah lagi memiliki kilang baru.
Kekurangan kebutuhan BBM di impor dan semakin bertambah dari
tahun ke tahun. Beruntung kini ada pesaing yang boleh mengimpor
BBM sehingga jumlah impor yang dikelola sendiri Pertamina sedikit
berkurang. Namun secara nasional tetap saja volume impor semakin
besar. Lain visi Jamnagar (India) lain pula Indonesia.
Apa yang bisa dibanggakan diseberang jembatan emas di kota
Jamnagar? Dengan semangat dari anak, cucu dan buyut Mahatma
Gandhi yang mengajarkan ahimsa, pembangunan kilang terbesar di
dunia itu, ternyata bisa diselesaikan hanya dalam 3 tahun 3 bulan
(39 bulan). Fantastic!
Kembali kepada jembatan emas. Dalam arti imajiner kita sepakati bahwa jembatan sebagai visi berfungsi menghubungkan antara
satu cita-cita ‘lama’ dengan cita-cita ‘baru’ yang akan lebih baik.
Tujuannya adalah mewujudkan yang lebih baik dari sebelumnya.
Kesimpulan akhir dari ceritera di atas, penulis ingin mengapresiasi Jembrana dan Jamnagar, dua situasi, kondisi yang berbeda dan
secara geografis berjauhan, tetapi dari sisi 4 C’s - concern, com
mitment, content and contact telah berhasil sukses mewujudkan
visinya yang digagas sendiri oleh warganya (anggota) dengan sangat
brilliant. Bagi kota lain atau perusahaan lain, kalau mau, tinggal
memanfaatkan keberhasilannya sebagai rujukan. Bagi mereka yang
masih merasa ‘tertinggal’ d ibelakang harus mau introspeksi, mawas
diri dan untuk itu diperbolehkan meniru atau mencoba merekonstruksi jembatan emas baru (visi), disesuaikan dengan kondisi
lingkungan masing-masing. Tidak ada kata terlambat untuk meraih
cita-cita demi meningkatkan harkat, martabat, kesejahteraan dan
kedudukan warga/anggota/perusahaanya menjadi setera dengan
bangsa dan negara lain. Bilamana perlu harus lebih baik dari success
story warga di kedua kota tersebut di atas.
Selamat kepada
Pemerintah Kabupaten
Jembrana dan warga-penduduknya.
WP
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WISATA

Oleh : BAKHTIAR

Menengok
Kota Soto
nan Eksotik

NOFTI C. HSE UBEP Tanjung

Lamon

Peta
Wisata
Bahari
Lamongan

Sebelum tahun 2000-an bisa jadi

orang tidak begitu mengenal Kota Lamongan. Kota kecil yang berada di sebelah
barat Surabaya, Jawa Timur. Lamongan
memang cukup lama tertutup hiruk pikuk
kota-kota besar di sekitarnya, semacam
kota industri Gresik dan Mojokerto, kota
santri Jombang serta kebangkitan industri di Tuban. Tergabung dalam Gerbang
Kertosusilo sebagai kota-kota hinterland
Surabaya, Lamongan hanya dikenal sebagian orang karena banyaknya perantauan asal kota ini membuka warung
soto atau pecel lele di berbagai kota di
Indonesia. Sebagai kota kecil yang sering banjir, Lamongan bahkan dilekatkan
dengan pameo, ”Wong Lamongan nek
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rendeng gak iso ndodok, nek ketigo gak
iso cewok.“ (Bhs. Jawa, artinya orang
Lamongan kalau musim hujan tidak bisa
duduk, kalau kemarau tidak ada air untuk
membilas).
Sekarang pameo tersebut sudang
usang. Lamongan memang mengejutkan.
Pembangunan yang tak lebih dari satu
dasawarsa terakhir telah mencerahkan
kota ini. Orang tidak hanya mengenal
soto Lamongan, tapi Lamongan sebagai
kota yang penuh warna objek wisata,
prestasi dan kemajuan ekonomi.
Potret Sekarang
Lamongan memiliki luas wilayah sekitar 1.812,80 km2 dan jumlah penduduk

