Hak cipta dan penggunaan kembali:
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah,
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat
yang serupa dengan ciptaan asli.
Copyright and reuse:
This license lets you remix, tweak, and build upon work
non-commercially, as long as you credit the origin creator
and license it on your new creations under the identical
terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

Lembar Observasi
Tanggal

Waktu

Selasa, 7 November
2017

09.05 09.24

Selasa, 7 November
2017

09.25

Selasa, 7 November
2017

11.03

Rabu, 8 November
2017

09.00 –
10.00

Aktivitas
Seluruh karyawan Divisi
Corporate
Communication
berkumpul di meja bundar
ruang kerja Divisi
Corporate
Communication untuk
menikmati sarapan pagi
bersama.

Hasil

Pada saat itu, Audrie
baru masuk kerja
setelah mengambil cuti
untuk berlibur ke Bali,
pada pagi itu Audrie
datang dengan
membawa oleh-oleh
khas Bali yang
diberikan kepada
seluruh anggota
termasuk peneliti.
Suasana yang dirasakan
pada saat itu adalah rasa
kekeluargaan yang
sangat kental, semua
berbaur dan bercanda
bersama tanpa
terkecuali.
Seluruh karyawan Divisi
Seketika suasana yang
Corporate
tadinya ramai berubah
Communication kembali
menjadi tenang, dan
ke meja kerja masingseluruh karyawan Divisi
masing dan memulai
Corporate
pekerjaan pada hari itu.
Communication pun
terlihat memulai
pekerjaan mereka
masing-masing.
Pada saat itu di ruang
Pada saat itu diskusi
kerja Divisi Corporate
berlangsung secara
Communication, Peneliti
terbuka, karena seluruh
sedang duduk di samping karyawan termasuk
meja Melanie, kemudian
peneliti pada saat itu
Audrie, Ariono dan Krisna dapat mendengar
mendatangi meja Melanie pembicaraan tersebut.
untuk berdiskusi terkait
Diskusi berjalan santai.
perencanaan event
Employee Appreciation
Night (EAN).
Peneliti melakukan sesi
Pagi itu suasana pada
wawancara dengan
saat peneliti melakukan
Nathaline Sirait di ruang
wawancara berlangsung
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kerja Human Resources
(HR/IRA) Department.

Rabu, 8 November
2017

11.30

Di ruang kerja Divisi
Corporate
Communication, Handri
Ramdhani selaku Deputy
Head of Division
Corporate
Communication seketika
menerima telepon dan
menutup pintu ruang
kerjanya.

Rabu, 8 November
2017

12.00 –
14.00

Peneliti diajak oleh
Audrie, Melanie, Ariono,
dan serta Mellinda untuk
ikut menghadiri rapat
committee terkait event
EAN, rapat committee ini
dilaksanakan di
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terbilang sangat santai,
beliau sangat ramah dan
sangat menyambut
keberadaan peneliti
pada saat itu. Bahkan,
staf HR lain yang juga
berada di ruangan yang
sama pun ikut
membantu menjawab
beberapa pertanyaan
yang peneliti berikan
kepada Nathaline Sirait
secara tidak langsung,
bahkan dengan atasan
HR/Expatriat, yakni
Meivita juga turut
menyambut baik
keberadaan peneliti
pada saat itu.
Sebelum menutup
telepon yang tampaknya
akan membicarakan
terkait hal-hal privasi,
maka Handri terlebih
dahulu menutup
pintunya pun ia
berbicara dengan sedikit
suara bernada kencang,
“Pintu saya tutup
sebentar ya, ada
menyangkut hal pribadi
nih..”, dan pada saat itu
juga seluruh isi ruang
kerja Corporate
Communication pun
serentak hanya
tersenyum menanggapi
omongan Handri
tersebut.
Rapat pada saat itu
berjalan santai,
dikatakan santai karena
para peserta rapat di
perbolehkan untuk
menyantap makan siang
yang memang sudah

Community Center Total
E&P Indonesie
(ComCem) pada pukul
12.00-14.00. Rapat ini pun
dihadiri oleh karyawan,
baik yang menjabat
sebagai panitia EAN
maupun dihadiri juga oleh
vendor dan Event
Organizer yang memang
ikut terlibat dalam acara
ini
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disediakan oleh para
panitia penyelenggara
rapat, yakni dari Divisi
Corporate
Communication.
Sembari menyantap
makan siang, sembari
berdiskusi satu sama
lain dan berlangsung
terbuka. Rapat pada
siang itu dipimpin oleh
Ariono, selaku ketua
panitian event EAN
2017. Peneliti pun ikut
menyimak rapat ini dari
awal hingga akhir rapat
berlangsung.

Peneliti bersama Deputy Head of
Division Corporate Communication,
Handri Ramdhani
(Selasa, 7 November 2017)
Ruang meeting Corporate Communication
Division, Total E&P Indonesie

Peneliti bersama Head of Service
External Communication Department,
Achmad Krisna
(Selasa, 7 November 2017)
Ruang Corporate Communication
Division, Total E&P Indonesie
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Peneliti bersama Head of Service
Internal Communication Department,
Ariono Hadipuro
(Rabu, 8 November 2017)
Ruang Corporate Communication
Division, Total E&P Indonesie

Peneliti bersama HR/ Expatriat Officer,
Nathaline Sirait
(Rabu, 8 November 2017)
Ruang HR/IRA, Total E&P Indonesie
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Peneliti bersama Internal Communication Officer,
Audrie Napitupulu
(Selasa, 7 November 2017)
Ruang Meeting Corporate Communication
Division, Total E&P Indonesie

Peneliti bersama External Communication Officer,
Mellinda Siregar
(Rabu, 8 November 2017)
Ruang Meeting Corporate Communication
Division, Total E&P Indonesie
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Peneliti bersama Safety Supervisor,
Andi Lestari
(Rabu, 1 November 2017)
Total E&P Indonesie Housing Complex, Asrama
Total Rescue Team

Peneliti bersama HSE Safety Operation Support,
Fajar Seno Jati
(Senin, 6 November 2017)
Ruang kerja Fire Station Total E&P Indonesie
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Transkrip Wawancara

WAWANCARA 1
Narasumber: Andi Lestari
Jabatan: Safety Supervisor (Site)
Lama bekerja: 4 tahun
Tempat Wawancara: Total housing complex, Asrama Total Rescue Team
Waktu: Rabu, 1 November 2017, pukul 18.15-18.35
Selamat sore, Mas Andi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian dari
budaya organisasi itu sendiri kalau menurut Schein, yaitu budaya organisasi
merupakan suatu sistem makna yang dianut bersama oleh setiap anggota,
sehingga membedakan nilai sebuah organisasi dengan organisasi lainnya.
Dengan kata lain, budaya merupakan sebuah kebiasaan, standar kerja, dan
atau etika kerja. Menurut Mas Andi, apa saja budaya organisasi yang
dimiliki oleh Total E&P Indonesie? Kalau ada, dalam bentuk apa saja?
Ya, jadi Total E&P Indonesie kan merupakan salah satu perusahaan oil and gas
yang terbesar ya, terutama di Indonesia. Jadi, terutama di industri minyak dan gas
itu risikonya termasuk besar, jadi salah satu budaya yang sangat kita tekankan di
Total itu adalah budaya safety atau safety culture, itu salah satunya. Yang kedua,
karena Total merupakan perusahaan yang besar, jadi rentan terhadap adanya
praktik-praktik korupsi, kolusi, suap, dan lain-lain. Jadi kita punya ada namanya,
code of conduct itu merupakan salah satu budaya dimana kita harus menghindari
yang namanya hal-hal terkait dengan code of conduct tersebut.
Apakah Mas Andi bisa memberikan contoh budaya organisasi yang
dilakukan oleh Total E&P Indonesie baik dalam contoh ringan, maupun
contoh beratnya?
Salah satu yang bisa saya berikan contohnya adalah safety culture. Di site sendiri
kita sangat strict dengan yang namanya safety culture, jadi kita selalu, bahkan itu
sehari-hari kita selalu memberikan apa saja tindakan-tindakan yang harus diambil
oleh orang-orang atau karyawan-karyawan, baik itu internal maupun eksternal
bagaimana cara beraktifitas yang safe di lapangan.
Apakah budaya organisasi tersebut dilakukan oleh seluruh karyawan Total
E&P Indonesie? Atau hanya berlaku di kalangan karyawan tertentu?
Jadi, tujuan utama dari safety culture tersebut adalah frontliner, jadi frontliner
tersebut sebenarnya sebagian besar dari eksternal Total E&P Indonesie, jadi baik
itu karyawan maupun eksternal, kontraktor, service, dan lain-lain harus memiliki
budaya safety culture tersebut.
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Agar lebih aware gitu ya, Mas?
Iya, benar sekali.
Adakah terdapat perbedaan budaya organisasi yang menjadi ciri khas di
Total E&P Indonesie dengan perusahaan lain? Contohnya mungkin di
tempat Mas Andi bekerja sebelumnya.
Total memiliki standart safety yang cukup tinggi dibandingkan perusahaan yang
lain, sehingga untuk mempertahankan target-target safety atau safety culture
tersebut, kita sangat strict dengan budaya tersebut. Sehingga, menurut saya Total
memiliki standart safety yang lebih tinggi dari yang lain, contoh yang paling
sederhana yang bisa saya ambil adalah tentang penggunaan PPE, kita ada
namanya policy atau kebijakan zero tolerance untuk PPE, jadi semua pekerjaan
akan dihentikan jika ia tidak menggunakan PPE yang komplit.
Menurut Mas Andi, berdasarkan budaya organisasi yang dimiliki oleh Total
E&P Indonesie telah menjadikan karyawan memiliki rasa identitas
tersendiri terhadap Total E&P Indonesie?
Tentu saja, jadi kita baik itu pihak karyawan maupun pihak eksternal yang sudah
bekerja di Total biasanya sangat bangga dengan standart safety culture yang
dimiliki oleh Total. Standart atau safety culture tersebut merupakan ciri khas kita,
sehingga itu merupakan salah satu bentuk identitas kita yang berbeda dengan
perusahaan lain.
Menurut Mas Andi, apakah budaya organisasi Total E&P Indonesie turut
membentuk cara berkomunikasi antarkaryawannya?
Pasti, karena untuk memberikan atau menyampaikan dan mensosialisasikan
budaya safety culture tersebut kita pasti banyak berkomunikasi dengan frontliner
atau karyawan lain, itu merupakan salah satu fasilitas komunikasi antar
manajemen dan karyawannya, dan itu sudah kita lakukan baik harian, mingguan,
bulanan, maupun tahunan. Kita melakukan workshop, melakukan pertemuan,
melakukan sosialisasi.
Berarti itu semua cukup berjalan secara baik ya, Mas?
Cukup baik dan cukup aktif.
Sebagai seorang karyawan, apakah Mas Andi turut menularkan budaya
organisasi terhadap karyawan lain selama ini? Jika iya, bagaimana caranya?
Caranya yaitu dengan tadi, kita ada melakukan workshop meeting atau pertemuan
regular dimana di pertemuan tersebut kita selalu menyampaikan pesan-pesan
bagaimana cara berbudaya safety yang baik.
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Itu terhadap seluruh karyawan ya, Mas? Atau karyawan tertentu saja?
Seluruh karyawan, objektifnya terhadap seluruh karyawan.
Menurut Mas Andi karena Anda termasuk kepada karyawan yang bekerja
di site, lalu adakah kebiasaan menarik yang dilakukan selama Anda
melakukan pekerjaan disana? Mungkin contohnya kebiasaan menarik yang
Anda biasa lakukan dengan rekan kerja lainnya.
Tentu saja, kita selalu berpikir bagaimana karyawan tersebut bisa menerima
kebudayaan yang kita harapkan. Salah satu yang pernah kita lakukan adalah
dengan melakukan sosialisasi saat HSE Month atau Bulan K3 (Kesehatan
Keselamatan Kerja). Dibulan K3 tersebut, selama satu bulan kita mengadakan
acara-acara dimana acara tersebut bisa dikatakan unik, dan memang berbeda
dengan acara pada umumnya di Total yang relative lebih kaku. Kalau kegiatan ini
sedikit lebih menarik dan fleksibel, sehingga karyawan dapat menerima
kebudayaan ini bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai inisiatif dari diri
sendiri.
Lalu, feedback karyawan dengan adanya acara HSE Month ini seperti apa,
Mas?
Sampai sekarang sih antusias atau inisiatif dari teman-teman yang bekerja itu
lebih efektif, dibandingkan dengan perusahaan lain yang kaku.
Menurut Mas Andi, adakah hambatan dalam melakukan komunikasi yang
Anda rasakan selama Anda bekerja di site?
Tentu saja ada, hambatan antara frontliner dan manajemen secara umum dengan
perusahaan yang lain itu pasti ada. Tapi itu merupakan tantangan kita, terlebih
saya sebagai supervisor, biasanya sebagai jembatan antara manajemen dan orangorang yang bekerja di lapangan. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan dari
manajemen ke pekerja, dan sebaliknya bagaimana menyampaikan feedback ke
manajemen.
Selama Anda bekerja di site, adakah perbedaan yang terjadi ketika Anda
melakukan komunikasi dengan atasan Anda? Jika iya, berikan contoh.
Pastinya ada ya, perbedaan itu secara umum seperti dengan yang saya bilang
sebelumnya, bagaimana kita menyampaikan komunikasi agar atasan kita tersebut
atau helicopter view yang ada di lapangan. Karena atasan saya tidak langsung
terjun ke lapangan, saya adalah mata representatif dalam melakukan komunikasi
dengan anggota saya, tantangannya adalah saya harus bisa mengambil atau
menyimpulkan situasi yang ada di site dan bisa dicerna oleh atasan saya.
Perbedaan yang terjadi adalah jika feedback dari karyawan itu harus di packaging
sebagus mungkin agar atasan bisa menerima. Tapi itu semua bisa kita minimalisir
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dalam bentuk dengan cara salah satu challenge atau tantangan kita adalah karena
mengingat lapangan kita yang luas, main power kita kadang juga terbatas dengan
operasional tertentu. Itu merupakan faktor penghambatnya.
Bagaimana cara meminimalisir hambatan tersebut, Mas?
Dengan cara kita membuat prioritas, prioritas apa saja yang harus kita lengkapi
dengan begitu kita bisa lebih efektif menyampaikan budaya kita, dan komunikasi
kita terhadap atasan juga lebih lancer.
Untuk atasan Anda sendiri, apakah merupakan seorang expatriat atau orang
lokal?
Atasan saya kebetulan orang lokal, asli Indonesia.
Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya, Mas
Andi.
Iya sama-sama Ayu.
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WAWANCARA 2
Narasumber: Fajar Seno Jati
Jabatan: HSE Safety Operation Support
Lama bekerja: 12 tahun
Tempat Wawancara: Ruang kerja Fire Station, Total E&P Indonesie.
Waktu: Senin, 6 November 2017, pukul 11.50-12.20
Selamat siang, Pak Fajar. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian
dari budaya organisasi itu sendiri kalau menurut Schein, yaitu budaya
organisasi merupakan suatu sistem makna yang dianut bersama oleh setiap
anggota, sehingga membedakan nilai sebuah organisasi dengan organisasi
lainnya. Dengan kata lain, budaya merupakan sebuah kebiasaan, standar
kerja, dan atau etika kerja. Menurut Pak Fajar, apa saja budaya organisasi
yang dimiliki oleh Total E&P Indonesie? Kalau ada, dalam bentuk apa saja?
Budaya secara global ataupun budaya secara detail, ini kan sudah ter cluster
dalam definisinya ini kan membedakan nilai budaya organisasi dengan organisasi
lainnya. Saya kasih satu contoh di Total itu budaya keselamatan kerja, kebetulan
kan saya ada disitu. Kita mencoba mengaplikasikan itu dalam koridor untuk
membiasakan orang. Itu satu contohnya. Bahwa budaya itu juga mesti di manage
sekali lagi kalau di kita safety culture itu berusaha di siapkan di design, jadi
orang-orangnya siapa saja yang mengawas, targetnya apa, di Total sudah jelas.
Kenapa Total mengambil safety culture itu, karena kalau kita lihat antara apa yang
di inginkan oleh perusahaan, dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat
Indonesia pada umumnya secara lebih general itu kan ada gap nya. Perusahaan
maunya seperti ini, kemudian perusahaan masih di level yang seperti diharapkan
oleh masyarakat, makanya ditegaskan budaya keselamatan kerja.
Ini mengasumsikan bahwa masyarakat perlu diajak untuk membudayakan
keselamatan kerja yang pada titik akhirnya nanti si perusahaan untung, si
karyawan juga untung. Satu contoh gini, perusahaan maunya bekerja di
ketinggian itu harus menggunakan syarat-syarat standart tertentu, sedangkan di
masyarakat karena background mereka berbeda, pemahaman juga berbeda. Maka
mereka akan bilang “tidak, saya tidak usah pakai pelindung diri itu udah cukup”.
Sedangkan begitu masuk ke wilayah Total, dia harus di budayakan harus
mengikuti aturan kita. Jadi, perusahaan tidak mengalami kerugian, tidak
mengalami gangguan interupsi dari pekerjaan, dan secara image juga bagus. Si
karyawan pun juga tetap bisa bekerja dengan aman.
Culture atau budaya juga menjadi sesuatu yang penting, karena mau tidak mau,
suka tidak suka, yang namanya perusahaan dia mesti hidup dengan kebudayaan
setempat tapi juga sekali lagi mesti di modifikasi. Total multinational company,
dia ada dimana-mana. Di Afrika dengan disini bisa jadi berbeda, tapi mau tidak
mau tidak peduli di Afrika dengan di Indonesia, dalam level tertentu itu harus
sama karena tujuannya jelas. Jadi menurut saya salah satu contoh yang ada di kita,
Total sudah sampai pada level membicarakan budaya keselamatan kerja. Karena
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mengingat Total multinational company, dia bekerja dengan berbagai budaya,
Total juga suka tidak suka, mau tidak mau, mesti kerja sama dengan orang. Beda
kalau mesin, budayanya kan beda. Atau semuanya sudah otomatis. Dan
harapannya sekali lagi, dengan diterapkan budaya keselamatan kerja itu, orang
akan mengikuti aturan dari Total. Orang akan terbiasa. Contoh gampang yaitu,
pakai seatbelt. Orang harus di doktrin mulai dari awal, sampai entah kapan yang
tujuannya adalah nanti pakai seatbelt itu menjadi sebuah kebiasaan. Kurang lebih
seperti itu
Apakah budaya organisasi tersebut dilakukan oleh seluruh karyawan Total
E&P Indonesie? Atau hanya berlaku di kalangan karyawan tertentu?
Oke, yang namanya budaya itu pada umumnya dilakukan oleh semua. Karena
tolak ukur keberhasilannya adalah, kalau semua orang mau melakukannya.
Walaupun level kepatuhannya bisa berbeda. Bahwa budaya sebagai program,
nanti juga akan dilengkapi dengan kalau pendekatannya manajemen secara umum
ada planning nya, ada di organizing, ada di controlling, kita juga mestinya seperti
itu.
Itu contoh perbedaannya ya, Pak?
Saya pikir kalau perusahaan mau serius, dia mesti melakukan itu. Safety culture di
kita itu ditegaskan. Komitmen jelas, si manajemen akan melakukan statement
commitment bukan hanya statement secara verbal tapi juga statement secara
tertulis, karena sesuatu yang tertulis itu secara legal itu menjadi jelas. Semua
orang bisa melihat. Karena kalau sesuatu yang bukan komitmen atau jelas itu
bukan sebuah komitmen, tapi komat-kamit. Si perusahaan juga akan
mengalokasikan sumber daya, baik orang, waktu, dana untuk memastikan bahwa
budaya itu dilakukan. Ada orang-orang tertentu yang ditunjuk untuk mengurus
ini. Ada orang tertentu yang nanti disuruh men-design program tertentu, ada target
kelompok tertentu untuk terlibat secara langsung.
Ada juga bikin event setahun sekali contoh, World Safety Day atau bulan K3. Itu
semacam pemancing agar orang tertarik. Semacam bentuk games. Ada juga
menggunakan poster-poster tertentu, bikin video, dan sebagainya. Itu berujung
kita ingin semua orang terangkul, semua terlibat, dan sekali lagi karena perbedaan
background itu bisa jadi program untuk satu kelompok tertentu dengan kelompok
yang lain itu bisa jadi berbeda.
Misalnya nih, kita berbicara di kalangan kelompok engineer yang mereka udah
well educated, dengan sedikit program mungkin mereka udah mengerti dan
paham maksudnya. Tapi itu akan berbeda jika diomongkan dengan teman-teman
yang di level bawahnya. Perbedaannya kalau di level tertentu dengan “batuk” saja
dia sudah bisa tau artinya. Tapi, di level lain harus lebih dari sekedar batuk. Tapi
tetap harus memakai kontrol juga, kita juga mesti punya key performance
indicator. Misalnya, kalau yang bagus diberi tepuk tangan, kalau yang salah tetap
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harus diberi semacam pengingat. Itu bagian dari agar semua orang bisa menuju ke
arah yang sama. Sekali lagi keyword nya adalah sukses tidaknya sebuah budaya,
itu tergantung dari seberapa banyak orang yang terlibat, sejauh apa keterlibatan
semua orang tersebut.
Adakah terdapat perbedaan budaya organisasi yang menjadi ciri khas di
Total E&P Indonesie dengan perusahaan lain? Contohnya mungkin di
tempat Bapak bekerja sebelumnya.
Oke, ya tentu saja ada. Gini, kalau di Total ini mungkin pernah mendengar
ledekan Total E&P Indonesie induknya kan di Perancis itu kan banyak yang
mengatakan dengan tanda kutip sebagai Jawa nya Eropa. Dia melakukan running
culture dengan menggunakan etika-etika tertentu, kalau di perusahaan saya dulu,
sama wujudnya safety culture mungkin, cuman karena dia background nya dari
negara lain itu aplikasinya sangat beda. Contoh, kalau di Total itu misalnya gini
kalau ada orang yang memang terhadap safety culture, ada orang yang
mempunyai safety culture yang positif, si perusahaan ini nantinya dalam momen
tertentu nantinya juga akan memberikan apresiasi. Apresiasinya bisa bermacammacam. Tapi, disatu sisi juga kalau ada yang memang mengambil jalan yang
menyimpang, Total juga akan melakukan tindakan tertentu. Cuman, disini itu
prinsipnya adalah contohnya terjadi sebuah kecelakaan, selama ini Total
mendasarkan itu pada paradigma bahwa kita tidak mencari siapa yang salah, tapi
kita mencari solusi bagaimana agar kejadian serupa itu tidak terjadi lagi. Ini agak
sedikit berbeda dengan perusahaan yang saya bekerja sebelumnya. Dalam konteks
penegakan aturan. Salah satu penyebabnya juga dalam kematangan organisasi
tersebut, bisa juga paradigma yang berbeda, dan juga bisa karena situasi dan
kondisi yang berbeda.
Menurut Bapak, berdasarkan budaya organisasi yang dimiliki oleh Total
E&P Indonesie telah menjadikan karyawan memiliki rasa identitas
tersendiri terhadap Total E&P Indonesie?
Oh iya, jadi di kita itu memiliki prinsip gini, ada satu masalah itu pasti bisa
dicarikan solusinya. Kita bisa diskusi, karena pada prinsipnya semua masalah di
dunia ini problem utamanya adalah komunikasi. Selama tidak berkomunikasi
dengan baik, itu bisa terjadi miss understanding. Di Total akhirnya ada istilah
“yuk, diskusi dulu”, dan itu sudah menjadi suatu budaya juga. Safety culture itu
juga basisnya adalah komunikasi. Contoh, ke engineer atau ke pihak yang atas itu
dilakukan dengan “batuk”, tapi ke pihak bawah bisa jadi kita kumpul bareng,
ngopi bareng, berdiskusi kamu punya masalah apa, kita minta mereka uuntuk
ngomong. Nah, nanti kalau ada yang benar-benar asik dan ada yang bisa diambil
idenya, kita misalnya kasih reward dan segala macamnya. Jadi, intinya adalah
basis utamanya komunikasi. Menurut saya, itu menjadi akar dari membangun
budaya atau safety culture seperti itu.