1.439.886 jiwa (2008). Secara administratif, Lamongan terbagi menjadi 27
kecamatan, 462 desa dan 12 kelurahan.
Ekonomi Lamongan bergantung pada
persawahan, perkebunan, perikanan,
potensi wisata, perdagangan dan sektor
jasa. Perekonomian Lamongan dari tahun
ke tahun terus menggeliat dengan trend
positif sejak tahun 2001 yang hanya
2,87% menjadi 6,22% di tahun 2008.
Hal tersebut didukung dengan kenaikan
PAD hingga 69,68% pada tahun 2008
(dibandingkan tahun sebelumnya).
Prestasi ekonomi selama satu dasawarsa terakhir tersebut menjadi faktor
penting bagi Lamongan dalam meraih
beragam prestasi demi prestasi di kancah
regional, propinsi maupun nasional.
Penghargaan-penghargaan yang telah
diraih diantaranya meliputi Daerah dengan Terobosan Paling Menonjol Bidang
Pembangunan Ekonomi (grand kategori)
dan Daerah dengan Terobosan Inovatif
Bidang Pemerataan Ekonomi (kategori
khusus) pada Otonomi Award 2009 di
Jakarta; Leadership Awards 2008 pada
Gelar Anugerah Profil Kepemimpinan
Daerah Terbaik; Penghargaan Bidang
Pendidikan berupa tanda Satyalencana 2008 dari Presiden; Penghargaan
Regional Trade, Tourism and Investment
(RTTI) Award 2008 yang menobatkan
Bupati H. Masfuk, SH. sebagai Bupati Terbaik Nasional bidang Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Daerah tahun 2008;
Penghargaan Upakarti 2007 dari Presiden; Ksatria Bhakti Husada dan Manggala
Bhakti Husada 2007, Penghargaan Piala
Citra Bhakti Abdi Negara 2006 serta juara
Lumbung Pangan Nasional 2005.

ngan

area wisata Walisongo, barak penginapan dan fasilitas lain yang
disediakan untuk memanjakan dan membuat pengunjung senyaman mungkin berekreasi dan berlibur bersama keluarga. Dekat
dengan WBL juga terdapat Tanjung Kodok Beach Resort yang
dilengkapi berbagai fasilitas diantaranya hotel, cottage, paviliun,
restoran dll.
Adapun “Maharani Zoo dan Goa” yang berjarak sekitar 500
m dari WBL menawarkan keindahan stalaktit dan stalagmit yang
berwarna-warni. Keindahannya sangat khas dan spesifik dibandingkan gua wisata yang lain. Bahkan menurut Prof Dr. KRT. Khoo,
ahli perguaan internasional dari Yayasan Speleologi Indonesia di
Bogor, Gua Maharani memiliki stalaktit dan stalagmit yang masih
hidup dengan pertumbuhan mencapai 1 cm per tahun. Prof Dr.
KRT. Khoo lebih lanjut menandaskan bahwa Gua Maharani dapat
disejajarkan dengan gua-gua wisata terkenal di luar negeri seperti
Gua Altamira di Spanyol, Gua Mammoth dan Carlsbad di Amerika
Serikat serta Gua Coranche di Perancis.
Tak hanya panorama gua, Maharani juga dilengkapi aneka

Potensi Wisata
Selain prestasi aspek ekonomi, Lamongan juga menyimpan potensi wisata
yang tidak kalah dibandingkan dengan
daerah lain. Terlebih Pemda Lamongan
sangat intens mengembangkan sektor
wisata untuk peningkatan PAD. Beberapa lokasi wisata unggulan Lamongan berada di bagian utara, tepi pantai
utara (pantura) Jawa. Semua objek
wisata tersebut tidaklah sulit dijangkau.
Terdapat beragam trayek darat yang
dapat dilalui. Dari arah timur, Lamongan
hanya satu setengah jam dari Surabaya.
Kita dapat melalui jalur pantura Daendels via Gresik, jalur tengah SurabayaBojonegoro maupun jalur selatan via
Mojokerto.
Pada jalur pantura, kita dapat menikmati perjalanan di tepi pesisir pantai
karang atau batuan kapur sambil melihat perahu layar tradisional. Kita pun
dapat singgah ke beberapa objek wisata
unggulan Lamongan seperti Tanjung
Kodok yang telah disulap menjadi Wisata
Bahari Lamongan (WBL) dan “Maharani
Zoo dan Goa”. WBL merupakan wisata
unggulan yang menggabungkan antara
panorama maritim dengan beragam
permainan keluarga yang menghibur.
WBL dengan luas 17 Ha dilengkapi sarana bermain anak, arena ketangkasan,
insektarium, marina, kolam renang air
tawar, kolam renang laut dengan pantai
pasir putih buatan, bumper car, space
shattle, kano, long boat, bumper boat,
tagada, planet kaca, sarang bajak laut,
arena pacuan kuda, sirkuit go kart,
resort, sea food restaurant, food court,
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WISATA