Peran Divisi Corporate..., Ayu Asti Larasati, FIKOM UMN, 2018

Sebagai seorang karyawan, apakah Bapak turut menularkan budaya
organisasi terhadap karyawan lain selama ini? Jika iya, bagaimana caranya?
Secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, saya pribadi juga
menularkan. Makanya, salah satu ciri keunikannya kenapa kita mengambil tema
safety culture itu adalah sekali lagi sadar tidak sadar orang diarahkan kesana.
Orang diarahkan untuk melakukan sesuatu hingga menjadi terbiasa. Saya akhirnya
juga menularkan hal-hal seperti itu. Nah, ciri suksesnya sebuah program yang tadi
dikatakan, safety culture itu dijelaskan disitu, orang kalau sudah dengan sukarela
itu melakukan sesuatu. Saya pribadi, bekerja di safety ya akhirnya entah itu
sebagai sebuah kegiatan profesi atau kegiatan individu yang tidak terkait profesi,
itu pasti akan menularkan.
Contoh saja, tidak usah ke lingkungan kerja yang itu sudah pasti ya. Ke keluarga
saya saja, itu sadar tidak sadar saya turut menularkan. Contoh, pakai seatbelt.
Anak saya itu dari kecil sudah saya biasakan menggunakan seatbelt, itu dia sudah
begitu masuk mobil sudah dialam bawah sadar langsung menggunakan seatbelt,
apa yang didapat anak saya ketika saya komparasi dengan misalnya keponakan
saya, ketika di mobil saya, saya mesti harus mengingatkan lagi untuk memakai
seatbelt. Bahkan terkadang anak saya juga turut mengingatkan kepada keponakan,
mertua, dan saudaranya untuk tidak lupa menggunakan seatbelt. Secara tidak
sadar kita ikhlas melakukan itu karena kita butuh. Ini hanya salah satu contoh saya
menularkannya.
Menurut pandangan Bapak, apakah ada budaya atau kebiasaan tersendiri
yang diterapkan oleh Divisi tempat Bapak bekerja sekarang dalam
kesehariannya? Atau sama saja dengan Divisi-divisi lainnya?
Kalau dilihat bahwa budaya itu kan salah satu prasarana nya ialah item-item atau
parameternya harus bisa diaplikasikan ke semua, secara general itu harus bisa.
Nah, budaya itu sendiri bila di break down lebih lanjut, penyusunannya atau
elemennya kan banyak sekali. Kita ngomongin Total, itu ada operation dengan
operation, field operation, kita ngomongin drilling, security, dan lain sebagainya.
Itu yang menjadi elemennya. Karena itu adalah sebuah organisasi yang disusun
oleh elemen tersebut, tentu saja ada perbedaannya, walaupun jika dengan
kacamata global itu seolah-olah sama. Contoh kecil saja di tempat saya bekerja,
fire station misalnya, itu kan dia mencoba mengelola aktifitas dia beradaptasi
dengan tuntutan-tuntutan yang ada, safety emergency responses itu mesti siap at
anytime. Makanya kita mesti mengarahkan anggota kita, skill knowledge dan
kemampuannya itu harus siap at anytime, siap at anytime kita itu mungkin
berbeda dengan dengan divisi lain. Contoh, kita harus siap dan ready dengan
inisiasi itu lima menit, makanya terkadang kita agak sedikit militer-militer.
Kebudayaan kita juga kalau kondisinya normal, kita semua menjadi teman, tapi
kalau bekerja, kondisi emergency, kita harus menghormati jenjang garis komando.
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Contoh lainnya, bahwa safety sebagai salah satu pelaku yang akan menegakkan
aturan dari safety culture tadi, kita juga meminta ke teman-teman di safety untuk
menerapkan standart lebih. Kita ini penjaga aturan, jangan sampai kita menjadi
sebagai orang yang malah melanggar aturan. Kalau orang lain melihat kita sebagai
pelanggar aturan, ya jangan harap orang lain akan mengikuti atau menaati aturan.
Nah, contoh kecil disitu kita ada dan unik, yang membedakan dengan divisi dan
department lain.
Baik, pertanyaan dari saya itu sih, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya,
Pak Fajar.
Iya, mudah-mudahan lancar ya dalam mengolah data dan membuat skripsinya.
Amin, terima kasih, Pak.

Saya ingin bertanya terkait asumsi Pak Fajar terhadap Total E&P
Indonesie, dulu sebelum masuk ke Total E&P Indonesie apa yang Pak Fajar
bayangkan tentang perusahaan ini? Dan kenapa pada akhirnya menetapkan
pilihan kepada Total E&P Indonesie?
Baik Ayu, jujur saya hanya tau Total itu adalah perusahaan minyak seperti hal nya
Pertamina, hanya saja Total ini perusahaan Perancis. Detail organisasi dan
bisnisnya saya tidak begitu tau. Saya memilih Total karena Total merupakan salah
satu perusahaan minyak bergengsi, karena buat saya yang seorang lulusan teknik
kimia ini, Total itu sesuai sekali dengan background yang saya miliki.
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WAWANCARA 3
Narasumber: Achmad Krisna
Jabatan: Head of Service External Communication Department
Lama bekerja: 5 tahun
Tempat: Ruang Corporate Communication Division, Total E&P Indonesie.
Waktu : Selasa, 7 November 2017, pukul 09.00-09.25
Selamat siang, Mas Krisna. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian
dari budaya organisasi itu sendiri kalau menurut Schein, yaitu budaya
organisasi merupakan suatu sistem makna yang dianut bersama oleh setiap
anggota, sehingga membedakan nilai sebuah organisasi dengan organisasi
lainnya. Dengan kata lain, budaya merupakan sebuah kebiasaan, standar
kerja, dan atau etika kerja. Menurut Mas Krisna, apa saja budaya
organisasi yang dimiliki oleh Total E&P Indonesie? Kalau ada, dalam
bentuk apa saja?
Kalau menurut saya, dulu saya pernah ada di grup Kompas Gramedia, itu memang
sangat berbeda dengan organisasi disini, dalam arti di Total E&P Indonesie ini
kan berkaitan dengan pekerjaan yang berisiko tinggi jadi di oil & gas itu
pekerjaannya penuh dengan risiko, juga butuh modal yang tinggi. Nah, sehingga
kombinasi itu saya pikir menjadikan suatu budaya sendiri. Yang saya pelajari di
Total adalah bahwa seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya Total di
Indonesia maupun Total di 130 Negara yang lain, ini menjadikan Total
mempunyai pengalaman yang tinggi terhadap aspek kepada safety. Nah, budaya
ini yang kemudian di beberapa tahun belakangan ini menjadi sangat kental,
mungkin dipicu juga dengan adanya beberapa insiden, sehingga penerapan aspek
safety ataupun budaya safety menjadi sangat tinggi. Nah, bahkan dari grup itu,
menyatakan bahwa safety is our core value of the company. Jadi, bukan lagi cuma
slogan melainkan menjadi core value dari Total Group.
Saya menyaksikan bagaimana perjalanan safety itu diterapkan dalam lima tahun
ini, 5 tahun yang saya saksikan adalah ini contoh yang bagus banget ya, kenapa
karena saya yakin Total menerapkan standart safety itu cukup tinggi. Saya merasa
nyaman dengan budaya safety nya Total, saya merasa nyaman dalam bekerja,
saya merasa nyaman aman, sehingga itu yang harapannya dirasakan juga oleh
keluarga. Keluarga juga merasa aman melepas suaminya, atau istrinya berangkat
kerja di Total karena dia yakin, Insya Allah dia akan kembali dengan selamat.
Nah, kembali ke tadi adalah ini adalah contoh yang bagus di penerapan safety nya
contohnya ada turunan dari safety value, core value tentang safety ini adalah
tahapan budaya “Safety for me, safety for you, safety for all”. Itu yang diterapkan
oleh Group, kemudian dari Total E&P Indonesie, itu menerapkan “I care for me, I
care for you, I care for all”. Value I care ini mengacu kepada yang saya tahu Ki
Hajar Dewantoro ya dengan Tut Wuri Handayani, jadi kepedulian ini kemudian
bagaimana supaya setiap member of the company itu punya budaya peduli
terhadap diri sendiri, orang lain, dan terhadap semua kondisi.
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Jadi, memang dari Divisi HSE, begitu juga dengan Divisi Corporate
Communication itu membuat strategi komunikasi supaya budaya I care ini
menjadi budaya semuanya. Nah, memang tidak untuk menjadikan suatu budaya
kan tidak bisa dipaksakan dalam waktu yang singkat, tapi bisa dibentuk.
Pembentukan ini membutuhkan strategi, memang tidak cepat ya untuk
membentuknya, jadi ada beberapa event yang harus di create untuk beberapa
program sehingga lama-lama budaya ini terbentuk dengan sendirinya, setiap
member itu melaksanakannya dengan sendirinya.
Contoh berat atau penerapannya itu misalnya di perusahaan kita ada yang
namanya CERMAT, CERMAT itu bagaimana kita mencermati sebuah anomali.
Sebuah anomali atau sebuah kondisi yang bisa dijadikan example behaviour,
bahkan company sudah menjadikan mekanismenya dengan mengisi formulir
CERMAT, dan kemudian menjadikan target individu, diberikan target dalam
setahun itu minimal mengisinya empat kali. Bahkan juga melakukan report
CERMAT itu sendiri. Itu wajib. Dengan begitu, kewaspadaan itu akan tetap ada
buat si orang tersebut dan dia harus diingatkan dengan peraturan itu. Dari situ
saya melihat bahwa memang budaya itu bisa dibentuk, tapi juga tetap harus di
kawal dengan peraturan, karena kalau dibiarkan aja mungkin juga orang akan lupa
dengan sendirinya. Misalnya, kalau kita tidak menggunakan PPE yang proper,
kita benar-benar tidak boleh bekerja. Nah, itu kan peraturan. Misalnya di lapangan
itu ada peraturan, “No PPE, go home!”. Sama halnya dengan budaya berlalu
lintas, itu juga diterapkan oleh TEPI kepada karyawannya, dari hal yang sangat
simple yakni menggunakan seatbelt, itu hal yang kecil tapi dikomunikasikan
dengan karyawan di company.
Kalau contoh yang berdampak besar, yang saya pahami kalau di kantor itu kalau
ingin melakukan pekerjaan ada yang namanya work permit yang harus diurus.
Work permit itu ada yang cold permit dan ada yang hot permit. Itu salah satu cara
supaya pekerjaan yang dilakukan itu benar-benar safe. Contohnya, dari Corporate
Communication Division akan melakukan kunjungan pengamatan, ke setiap
lapangan maupun termasuk ke Rig. Kalau kita mau ke Rig, kemungkinan sering
ada aktifitas pengeboran. Nah, dengan adanya aktifitas pengeboran, itu bisa terjadi
ada gas yang mengambang, gas ini sangat berbahaya bisa berpotensi menjadi
sebuah kebakaran jika ada pemicunya, salah satu pemicunya adalah lampu flash
dari kamera, itu bisa memicu kebakaran di lapangan produksi maupun di tempat
pengeboran, makanya salah satu pencegahnya adalah kita melakukan sebuah
permit untuk melakukan pekerjaan itu, bahkan untuk cuman memotret, itu ada
permit nya. Ketika datang ke area Rig, itu kalau ga salah hot permit, karena
berhubungan dengan api karena risikonya sangat tinggi.
Kalau respon dari karyawannya sendiri setalah menerapkan budaya
tersebut bagaimana, Mas?
Kalau yang saya tahu dari obrolan non-formal maupun resmi ketika ada forum
komunikasi, karyawan maupun kontraktor yang bekerja, partner nya Total, itu
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mereka merasa appreciate dengan standart safety yang diterapkan Total, karena
walaupun kesannya kayaknya ribet ya, tapi itu pada akhirnya yang menjamin
keselamatan kerja karyawannya. Nah, jika kondisi dirasa aman, maka tidak ada
risiko. Maka itu membuat company merasakan sebuah penghematan yang luar
biasa. Kemudian yang sangat menarik juga adalah Total itu setiap tahun
mengadakan HSE Communication Forum, itu adalah forum komunikasi antara
top management Total dengan top management kontraktor, jadi top management
Total akan menyampaikan safety messages yang untuk tahun depan, dan review
safety condition tahun sebelumnya, sekaligus memberikan penghargaan terhadap
partner yang bisa memberikan deliver aspek safety di pekerjaan yang bagus. Salah
satu komentar dari kontraktor itu adalah maupun ini kontraktor yang bekerja
untuk COM, itu merasa sangat senang karena sudah bisa memenuhi standart yang
diberikan Total, walaupun berat untuk mencapainya. Karena mereka kemudian
bekerja untuk perusahaan lain, mereka sudah akan dengan mudah memenuhi
syaratnya. Karena sudah terbiasa dengan syarat tinggi, kemudian datang ke
perusahaan-perusahaan yang syaratnya tidak begitu tinggi. Justru ada beberapa hal
yang dijadikan standart perusahaan mereka bekerja, mengambil manfaat ketika ia
bekerja di Total dan menerapkannya di perusahaan yang sekarang.
Apakah budaya organisasi tersebut dilakukan oleh seluruh karyawan Total
E&P Indonesie? Atau hanya berlaku di kalangan karyawan tertentu?
Harusnya berlaku ke semuanya, kalaupun ada manajemen memberikan pesan dari
strategi itu diberikan kepada semuanya, dan di obrolan dengan teman-teman itu
mereka merasa senang dengan standart ini, merasa aman, karena salah satu tolak
ukur perpindahan atau transisi nanti di 2018, salah satu yang dikhawatirkan oleh
teman-teman adalah tentang safety aspect. Walaupun kita juga belum tahu ya,
jangan-jangan juga safety nya lebih bagus.
Adakah terdapat perbedaan budaya organisasi yang menjadi ciri khas di
Total E&P Indonesie dengan perusahaan lain? Contohnya mungkin di
tempat Mas Krisna bekerja sebelumnya.
Ini ada contoh karena saya pernah bekerja di perusahaan lain, di Total itu setiap
tahun wajib untuk melakukan Medical Check Up (MCU), jika tidak melakukan
MCU maka dia tidak akan memiliki akses untuk bekerja, dalam arti penggunaan
komputer, datang ke site juga tidak bisa, karena dia tidak memiliki Medical Pass.
Sementara di kantor saya yang dulu, standartnya tidak setinggi Total.
Menurut Mas Krisna, berdasarkan budaya organisasi yang dimiliki oleh
Total E&P Indonesie telah menjadikan karyawan memiliki rasa identitas