Ikon Utama Wisata Bahari
Lamongan (WBL), Batu
Mirip Kodok

1

Soto Khas Lamongan

2

Nasi Boranan

3

Keindahan Gua Maharani

4

2

1

3

koleksi satwa lokal dan internasional serta memamerkan keunik
an batuan hias dan batu mulia dari seluruh penjuru dunia (gem
stone gallery).
Selain WBL dan Maharani, kita dapat berwisata Walisongo
Sunan Drajat, melihat langsung Monumen Kapal Vander Wijck
sambil berbelanja aneka ikan laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Brondong atau sekedar melihat-lihat kawasan berikat Lamongan
Integrated Shorebase (LIS). Kunjungan kita ke objek wisata tadi
semakin lengkap dengan beragam kuliner khas yang ditawarkan,
seperti air legen, es dawet siwalan, kue jumbreg dll. Terdapat
beragam pula kerajinan tangan yang ditawarkan, seperti sentra
kerajinan emas, batik tulis dan bordir Desa Sendang Agung/Sendang Duwur, Paciran.
Pada jalur tengah, trayek Surabaya-Bojonegoro, kita dapat
melihat wajah Kota Lamongan. Saat memasuki gerbang kota, kita
akan disambut dengan sapaan “Selamat Datang ke Kota Soto Lamongan”. Seolah-olah mempersilahkan kita untuk mencicipi masakan khas kota ini. Soto yang menjadi ikon kota dapat dengan
mudah ditemukan, salah satu yang terkenal adalah Depot Asih
Jaya, di Jl. Panglima Sudirman. Selain soto, kita dapat mencicipi
beragam masakan khas Lamongan lainnya seperti tahu campur
di sekitar alun-alun, nasi boranan karena si penjual menjajakan
masakannya dengan boran (semacam wadah yang terbuat dari
anyaman bambu), tahu tek, wingko, bandeng dll. Kalau soal oleholeh, Lamongan juga nggak mau kalah. Kita dapat dengan mudah
menemukan aneka barang kerajinan produk asli Lamongan di
Pusat Kerajinan Kecil Lamongan yang juga berada di Jl. Sudirman,
dekat monumen Kadet Soewoko. Kita dapat menemukan aneka
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batik, anyaman tikar, tas, sandal dari enceng gondok, anyaman
kain tenun dll.
Tak cuma itu, jika Anda penggila bola (gibol) dapat pula ikut
menyaksikan langsung pertandingan Laskar Joko Tingkir Persela
di GOR Surajaya. Tentunya sambil berburu marchandise khas
klub yang berada di kios-kios depan stadion. Persela merupakan
kebanggaan tersendiri bagi warga Lamongan selama beberapa tahun terakhir. Terlebih sebagai wujud ego warga Lamongan bahwa
kota kebanggaannya dapat berkiprah di tingkat tertinggi pentas
sepak bola nasional.
Jika belum puas dengan semua wisata tadi, kita masih dapat
melanjutkan perjalanan ke arah barat dari kota Lamongan sekitar
25 km atau setengah jam perjalanan menuju Waduk Gondang,
Desa Lor, Kecamatan Sugio. Waduk dengan luas 6,6 Ha dan kedalaman 29 m ini diresmikan oleh Presiden Soeharto (waktu itu)
tahun 1987. Waduk Gondang tidak hanya menyajikan panorama
alam waduk, akan tetapi juga dilengkapi dengan wisata air, taman
bermain dan kebun binatang.
Nah, demikianlah potret Lamongan saat ini. Kekhasan wisata
dan kuliner yang dimilikinya patut menjadi alternatif bagi Anda
dan sekeluarga dikala liburan.WP

RESENSI Buku, Film, Musik

Oleh : LILY

WARDHANI ILHAM

Tubrukan
Kapal Pertamina
dengan Elixir
di Perairan Jakarta
William A. Cohen adalah se-

orang Nahkoda kapal tanker Pertamina
(Master Ocean Going 1992, Master
Marine 2001) mengabdikan hidupnya
di laut selama 19 tahun. Adalah seseorang yang sangat prihatin terhadap
masalah tubrukan ini dan tujuan
penulisan adalah agar kita berhatihati, baik nahkoda kapal, awak kapal,
pihak pelayaran, pihak yang berkenaan
dengan penyelesaian hukum/litigasi,
kearsipan sehingga apa yang bisa dicegah, dicegah, karena bila sudah terjadi
kerugian baik moril atau materiil akan
lebih besar lagi baik bagi pekerja maupun bagi PT Pertamina (Persero).
Tubrukan kapal (Perils of the Sea)
menyangkut berbagai hukum, baik
keterkaitan hukum suatu negara
dengan negara lain dan memiliki sifat
internasional. Banyak masalah yang
dihadapi akibat tubrukan ini, baik
masalah Hukum Perdata Internasional,
Hukum Asuransi, Hukum Acara, Hukum
Keselamatan Pelayaran yang menggunakan dasar Konvensi Internasional
Maritime organization (IMO) dan berbagai aturan yang bersifat internasional.
Tulisan ini menyadarkan pada kita
betapa sedikit sekali praktisi yang
menulis hokum maritim. Tabrakan
kapal yang terjadi antara kapal MT Sele
yang berbendera Indonesia dengan
kapal Elixir yang berbendera Malta,
seharusnya menurut Locus Delicti,
memakai teori hukum dimana kejadian
tersebut, yaitu memakai hukum Indonesia, karena terjadi di Pulau Seribu.
Namun karena satu dan lain hal, waktu
yang disediakan untuk mengajukan
gugatan (40 hari) tidak dilakukan, bah-