tersendiri terhadap Total E&P Indonesie?
Dalam hal itu, saya yakin karyawan merasa bangga bekerja di perusahaan dengan
budaya yang bagus, karena budaya ini bukan hanya safety, contohnya juga adalah
budaya yang tadi belum saya sampaikan adalah budaya tentang kepatuhan.
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Kepatuhan terdapat peraturan di Indonesia maupun peraturan Internasional. Yang
berkaitan dengan, selain keselamatan juga tentang complience, dalam rangka anti
korupsi. Total berkomitmen untuk patuh dalam hal anti korupsi dengan
mendatangi beberapa persetujuan Internasional. Karyawan itu juga harus setiap
tahun memperbaharui komitmennya untuk setuju dengan kepatuhan tersebut. itu
harus dilakukan setiap tahun.
Baik, berarti budaya dari Total itu sendiri ada dua ya, Mas? Budaya safety
dan budaya kepatuhan ini ya?
Iya. Itu yang diatur ya. Itu juga saya jadi merasa aman dalam bekerja ya.
Perusahaan mendukung karyawannya supaya patuh terhadap peraturan anti
korupsi, sehingga misalnya di lapangan si karyawan bertemu dengan suatu
institusi dia akan dengan dan nyaman bilang tidak akan korupsi, karena
perusahaan juga pasti akan mendukung. Contohnya dengan komunikasi, dulu
pernah ada salah satu partner yang memberikan rasa terima kasih dalam bentuk
barang, itu kita kembalikan melalui kita laporkan kepada divisi compliance,
kemudia divisi tersebut mengembalikan. Jadi, kami merasa nyaman dengan
budaya bekerja itu. Saya sendiri juga merasa sangat nyaman, karena telah
menerapkan salah satu hukum islam.
Menurut Mas Krisna, apakah budaya organisasi Total E&P Indonesie turut
membentuk cara berkomunikasi antarkaryawan?
Misalnya budaya keselamatan, itu menjadikan diri kita berbeda dengan orang lain
itu bisa jadi iya, dalam arti misalnya dulu saya dengan teman saya yang di Total
yang tinggal di BSD, mau kerja kan naik kereta, itu kita menjadi semakin aware
terhadap hazard. Bahkan misalnya di kereta lagi dalam kondisi penuh, dan dapat
tempat duduk di dekat pintu, kita tidak membelakangi pintu, kenapa karena nanti
disitu kita tidak akan tahu bahaya apa yang nantinya akan berada dibelakang kita,
jadi kita menghadap kearah yang bisa mencegah dan atau menghadapi budaya
tersebut. Awareness terhadap hazard itu sedemikian menjadi budaya kita agar
lebih aware, nah itu yang bikin kita berbeda dengan teman yang lain.
Kalau tentang bagaimana saya merasakan cara berkomunikasi di Total itu ada
perasaan yang saya alami ketika kita sedang berkomunikasi dengan takaran yang
sama, frekuensi kita sudah sama, jadi tidak ada yang satu peduli dengan safety,
sedangkan yang lain tidak. Nah itu, dengan takaran yang berbeda kan setiap orang
pasti akan susah berkomunikasi, namun kalau di Total yang saya rasakan tidak,
sih. Misalnya saya berkomunikasi dengan Ayu, karena Ayu sudah tau akan
budaya I Care, maka takaran komunikasi kita akan lebih mudah. Seperti itu Ayu.
Menurut Mas Krisna, apa saja aspek budaya organisasi Total E&P
Indonesie yang dapat membentuk diri Anda sebagai karyawan perusahaan
di TEPI? Terlebih terhadap gaya anda sebagai pemimpin.
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Oh, tentu iya. Karena biar bagaimanapun pada sebuah perusahaan, di level apa
pun itu dia menjadi perpanjangan tangan dari top management untuk mengirim
pesan yang berhubungan dengan safety. Jadi, ketika ada kondisi yang penting,
tentu saya harus mengingatkan ataupun memberikan contoh kepada tim EKD ini.
Sebagai pemimpin, apakah Anda turut menularkan budaya organisasi
terhadap karyawan Anda selama ini? Jika iya, bagaimana caranya?

Iya, setiap pemimpin kan dia akan memberikan contoh, nah contoh itu ataupun
arahan sehingga menjadikan standrat budaya pada timnya.
Apakah ada budaya tersendiri yang diterapkan oleh Divisi Corporate
Communications dalam kesehariannya? Atau sama saja dengan Divisi-divisi
lainnya?
Nah, masalahnya adalah jika dibandingkan dengan divisi lain, saya belum pernah
tuh di divisi lain.. hehehe
Menurut Mas yang terlihat dan dirasakan aja gitu..
Yang saya alami adalah bahwa kekeluargaan di COM/EKD ini cukup bagus,
dalam arti kita mostly ada di kantor ini 8 jam sehari dari 24 jam yang ada, dan
kayaknya lebih banyak disini daripada dirumah gitu kan, sehingga inilah keluarga
kita, dan tampaknya ini bersama-sama dibentuk untuk menjadikan rumah, COM
ini nyaman untuk kita tinggali bersama. Dengan cara komunikasi yang kita bikin
sama-sama enak, antar jabatan itu tidak ada perbedaan dalam tanda kutip ya, kita
bisa berkomunikasi dengan nyaman, tanpa ada perbedaan kasta. Atau mungkin
Ayu yang bisa menilai gitu kan.. Jadi, ada beberapa budaya lain misalkan setiap
bulan kita pasti ada makan bareng, tapi kadang-kadang keluar dari rutinitas itu ya,
itu membantu kita.
Bagaimana cara Mas Krisna berkomunikasi dengan bawahan Anda seharihari? Dan bagaimana Anda memaknai komunikasi tersebut?
Saya dengan tim itu tidak mebeda-bedakan, dalam arti kita semua adalah part of
family. Saya berusaha untuk mengenal mereka lebih dalam, tidak hanya sebatas
pekerjaan, tapi saya mengenal mereka tentang keluarganya. Kenapa itu karena
keluarga ini yang men-support mereka, keluarga ini yang akan selalu ada untuk
diri kita masing-masing, kita sakit mereka ada, kita ada masalah mereka juga ada.
Eksistensi mereka di kantor itu tidak lepas dari kondisi rumah tangga mereka,
sehingga memang tidak boleh mencampuri tapi kita sering mengusahakan untuk
punya waktu santai bersama dalam arti misalnya sering keluar makan bareng
untuk ngobrol macem-macem, itupun dalam sehari juga kita selalu sempatkan
untuk punya quality time, baik berkaitan dengan kerjaan. Ini sebatas dengan tim.
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Menurut saya itu sangat penting dan bisa menimbulkan kedekatan sehingga bisa
lebih nyaman dalam keseharian baik saya maupun mereka gitu ya.
Menurut Mas Krisna, Anda termasuk menganut gaya berkomunikasi yang
seperti apa? Apakah lebih mengarah kepada sikap yang tegas atau lebih
santai?
Karakternya agak berbeda ya, kalau di kantor yang lama saya ada di divisi
marketing & advertising department, itu ketegasan menjadi mutlak. Jadi lebih
dominan, karena kita berkaitan dengan target bulanan, target mingguan, yang
berkaitan dengan sales. Disini juga ada target, tapi saya lebih melihatnya kepada
corporate culture ya, corporate culturenya agak berbeda, fungsi corporate disini
tidak menuntut ketegasan yang terlalu tinggi sehingga harus bentar-bentar
mengkombinasikan antara ketegasan dan tarik ulur disini. Itu yang selama ini saya
terapkan.
Menurut Mas Krisna, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
proses komunikasi kepada pemimpin/bawahan? Lalu, bagaimana cara untuk
meminimalisir faktor penghambat tersebut?
Salah satu faktor penghambat adalah adanya strukturisasi yang terlalu ribet, dalam
arti ketika si pimpinan itu menerapkan, cotohnya saya ini pihak manajer dan kamu
adalah staff kemudian membikin garis yang terlalu tebal antara atasan dan
bawahan itu akan menjadikan hambatan komunikasi, nah kalau di militer
mungkin iya, tapi di dunia sosial seperti ini menurut saya itu akan menjadi
hambatan yang luar biasa. Hambatan berikutnya adalah hambatan psikis, ketika
dia datang ke kantor dengan keadaan psikis yang buruk, itu komunikasi akan
terhambat di hari itu minimal, kemudian juga itu tadi, kedekatan. Kalau memiliki
kedekatan maka komunikasi akan berjalan dengan nyaman.
Seperti yang kita ketahui bahwa Total E&P Indonesie akan mengalami masa
transisi, bagaimana pihak Corporate Communications menjelaskan hal
tersebut kepada para karyawan? Apakah ada nilai-nilai tertentu yang
nantinya akan tetap harus dipertahankan?
Sedikit koreksi ya, bahwa Total sudah masuk ke dalam masa transisi jadi bukan
akan mengalami lagi ya. Waktunya memang tidak panjang, yang seharusnya kalau
Total itu menawarkan masa transisi lima tahun, tapi pemerintah karena keputusan
juga mepet sehingga fase transisi yang kita alami itu hanya satu setengah tahun.
Fungsi COM dalam hal ini, fungsi internal bisa ditanyakan nanti ke Mas Ariono,
memang diperlukan fungsi communication strategy untuk mengawal budaya itu,
salah satunya adalah dengan mengadakan Town Hall, yakni komunikasi antara
top management dengan all staff, dan kemarin ada juga yang Town Hall dengan
Pertamina Persero. Nah, itu akan memberikan kesepemahan ataupun jembatan
untuk mengatasi gap of communication, ibaratnya Pertamina ini punya culture
sendiri, Total punya culture sendiri, staff ini kan juga punya culturenya Total, nah
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Town Hall dengan Pertamina Hulu Mahakam ataupun dengan Pertamina Persero
itu kemarin itu bisa sedikit menjadikan karyawan tau Pertamina Hulu Mahakam
seperti apa dan Pertamina tau Total seperti apa. Nah, disitu proses komunikasi
yang terus berlanjut, disamping itu juga ada duet antara tim Total dan tim PHM,
masing-masing fungsi punya tim duetnya masing-masing, misalnya fungsi COM
dan HR itu ada partnernya, fungsi operation juga ada partnernya masing-masing.
Dari situlah bisa ada saling memahami budaya masing-masing, jadi tim COMnya
Pertamina bisa memahami COM Total, dan sebaliknya.
Itu sudah rutin dikerjakan atau baru beberapa kali, Mas?
Sudah rutin, kalau ke beberapa Divisi itu sudah cukup lama tapi COM baru
beberapa bulan ini.
Apakah ada nilai-nilai
dipertahankan?

tertentu

yang nantinya akan

tetap

harus

Kemungkinan iya, harusnya iya, misalnya saya sendiri yang ditanya seperti itu
maka saya akan jawab iya. Karena budayanya bagus, entah budaya keselamatan
atau budaya yang lain. Tapi di satu sisi jangan lupa Pertamina juga pasti
mempunyai agenda untuk menanamkan culturenya Pertamina kepada karyawan
Total yang akan masuk ke Pertamina.
Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang menyangkut tentang gaya
kepemimpinan ya, Mas. Apakah Anda termasuk kedalam seorang pemimpin
yang memberi kebebasan berpendapat kepada bawahan Anda? Kalau iya,
apakah menurut Anda itu termasuk komunikasi yang efektif terhadap
bawahan Anda?
Iya, jadi biasa untuk berdiskusi saya menjadikan teman-teman ini mempunyai
level yang sama untuk berpendapat, bahkan bukan hanya tim saya tapi juga
kepada teman-teman yang OJT atau Internship ataupun COOP. Ketika kita sedang
duduk dalam satu meja rapat, kita punya hak yang sama untuk berpendapat, feel
free to speak up. Masalah untuk bagaimana pendapat kalian atau yang lain itu
diterima atau tidak itu adalah hal lain.
Sebagai seorang pemimpin, apakah Anda pernah atau sering memberi
penghargaan atau reward atas pencapaian kerja bawahan Anda?
Penghargaan kan bisa diberikan dengan banyak cara, kalau dari company bisa
memberikan berupa uang atau bonus, tapi kalau yang tidak berupa itu kan banyak
hal. Bisa kita sampaikan dari pujian, itu kan suatu hal yang memberikan bentuk
penghargaan, dan saya cukup sering melakukannya dalam bentuk komunikasi
verbal.
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WAWANCARA 4
Narasumber: Handri Ramdhani
Jabatan: Deputy Head of Division Corporate Communication
Lama bekerja: 17 tahun
Tempat: Ruang meeting Corporate Communication Division, Total E&P
Indonesie.
Waktu : Selasa, 7 November 2017, pukul 13.30-13.50
Selamat siang, Pak Handri. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian
dari budaya organisasi itu sendiri kalau menurut Schein, yaitu budaya
organisasi merupakan suatu sistem makna yang dianut bersama oleh setiap
anggota, sehingga membedakan nilai sebuah organisasi dengan organisasi
lainnya. Dengan kata lain, budaya merupakan sebuah kebiasaan, standar
kerja, dan atau etika kerja. Menurut Pak Handri, apa saja budaya
organisasi yang dimiliki oleh Total E&P Indonesie? Kalau ada, dalam
bentuk apa saja?
Ada beberapa ya, jadi saya setuju dengan definisi itu. Jadi budaya organisasi
adalah nilai-nilai yang dianut bersama oleh setiap anggotanya. Budaya paling
menonjol itu adalah code of conduct, artinya pedoman perilaku. Bagaimana
karyawan bersikap dalam melakukan pekerjaannya. Salah satunya paling utama
adalah ya kita tidak boleh korupsi, itu yang paling terasa di Total. Kita tidak boleh
kolusi, kita tidak boleh nepotisme. Itu sangat terasa. Itu juga mungkin yang
membuat saya betah bekerja disini, sampai 17 tahun karena nilai-nilai perusahaan
ini itu sama dengan nilai-nilai pribadi saya, jadi saya tidak harus mikirin harus
nyuap pihak luar, apalagi kita kan di humas ya, di humas kita sering berhubungan
dengan stakeholder sementara kalau ngobrol sama teman-teman yang bekerja di
industri yang lain itu biasanya masih terjadi praktik-praktik seperti itu. Kemudian
kalau kita mencari atau bekerja sama dengan vendor dengan kontraktor itu juga
tidak usah pakai suap menyuap pokoknya fair saja serahkan kepada Divisi CNP
untuk melakukan tender nya, kita terima hasilnya saja. Jadi itu yang paling
menonjol.
Budaya yang lain adalah budaya safety, safety itu juga budaya yang sangat
menonjol di Total, dimana semua anggota dari organisasi ini menjunjung tinggi
keselamatan. Kita tidak hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri, tapi juga
keselamatan orang lain, itu juga sangat sesuai kalau menurut aku dengan budaya
pribadiku gitu ya sehingga aku merasa nyaman berada disini merasa tenang,
kemudian nilai-nilai yang lain adalah selalu menghargai. Jadi di Total itu diversity
sangat menonjol sekali. Kita sangat menjunjung tinggi perbedaan. Perbedaan
antara dari asal usul, asal daerah, kemudian antara laki-laki dan perempuan. Itu
yang sangat terasa juga disini, dimana kita tidak pernah membeda-bedakan.
Bahkan kalau diperhatikan engineer Total itu banyak yang perempuan, bahkan
yang ditempatkan di site, bahkan yang menjadi site manager.
Berarti ada menanamkan nilai kesetaraan gender juga ya Pak disini?
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Iya, benar sekali.
Kalau contoh ringan maupun contoh berat dari budaya organisasi itu
sendiri, Pak?
Ya tadi secara tidak langsung saya sudah menyebutkan ya, untuk yang diversity
bagaimana perempuan memiliki kesempatan yang sama, bahkan disini kita
menyediakan nursery room, kita menyediakan daily day care buat perempuan
yang punya anak kecil itu bisa menitipkan anaknya, disini ada fasilitas itu.
Kemudian kalau punya bayi yang harus menyusui, ada nursery room, menurut aku
itu hal yang luar biasa. Kemudian cuti melahirkan buat perempuan itu empat
bulan, sementara kalau di perusahaan lain tiga bulan. Itu contoh-contoh yang
nyata.
Bagaimana upaya dalam menanamkan nilai-nilai atau budaya tersebut, dan
bagaimana respon dari karyawan?
Kalau aku melihat, yang stay lama di Total itu banyak sekali. Kalau ada turn over
itu wajar, tapi yang stay itu jauh lebih banyak sekali. Jadi ada yang 35 tahun, itu
artinya apa artinya adalah mereka merasa nyaman dengan budaya yang ada di
Total. Sebagian besar at least ya, karena bisa dicari datanya. Mereka merasa
nyaman disini, artinya apa budaya itu sendiri mereka adopt. Mereka sepakati
untuk menerapkan budaya itu dan mereka terapkan, karena orang kalau tidak
nyaman pasti tidak akan lama.
Apakah budaya organisasi tersebut dilakukan oleh seluruh karyawan Total
E&P Indonesie? Atau hanya berlaku di kalangan karyawan tertentu?
Tidak terbatas ya, artinya semua diperlakukan, jadi nilai-nilai itu ditularkan,
diturunkan dari yang paling atas dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah
banyak forum yang dilakukan untuk itu. Ada melalui Town Hall, ada melalui
media atau intranet, ada melalui hierarki, jadi selalu diingatkan untuk itu
diterapkan dan sistemnya juga dibangun dengan baik. Artinya kayak misalnya
Total punya ethic board, jadi ada badan yang mengurusi masalah etika. Bahkan
ada Divisi sendiri yang mengurusi tentang compliance. Itu menunjukan
keseriusan, jadi tidak cuma melarang tanpa pengawasan, tanpa sistem, ini
dilakukan pengawasan dan ada sistemnya. Kalau sampe terjadi hal-hal yang
melanggar, karyawan punya saluran untuk menyampaikannya dan
mnegadukannya.
Adakah terdapat perbedaan budaya organisasi yang menjadi ciri khas di
Total E&P Indonesie dengan perusahaan lain? Contohnya mungkin di
tempat Bapak bekerja sebelumnya.
Total ini kebetulan tempat saya bekerja yang pertama, jadi saya tidak tau
bagaimana bedanya dengan tempat saya bekerja sebelumnya hehehe..
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Tapi gini, saya punya teman-teman yang bekerja di perusahaan lain, saya punya
teman yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, dia kantornya di
Jakarta, tapi kebunnya di Kalimantan Timur, jadi kalau datang lewat Balikpapan.
Sering ketemu, bawa duit satu koper miliaran buat nyuap Bupati, buat seperti
itulah. Bayangin dia hidup itu kayak gitu ya, belum lagi kalau misalnya pejabat itu
lagi di Jakarta, dia di hubungi dan diminta cewek ya itu fakta dan dia harus deal
sama yang seperti itu. Sementara di kami, manajemen punya code of conduct
yang jelas sehingga kami tidak perlu khawatir. Kalau ada yang sampai minta
macem-macem ke kita, minta duit atau apapun, kita bisa tolak dan kita tau bahwa
manajemen mendukung kita. Apapun akibatnya, walaupun misal si pejabat itu
akan mempersulit Total itu bukan kesalahan kita.
Jadi secara langsung juga itu sudah menanamkan rasa identitas pada diri
Bapak sendiri telah menjadi bagian dari Total ya, Pak?
Ya iyalah jelas. Karena itu tadi, saya malah bersyukur dengan teman-teman. Ada
kontraktor yang cerita ke saya, “Wah saya itu paling senang mas tender di Total,
kalau kalah ya kalah, menang ya menang”. Kalau di perusahaan sebelah, itu baru
ikut tender aja udah dimintai macem-macem, dimintain karaoke, mintain tiket, itu
baru ikut tender. Nah, ya buat saya sih saya bersyukur di Total saya tidak harus
seperti itu dan tidak membuat saya ingin melakukan itu.
Menurut Bapak, apakah ada keterkaitan antara budaya organisasi Total
E&P Indonesie dalam membentuk diri Anda sebagai karyawan perusahaan
di TEPI? Terlebih terhadap gaya anda sebagai pemimpin.
Oke, jadi ya jelas ada kaitannya. Artinya perusahaan punya budaya organisasi,
saya meng-adopt budaya organisasi itu dan juga sesuai dengan nilai-nilai pribadi
saya sehingga saya tidak merasa bahwa itu adalah sebuah beban, bahkan saling
mendukung dan menguatkan. Nilai-nilai pribadi saya juga dibentuk dari nilai
agama dan keluarga, sehingga cocok dan membuat nyaman. Interaksi dengan tim
saya ya saya akan memberikan teladan, contoh penegakan budaya yang positif.
Berarti turut menularkan budaya tersebut ya, Pak?
Oh iya dong, saya harus menurunkan. Pola komunikasinya itu ada melalui
hierarki, jadi saya juga dapat dari pimpinan tertinggi KalTim, Head Divisi saya,
EVP saya, kemudian saya teruskan kebawah, saya jalani sendiri, saya berikan
contoh dan saya awasi tim saya. Jadi semua saling terkait dan saya sejauh ini tidak
pernah melihat atau mendengar laporan dimana tim saya melakukan tindakan
yang melanggar budaya organisasi tersebut.
Apakah ada budaya tersendiri yang diterapkan oleh Divisi Corporate
Communications dalam kesehariannya? Atau sama saja dengan Divisi-divisi
lainnya?
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Kalau sudah menyangkut tim yang lebih kecil, pasti itu sangat tergantung pada
pribadi pemimpinnya masing-masing, artinya tidak akan mungkin sama
kebudayaan dari COM sama GNS sama FO gitu ya, karena leader atau sifat
pekerjaannya juga berbeda, setiap pemimpin pasti punya kecenderungan atau style
sendiri. Mungkin ada yang otoriter, budaya organisasinya sama tapi
menerapkannya secara otoriter, mungkin. Mungkin juga ada yang lebih sifatnya
santai,penuh keterbukaan, itu sangat mungkin. Jadi memang tiap Divisi akan
berbeda, tapi kerangka utamanya tetap sama. Ya saya sendiri pernah menjadi
bawahan dimana atasan saya punya pribadi yang berbeda, sehingga saya juga bisa
merasakan perbedaan itu tapi tetap bahwa ya code of conduct nya sama, tapi cara
mengarahkan dan menyampaikannya bisa saja berbeda.
Dari saya sendiri kalau ke tim sih mungkin saya ingin atau saya telah berusaha
untuk menjadi pemimpin yang aproachable ya, artinya bukan yang ditakuti oleh
tim, tapi yang selalu bisa mereka datangi kapanpun mereka perlu arahan, yang
memberi feedback secepat mungkin terhadap semua permasalahan atau
pertanyaan atau apapun yang perlu dicarikan solusi.
Menurut Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses
komunikasi kepada bawahan? Lalu, bagaimana cara untuk meminimalisir
faktor penghambat tersebut?
Faktor pendukung dan penghambat? Hmm.. aku sih tidak merasa ada yang
menghambat ya, mungkin yang berpotensi untuk menjadi penghambat adalah
budaya masing-masing orang yang bisa jadi berbeda dengan budaya organisasi.
Dalam kasus tadi, budayaku pribadi itu sejalan dengan budaya organisasi
sehingga itu tidak ada masalah. Tapi ketika Total merekrut orang atau aku
merekrut tim, aku juga bisa liat budaya mereka, jadi yang aku pasti liat adalah
yang secara tidak langsung, sadar tidak sadar ada seleksi terhadap budayanya.
Jadi, rasanya sih tidak ada yang jadi penghambat gitu.
Sebagai seorang pemimpin, apakah Bapak pernah atau sering memberi
penghargaan atau reward atas pencapaian kerja bawahan Anda?
Iya dong.
Dalam bentuk apa tuh Pak contohnya?
Hehehe.. macam-macam sih. Bisa misalnya dengan pujian, itu paling sederhana.
Kalau memang kerjaannya bagus ya aku akan bilang bagus, kalau harus diperbaiki
ya aku akan minta untuk memperbaiki. Kemudian penghargaan yang lain
mungkin acknowledge, sebuah pencapaian di weekly meeting ataupun di forum
yang lebih besar itu perlu di acknowledge. Kalau itu adalah pekerjaan bawahan
yang perlu di appreciate manajemen, ya manajemen juga harus tau kalau itu
adalah pekerjaannya bawahan saya. Karena, aku ga punya hak untuk mengambil
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kredit atas itu. Ya banyak lah. Kadang juga kita cara lain adalah makan malam
bareng, itu juga salah satu reward.
Seperti yang kita ketahui bahwa Total E&P Indonesie sedang mengalami
masa transisi, bagaimana pihak Corporate Communications menjelaskan hal
tersebut kepada para karyawan? Apakah ada nilai-nilai tertentu yang
nantinya akan tetap harus dipertahankan?
Ya kalau menjelaskan sih udah pasti bahkan dari pimpinan tertinggi dan calon
pimpinan tertinggi Pertamina juga sudah menjelaskan, artinya bahwa semua
karyawan itu mendapatkan akses informasi yang sama. Jadi makanya situasi juga
relatif tenang karena semua sudah tau apa yang akan terjadi, apa hak dan
kewajiban mereka setelah pindah ke Pertamina juga mereka sudah tau. Jadi, ya
tidak perlu ada kecemasan disitu. Nah, nilai-nilai yang tetap harus dipertahankan
ya semua nilai-nilai yang baik yang berjalan sekarang, itu harus dipertahankan di
tahun depan walaupun pasti ada tantangan dimana nilai perusahaan yang baru
mungkin berbeda dengan nilai Total, itu wajar lah. Jangankan yang sebesar itu,
kita pindah rumah aja kita harus beradaptasi karena situasi yang berbeda, apalagi
ini pindah ke kantor baru yang mereka juga punya nilai snediri. Pasti akan ada
benturan-benturan tapi aku yakin sih kita akan bisa beradaptasi nanti. Walaupun
nanti mungkin, mungkin nilai-nilai berubah akan lebih longgar dari di Total, tapi
kita berharap nilai Total akan tetap kita bawa dan kita pertahankan yang baikbaik, yang kurang baik dan di perusahaan baru lebih baik maka akan kita adopsi.
Oke kalau gitu itu aja sih, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak
Handri..
Cukup? Terima kasih kembali ya Ayu.
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WAWANCARA 5
Narasumber: Audrie Napitupulu
Jabatan: Internal Communication Officer
Lama bekerja: 3 tahun
Tempat: Ruang meeting Corporate Communication Division, Total E&P
Indonesie.
Waktu : Selasa, 7 November 2017, pukul 12.27-12.45
Selamat siang, Kak Audrie. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian
dari budaya organisasi itu sendiri kalau menurut Schein, yaitu budaya
organisasi merupakan suatu sistem makna yang dianut bersama oleh setiap
anggota, sehingga membedakan nilai sebuah organisasi dengan organisasi
lainnya. Dengan kata lain, budaya merupakan sebuah kebiasaan, standar
kerja, dan atau etika kerja. Menurut Kak Audrie, apa saja budaya
organisasi yang dimiliki oleh Total E&P Indonesie? Kalau ada, dalam
bentuk apa saja?
Sebenarnya kalau budaya organisasi di Total tuh banyak di TEPI gitu ada
diterapkan karena memang point-point yang kita turunkan dari HQ, dan ada juga
yang dari TEPI itu sendiri. Tapi kalau yang paling terasa di kita itu adalah budaya
safety. Karena budaya safety sangat kuat, terutama karena kita ini adalah
perusahaan minyak dan gas, sehingga pesan-pesan safety itu dan penerapannya
harus sampai dengan baik dan diterapkan dengan baik oleh semua karyawannya,
dan safety itu adalah core value dari TEPI.
Contoh ringan maupun contoh berat dari budaya organisasi itu sendiri,
Kak?
Kalau misalnya dari safety sendiri itu sebenarnya kan kita tuh dianjurkan untuk
bisa selalu membawa safety ini di kehidupan kita sehari-hari, jadi banyak contoh
ringan. Seperti kita selalu memperhatikan sekitar kita aman atau tidak, jadi kita
punya 12 Golden Rules di TEPI, itu salah satunya ada risk situation jadi kita harus
tau kiri kanan kita itu ada bahaya atau tidak, itu bisa banget diterapkan untuk
sehari-hari kita yang ringan. Jadi kayak kita mau nyebrang jalan, ya kita udah tau
nih risiko kita didepan kita ada mobil lewat atau tidak, di seberang ada mobil atau
tidak. Itu udah point berat tapi bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kalau
contoh beratnya sih yang lebih terasa pasti yang di lapangan, karena mereka kan
yang bersentuhan dengan alat berat, dan alat produksi.
Setelah menanamkan budaya tersebut, respon dari karyawannya selama ini
seperti apa, Kak?
Sekarang ini sih yang dirasakan responnya sangat yang jelas sangat baik ya,
mungkin awalnya kalau pengalaman dari aku sendiri waktu pengalaman awal
masuk TEPI juga kaget, karena semuanya disini serba memikirkan safety,
misalnya masuk mobil itu kita tidak boleh keluar dari parkiran kalau si