Judul :
Tubrukan Kapal Pertamina dengan
Elixir di Perairan Jakarta
		
Penulis :
Capt. H. Win Pudji Pamularso,
SH,M.H, M.Mar
Penerbit :
Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta 2009
		
Kolasi :
xii + 122 hlm

kan sudah lebih dari 6 bulan, sehingga
hukum yang dipakai adalah hukum
internasional.
Kelebihan buku ini ada beberapa,
yaitu :
1. Menyadarkan pada kita semua,
betapa kurangnya pengetahuan
kita mengenai hukum maritim
serta mengingatkan bahwa usaha di
bidang perkapalan yang menggunakan modal besar, resiko besar tetapi
memberikan nilai komersial yang besar bila dikelola dengan baik. Buku
ini merupakan salah satu referensi
bagi kita untuk mengurangi kelangkaan akan hukum maritim.
2. Merupakan peringatan awal agar
kita semua berhati-hati mengenai
tubrukan kapal, lebih merupakan
tindakan preventif yang sangat
diperlukan dalam pelaksanaan
tugas. Baik sebagai awak kapal,
pihak pelayaran, kearsipan (penyimpanan arsip yang rapi sehingga bila
diperlukan dokumen segera dapat
digunakan).
3. Secara implisit, penulis juga mengingatkan kita agar lebih pro aktif terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum. Karena menurut teori
friksi, semua orang sudah harus
dianggap mengetahui peraturan hukum yang sudah diundangkan, tidak
ada alasan tidak tahu, ketidaktahuan
yang akan menimbulkan kerugian
yang tidak sedikit.
4. Mengulas secara rinci mengenai
tubrukan kapal dan segala sesuatu
yang terkait dengannya secara
sistimatis. Dimulai dari apa saja
yang bisa menyebabkan tubrukan,

bagaimana penyelesaian hukum
setelah tubrukan terjadi, biaya ganti
rugi yang timbul sampai pada pemeliharaan kapal, karena laik tidaknya
kapal berlayar bisa merugikan posisi
suatu perusahaan di pengadilan.
5. Tulisannya tidak terlalu teknis sehingga mudah dimengerti oleh pembaca yang awam mengenai bidang
perkapalan.
Walaupun tidak tepat disebut sebagai kekurangan adalah penambahan
gambar-gambar atau bagan pada setiap bab yang dibahas, akan membuat
buku ini lebih menarik untuk dibaca.
Dan pada bab pendahuluan diberikan
gambaran secara sistimatis mengenai
isi buku, sehingga pada awal membaca
kita sudah tahu ruang lingkup buku ini.
Pada setiap akhir bab perlu ditambahkan kesimpulan dengan 4 atau 5 baris
kalimat.
Tidak bisa dipungkiri bahwa unsur
keselamatan kerja adalah gabungan
dari teknologi, SDM (people) dan
prosedur. Teknologi sudah baik pun bila
SDM-nya kurang kompeten dan tidak/
kurang peduli terhadap keselamatan
kerja & prosedur yang harus dipatuhi,
akan menyebabkan kecelakaan,
apalagi kalau ditambah teknologi tidak
memenuhi syarat, keadaan menuju
terjadinya insiden semakin tinggi.
Marilah kita jaga keselamatan
kerja di direktorat atau fungsi masingmasing dengan memperhatikan TSP,
yaitu teknologi, SDM dan prosedur.
Jangan sampai karena kelalaian kita,
akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar.WP
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Mendatar :
1. Sejenis campuran minuman dari berbagai minuman
ringan yang beralkohol
5. Peta
7. Beberapa benda peninggalan yang patut dikenang
dan diingat dari orang yang terkenal
8. Satuan ukuran volume
9. Aman, terlepas dari ancaman bahaya
11. Arah, condong, suatu hal yang sedang digemari
(bahasa Inggris)
12. Kain yang bahannya dari kapas
13. Bagian/penggalan cerita; nukilan adegan cerita
14. Penampung sampah
15. Lari (bahasa Inggris)
16. Tanpa berhenti; terus-menerus

50

Warta Pertamina • April 2010

Menurun :
1. Lengkap
2. Kebebasan; Hak azasi manusia yang diperjuangkan oleh
bangsa-bangsa terjajah
3. Cairan yang sangat dibutuhkan manusia
4. Tidak stabil; goyah
5. Susunan kata yang teratur dan mengandung pengertian
6. Gembira
9. Endapan lapisan tanah dalam ilmu geologi
10. Pegang dari keadaan lari
12. Meriam
13. Jauh (bahasa Inggris)
14. Tetapi (bahasa Inggris)