Peran Divisi Corporate..., Ayu Asti Larasati, FIKOM UMN, 2018

securitynya masih melihat kita belum pake seatbelt, terus udah gitu kalau lagi
hujan besar kita tidak boleh melakukan kegiatan yang berat walaupun udah
memakai payung pun itu dianggap tidak aman, awalnya mungkin cukup kaget
kalau kita tidak terbiasa dengan lingkungan yang seperti ini, tapi semakin lama
kita semakin terbawa dengan budaya safety tersebut dan aku lihat karyawan lain
juga sama halnya sampai sekarang malah sudah membiasakan kehidupan sehariharinya, bahkan membawa keluar dari perusahaannya.
Apakah budaya organisasi tersebut dilakukan oleh seluruh karyawan Total
E&P Indonesie? Atau hanya berlaku di kalangan karyawan tertentu?
Kalau ini sih aku bisa bilang dan yakin ini dilakukan oleh seluruh karyawan TEPI
dan bagusnya di Total itu yang aku lihat kita tuh ada karyawan permanen dan
karyawan kontrak, bahkan ada stakeholder kita dari luar pun, dan kita selalu
membawa budaya safety ini tidak hanya ke karyawan permanen, karyawan
kontrak, bahkan ke stakeholder luar pun kita ajak untuk mengikuti budaya kita.
Jadi, misalnya kita punya vendor, vendornya punya sub-vendor lagi itu kita
wajibkan untuk tetap mengikuti budaya safety kita.
Adakah terdapat perbedaan budaya organisasi yang menjadi ciri khas di
Total E&P Indonesie dengan perusahaan lain? Contohnya mungkin di
tempat Kak Audrie bekerja sebelumnya.
Ya tadi sih sempat yang aku bilang kan karena mungkin disini pesan safety sangat
kuat ya, dan campaign untuk penerapan ke kehidupan sehari-hari juga kan cukup
besar jadi emang terasa sekali, bahkan dengan kehidupan aku di luar kantor yang
sebelumnya itu sudah berbeda sekali. Kalau kantor sebelumnya mungkin kita bisa
ngelakuin sesuatu tanpa mikir panjang risikonya, lakuin karena berani aja. Kalau
sekarang kita tidak hanya berani, tapi kita juga harus tau risikonya apa. “Oh harus
pakai helm, harus pakai sarung tangan”, itu sudah terlihat banget.
Menurut Kak Audrie, berdasarkan budaya organisasi yang dimiliki oleh
Total E&P Indonesie telah menjadikan karyawan memiliki rasa identitas
tersendiri terhadap Total E&P Indonesie?
Iya, kalau yang aku rasain sih kayak contohnya ya misalnya aku lagi di luar
kantor pun, selain karena itu udah jadi budaya buat aku sendiri, aku juga merasa
karena jadi salah satu karyawan di oil and gas di Total dan sudah mengajarkan
banyak jadi aku juga sudah membawa nama perusahaan gitu secara tidak
langsung. Jadi kerasa aja, jangan sampai terlihat aku ga safety disini karena kan
udah diterapkan dan diajarkan di Total, gitu.
Menurut Kak Audrie, apakah budaya organisasi Total E&P Indonesie turut
membentuk cara berkomunikasi antarkaryawan?
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Hmm.. iya sih. Iya lebih memudahkan dan kita semua jadi sudah tau kalau kita
mau melakukan sesuatu itu kita jadi sudah punya prioritas yaitu safety dulu, jadi
misalnya COM meeting dengan Divisi lain contoh GSR atau Finance atau apapun,
mau kita membahas event atau keuangan atau apapun, kita tetap sudah tau kalau
prioritas utama kita itu safety. Jadi kita semua sudah memiliki pola pikir yang
sama.
Sebagai seorang karyawan, apakah Kak Audrie turut menularkan budaya
organisasi terhadap rekan kerja Anda selama ini? Jika iya, bagaimana
caranya?
Iya, itu sih dari aku sendiri dari hal kecil sampai kayak hal besar, contohnya kayak
yang tadi aku bilang ya sama vendor atau sama Divisi lain pun, kita pastinya tetap
memastikan semua yang mau kita kerjakan itu sudah sesuai dengan standart safety
kita, itu selalu. Misalnya ada vendor yang belum mengetahui pun itu pasti dari
aku yang akan memastikan lagi.
Apakah ada budaya tersendiri yang diterapkan oleh Divisi Corporate
Communications dalam kesehariannya? Atau sama saja dengan Divisi-divisi
lainnya?
Kalau di COM sih sebenarnya karena orangnya tidak banyak ya, kadang-kadang
di Divisi lain aku dengar mereka lagi istilahnya kumpul semua satu Divisi tiap
satu semester gitu, kalau di COM kan kita mungkin tidak kayak gitu. Cuman
karena budayanya kita juga kecil, kita juga selalu ada waktu untuk ngumpul
bareng dan untuk misalnya kita lagi sibuk untuk kerjaan kita masing-masing itu
kita selalu enak ada waktu untuk diskusi satu sama lain. Cuman, balik lagi ke core
valuenya dari perusahaan ini kita untuk punya satu pesan yang besar yaitu safety.
Kalau itu tadi sih budaya kecil dari setiap Divisi aja ya.
Kalau tiap bulannya itu ada kegiatan rutin gitu ngga sih, Kak? Kayak
contohnya makan untuk ngumpul bareng satu tim COM gitu?
Sebenarnya kalau rutin banget tidak ya, tapi kita tetap berusaha untuk makan
bareng, ngumpul bareng, gitu.
Bagaimana cara Kak Audrie berkomunikasi dengan atasan Anda seharihari? Dan bagaimana Anda memaknai komunikasi tersebut?
Ini dari akunya ?
Iya Kak.
Kalau dari aku kan sebisa mungkin setiap project itu pasti kita akan minta atasan
untuk me-review dari semua project yang kita lakukan dan setiap mau melakukan
project itu pasti kan kita selalu koordinasi dulu nih, nih kita punya project apa dan
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apa yang harus dikerjakan, check list nya gimana, timeline nya gimana, dan nanti
itu akan selalu dikomunikasikan.
Menurut Kak Audrie, Anda termasuk menganut gaya berkomunikasi yang
seperti apa? Apakah lebih mengarah kepada sikap yang tegas atau lebih
santai?
Kalau untuk kerja sih sebenarnya lebih enak tuh kalau semuanya lebih firm, lebih
to do point gitu ya, jadi kita ngga kebanyakan kecemasan, cuman kan kita juga
tetap harus mengerti kalau kita bisa lakukan itu ke semua orang gitu kan, ada
orang yang mungkin style nya lebih lembut atau gimana, jadi berusaha untuk
mengimbangkan antara kedua itu aja sih hehehe..
Menurut Kak Audrie, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
proses komunikasi kepada pemimpin? Lalu, bagaimana cara untuk
meminimalisir faktor penghambat tersebut?
Sejauh ini sih ngga ya, mungkin kalau waktu workout-nya lagi tinggi banget itu
aja, kalau lagi banyak masing-masing, itu aku bisa kurang untuk ketemuan,
misalnya aku selesai meeting atasannya lagi ngga ada, waktunya aja sih yang
susah. Cuman selama ini ya kan kita bisa by e-mail juga, atau ngambil waktu buat
janji untuk ketemuan bentar buat ngomongin project yang kita pegang.
Nah, kalau komunikasi by e-mail itu sendiri menurut Kak Audrie cukup
efektif atau malah tidak, Kak?
Tergantung. Tapi sejauh ini sih iya, karena dia ada bukti tertulis ya, jadi kita bisa
tau “Oh ini benar terakhir aku udah ngomong kayak gini”, atau terakhir kita juga
di satu sisi bisa ingat, “Oh apa nih yang belum kita kerjain” itu kita bisa liat di email, apa yang kita bisa lakukan itu kita bisa lakukan juga by e-mail. Cuman, ada
kalanya kalau kita butuh koordinasi yang cukup detail, yang kayaknya susah
dikomunikasikan lewat tulisan, itu bagusnya sih langsung koordinasi secara
langsung, gitu.
Nah, yang terakhir ya, Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa Total E&P
Indonesie sedang mengalami masa transisi, bagaimana pihak Corporate
Communications menjelaskan hal tersebut kepada para karyawan? Apakah
ada nilai-nilai tertentu yang nantinya akan tetap harus dipertahankan?
Kalau dari COM, gimana cara menjelaskan ke karyawan itu sebenarnya kita kan
udah punya banyak sekali project yang kita sudah kerjakan dan akan kita
kerjakan. Contohnya paling terasa itu Town Hall, dulunya itu Management
Communication Forum, jadi itu dimana manajemen-manajemen Total dan
manajemen Pertamina itu datang dan kita bikin satu acara dimana kita bisa
mengkomunikasikan secara langsung apa saja yang akan terjadi nantinya kepada
seluruh karyawan, dan disitu juga ada sesi tanya jawabnya, jadi terbuka banget.
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Itu untuk karyawan, jadi kita mengundang karyawan dan manajemen yang
memberikan info dan karyawan yang mendengarkan info tersebut, kemudian ada
sesi tanya jawab itu. Nah, itu salah satu project yang cukup efektif yang
dikerjakan oleh COM, tapi kalau dari nilai-nilai tertentu itu sih kalau sesuai dari
pesannya sama yang kita sampaikan ke karyawan sih memang semuanya kita
masih mengusahakan untuk tetap sama semuanya.
Berarti itu masih menunggu konfirmasi dari perusahaan Pertamina juga ya,
Kak?
Kalau sekarang kan kita ada tim transisi nih, di luar COM. Nah, tim transisi ini
tuh yang lagi selalu nego untuk semuanya bisa tetap berjalan sama dengan
sebelumnya, gitu.
Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya, Kak Audrie untuk waktunya.
Iya, sama-sama.
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WAWANCARA 6
Narasumber: Mellinda Siregar
Jabatan: External Communication Officer
Lama bekerja: 5 tahun
Tempat: Ruang meeting Corporate Communication Division, Total E&P
Indonesie.
Waktu : Rabu, 8 November 2017, pukul 14.30-14.45
Selamat siang, Mba Mellinda. Sebelumnya saya ingin menjelaskan
pengertian dari budaya organisasi itu sendiri kalau menurut Schein, yaitu
budaya organisasi merupakan suatu sistem makna yang dianut bersama oleh
setiap anggota, sehingga membedakan nilai sebuah organisasi dengan
organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya merupakan sebuah kebiasaan,
standar kerja, dan atau etika kerja. Menurut Mba Mellinda, apa saja
budaya organisasi yang dimiliki oleh Total E&P Indonesie? Kalau ada,
dalam bentuk apa saja?
Budaya yang terasa banget itu udah pasti safety ya, bahkan kita ada yang namanya
safety culture kan, jadi emang terasa banget apalagi saya kan waktu itu masuk
kesini tuh benar-benar fresh grad, jadi begitu masuk di Total udah langsung
dikasih training tentang HSE, safety first aid, kayak gitu tuh kita benar-benar
merasa si Total itu peduli banget terhadap keselamatan. Jadi, memang ngerasanya
kita tuh di gembleng lah untuk peduli dengan keselamatan, dan itu kebawa juga,
tidak hanya di kantor tapi juga jadi kita bawa ke rumah, jadi kayak dulu ngga
pernah pake seatbelt, sekarang karena kita udah tau kalau keselamatan itu penting,
jadi kebawa dari budaya itu sendiri. Bahkan juga menularkannya ke orang sekitar
kita juga karena kita tau risikonya kalau tidak mematuhi budaya keselamatan itu
seperti apa.
Bagaimana upaya Mba Mellinda dalam menanamkan budaya tersebut, dan
bagaimana respon dari karyawannya?
Ya karena itu aku lihat adalah hal yang baik dan positif, jadi gini kalau Total itu
menyarankan untuk melakukan sesuatu itu dikasih dulu facts nya itu seperti apa,
jadi bukan kayak menerka-nerka tapi dia memberitahu sebaiknya tidak dilakukan
karena efeknya seperti ini, jadi kita dibuat paham kalau kita tidak melakukan
sebenarnya kita sendiri yang untung. Dari situ sih aku sudah terbawa, sudah
langsung paham dan mau mengikuti dengan sendirinya dan tidak malah merasa
terbebani dengan budaya itu.
Kalau respon dari karyawannya sendiri bagaimana, Mba?
Yang aku lihat, kalau karyawannya memang mungkin di awal sulit, cuman karena
ini terus selalu dikomunikasikan, sosialisasikan, jadinya itu tadi terbiasa. Malah
kalau ngga dilakukan tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Nah, kalau ke
karyawannya yang aku rasa udah sangat familiar dan udah sangat menerima ya,
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cuma mungkin yang agak sulit tuh kalau udah ke vendor. Contohnya nih kayak
kita punya vendor untuk event, karena standart untuk safetynya cukup tinggi di
Total, misalnya untuk penggunaan cutter aja itu tidak diperbolehkan, bagi vendor
yang ngga familiar dan merasa asing, ini kan kayak menghambat pekerjaan
banget, padahal aku biasanya motong ini pakai cutter. Atau harus pakai sarung
tangan, harus pakai helm, itu agak sulit sih biasanya untuk vendor yang belum
paham, cuman lama-lama kita juga sebagai partner nya mereka juga ikut
mengajarkan kalau misalnya sama seperti apa yang Total ajarkan ke kita, ini
semua baik untuk kamu bukannya malah mempersulit. Akhirnya mereka paham
juga sih.
Apakah budaya organisasi tersebut dilakukan oleh seluruh karyawan Total
E&P Indonesie? Atau hanya berlaku di kalangan karyawan tertentu?
Kalau untuk keselamatan, itu semua, yang aku tau dan aku lihat ya.
Adakah terdapat perbedaan budaya organisasi yang menjadi ciri khas di
Total E&P Indonesie dengan perusahaan lain? Contohnya mungkin di
tempat Mba Mellinda bekerja sebelumnya.
Saya sih belum pernah bekerja di tempat lain ya sebelumnya, cuman mungkin
pernah kayak part time gitu di sebuah hotel yang kelasnya bisa dibilang
internasional bintang lima, itu terasa emang dari itu tadi, kalau di Total itu begitu
masuk kita diberikan safety induction, di training tentang safety, kalau di
perusahaan ini yang notabennya juga world wide company, ga seperti itu ya
paling cuma di training seputar pekerjaan tapi untuk safety itu tidak ada. Bedanya
disitu.
Menurut Mba Mellinda, berdasarkan budaya organisasi yang dimiliki oleh
Total E&P Indonesie telah menjadikan karyawan memiliki rasa identitas
tersendiri terhadap Total E&P Indonesie?
Menurut aku iya, karena tidak hanya kita yang karyawan merasa kalau mengakui
dengan budaya safetynya Total itu berdampak kepada kita, tapi orang luar juga
banyak, aku juga dengar banyak sih mengakui bahwa Total itu safetynya emang
yang paling nomor satu lah. Diakui juga, gitu.
Sebagai seorang karyawan, apakah Mba Mellinda turut menularkan budaya
organisasi terhadap rekan kerja Anda selama ini? Jika iya, bagaimana
caranya?
Iya sih, kita bekerja juga saling mengingatkan, jadi sebenarnya budayanya di
Total dan di COM itu satu safety itu benar, kedua itu COM sendiri itu berasa
kekeluargaannya sih. Iklim kekeluargaan itu terasa banget, benar-benar yang team
work, yang satu sama lain itu saling mendukung, jadi saling mengingatkan,
mendukung dan men-support. Terutama kita sekarang kondisinya jumlahnya kan
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tidak begitu banyak, eksternal internal itu jadi sekarang kita saling membantu dan
mendukung satu sama lain. Jadi, tidak kayak kemarin yang fokus kepada masingmasing unit, gitu. Sekarang lebih cross function gitu.
Apakah ada budaya tersendiri yang diterapkan oleh Divisi Corporate
Communications dalam kesehariannya? Atau sama saja dengan Divisi-divisi
lainnya?
Ya yang aku bilang tadi itu, kekeluargaannya itu lebih terasa sekali dibandingkan
dengan Divisi lainnya.
Sekarang berbicara tentang yang berhubungan dengan iklim komunikasi ya,
Mba. Yang berhubungan dengan pola interaksi, suasana kerja, dan
kemudahan berkomunikasi antarlevel. Bagaimana cara Mba Mellinda
berkomunikasi dengan atasan Anda sehari-hari? Dan bagaimana Anda
memaknai komunikasi tersebut?
Ini lebih ke COMnya ya? Kalau tadi tentang Total secara besar, kan?
Iya benar, Mba.
Komunikasi kalau dari arahnya itu kan ada tiga ya, dari bawah ke atas, dari atas
ke bawah, dan ada yang sejajar gitu, kan. Nah kalau kita itu benar-benar dari dua
arah, jadi disini itu misalnya dari atasan memberi instruksi atau masukan ke
bawahan atau staffnya, tapi kita tidak terputus atau langsung kita kerjakan
sebagaimana yang disuruh itu tidak. Disini kalau memang kita merasa ada solusi
atau hal yang bisa di improve dari hal yang diinstruksikan atau ada hal yang
kurang benar kita bisa dengan mudah memberikan masukan, atau berdiskusi. Itu
sangat mungkin terjadi, jadi tidak satu arah tapi dua arah untuk menentukan suatu
hal itu kita pasti berdiskusi terlebih dahulu.
Menurut Mba Mellinda, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
proses komunikasi kepada pemimpin? Lalu, bagaimana cara untuk
meminimalisir faktor penghambat tersebut?
Itu semua sih tergantung kepada pemimpin ya, kalau misalnya pendukung pasti
tergantung karakter pemimpinnya juga. Kalau misalnya dia pemimpin yang
menerima masukan dan menganggap dirinya bukan sebagai pemimpin, dia
mungkin mau dikritisi mau diajak bekerja sama, mau diajak negosiasi dan diskusi,
itu mungkin si komunikasi dua arah itu tadi bisa terwujud. Tapi, kalau tipe yang
otoriter, itu sangat sulit walaupun si bawahan ngasih masukan atau alternatif
solusi yang lebih baik, gitu. Tapi, yang aku rasakan disini sih pemimpinnya itu
tidak seperti itu, dia memposisikan sebagai pemimpin yang bisa menerima
masukan, yang sama dan sejajar. Masih kearah positif.
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Nah, yang terakhir ya, Mba. Seperti yang kita ketahui bahwa Total E&P
Indonesie sedang mengalami masa transisi, bagaimana pihak Corporate
Communications menjelaskan hal tersebut kepada para karyawan? Apakah
ada nilai-nilai tertentu yang nantinya akan tetap harus dipertahankan?
Kalau cara kita mengkomunikasikan atau melakukan sosialisasi soal transisi, itu
memang sudah ada programnya, karena dari next perusahaan itu juga
menjadwalkan program seperti akan ada sub-meeting, Town Hall, jadi sebelum
berakhirnya Total dan sebelum bekerja di perusahaan baru itu udah ada kayak
pengenalan dulu, gitu. Jadi sih sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi jauh
sebelumnya, sih. Karyawan juga tidak merasa kaget dan merasa kayak langsung
benar-benar pindah ke perusahaan baru gitu.
Itu dilakukan rutin atau bagaimana, Mba?
Town Hall itu sudah rutin, di Jakarta, Balikpapan dan di Site.
Apakah ada nilai-nilai
dipertahankan?

tertentu

yang nantinya akan

tetap

harus

Harapannya ya itu tadi, budaya keselamatannya kalau bisa tetap sama standart
nya, karena itu adalah hal positif dan keselamatan itu kan kalau kita punya
standart keselamatan yang tinggi dan sesuai kan kerja juga lebih enak, apalagi
kalau didukung oleh manajemen dan perusahaan untuk bisa mewujudkan budaya
kerja yang selamat. Siapa sih yang ngga mau kerja dengan selamat gitu, kan.
Cuman, ya balik lagi kita belum tau, kan. Hehehe.. sama ya itu tadi, budaya antar
pemimpin tuh bisa lebih terbuka dan enak diajak berdiskusi jadi lebih sehat dalam
organisasi, karena kalu misalnya kan calon perusahaan baru ini nanti merupakan
perusahaan milik pemerintah, BUMN. Rahasia umumnya pemerintah biasanya ya
semacam senioritas, atasan menginstruksi bawahan seperti apa ya kita sebisa
mungkin mengikutinya. Kalau bisa budaya-budaya seperti itu harus bisa dibawa
ke perusahaan baru, sih.
Kalau begitu terima kasih ya atas waktunya, Mba Mel..
Yup, sama-sama ya.
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WAWANCARA 7
Narasumber: Ariono Hadipuro
Jabatan: Head Service Internal Communication
Lama bekerja: 6 tahun
Tempat: Ruang Corporate Communication Division, Total E&P Indonesie.
Waktu : Rabu, 8 November 2017, pukul 10.15-10.35
Selamat pagi, Mas Ono. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian dari
budaya organisasi itu sendiri kalau menurut Schein, yaitu budaya organisasi
merupakan suatu sistem makna yang dianut bersama oleh setiap anggota,
sehingga membedakan nilai sebuah organisasi dengan organisasi lainnya.
Dengan kata lain, budaya merupakan sebuah kebiasaan, standar kerja, dan
atau etika kerja. Menurut Mas Ono, apa saja budaya organisasi yang
dimiliki oleh Total E&P Indonesie? Kalau ada, dalam bentuk apa saja?
Oke. Budaya yang paling utama sebenarnya kalau menurut aku disini yang
menyatukan orang-orang itu terkait dengan safety culture, itu bisa relate karena
Total sendiri bergerak di industri Hulu Migas, jadi keselamatan itu adalah yang
utama. Itu juga yang menjadi pedoman orang bertindak, bekerja, dan berperilaku.
Kalau Total Group, bentuk komunikasi budayanya itu ada yang namanya 12
Golden Rules yang diikuti oleh setiap orang, di kita sebagai pedoman dalam
berperilaku. Kemudian selain Golden Rules, ada juga yang namanya Maestro.
Yaitu dua sistem utama yang memang diberlakukan di seluruh Total yang menjadi
pedoman bagaimana orang berperilaku, bertindak dengan aman supaya tujuan
perusahaan ini tercapai. Semua perusahaan kan pasti memiliki tujuan, tapi
payungnya adalah semua orang bekerja dengan selamat dengan harapan tidak
menyumbang statistik kecelakaan sehingga menjadi tempat bekerja yang aman,
yang nyaman itu tercapai. 12 Golden Rules itu nanti bisa dilihat nanti. Kalau di
TEPI, kita punya satu safety culture sendiri yang unik, karena sudah di adaptasi
dengan konsep Indonesia. Kalau di HQ ada slogan “Safety for me, safety for you,
safety for all”, nah kalau di kita ada “I care for you, I care For me, I care For all”.
COM waktu itu bikin dalam bentuk logo I care, logo ini dibuat dengan filosofi
program I care itu adalah pertama kita mengambil I care itu karena kita peduli
tidak hanya kepada keselamatan diri kita sendiri doang, tapi juga keselamatan
teman kita dan orang lain juga, ketika kepedulian terhadap safety itu ditunjukkan
dalam bentuk bahwa kita tidak hanya memperhatikan keselamatan diri kita sendiri
saja, tapi juga semua orang. Logo ini dibuat dengan filosofi orang yang
menunduk, ini filosofinya sangat Indonesia sekali ya, bahwa value nya itu
pertama kita diharapkan untuk memberikan contoh, terhadap orang lain dalam
berperilaku yang aman, kemudian kita saling men-support menciptakan situasi
yang aman. Nah, pilarnya ada kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu dibentuk
misalnya ketika dia dalam satu grup, misal di lapangan satu orang bergantian
memberikan sharing safety talk. Nah, itu yang diharapkan agar program ini karena
Total itu tidak ingin kontraktor kita sampai kenapa-kenapa, sehingga value ini
juga harus sampai ke mereka. Jadi, filosofi menunduk ini ya lebih kepada Tut
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Wuri Handayani, dari depan memberi contoh kemudian dari belakang memberi
dorongan, ya begitu lah. Ini dua pilar budaya perusahaan yang melekat di orangorang selain program turunannya yang banyak, misalnya ada pelatihan leadership,
ada safety talk, ada video, itu kan salah satu bentuk untuk menanamkannya.
Kalau culture yang lain, ya yang code of conduct itu. Itu tentang panduan
berperilaku, misalkan dengan vendor, atau dengan stakeholder. Apabila orang
bertindak diluar code of conduct ya company punya alasan untuk bisa memberi
teguran, mengeluarkan dia, seperti itu.
Bagaimana respon dari karyawannya selama ini, Mas?
Ya tidak bisa di generalisir, karena tiap budaya itu punya program sendiri
bagaimana cara communicationnya sendiri beda, metode juga berbeda, karena
tujuan dan penyampaiannya juga berbeda. Jadi, kalau ditanya respon sebenarnya
jawaban yang paling ilmiah ya harus di survey. Bagaimana respon karyawan
dalam menanamkan nilai-nilai ke mereka. Sebenarnya waktu itu sudah pernah
dibuat cuman ini ngga bisa dibuka ya filenya. Waktu itu ada survey yang
dilakukan oleh Method Service soal campaign COM ke karyawan, cuman ini aku
ngga bisa buka ini maaf ya, tapi mungkin semua orang menerima itu, misalnya
waktu itu ada budaya baru, yakni 4C&D tentang campaign penghematan lah, ya
kita kemas dengan bahasa yang mudah dipahami supaya bisa lebih tersampaikan
dengan baik.
Adakah terdapat perbedaan budaya organisasi yang menjadi ciri khas di
Total E&P Indonesie dengan perusahaan lain? Contohnya mungkin di
tempat Mas Ono bekerja sebelumnya.
Kalau itu jelas ada, tiap organisasi kan punya budaya masing-masing ya, apa yang
mau dijadikan highlight bagaimana orang-orang bertindak dan berperilaku.
Contoh besarnya, dulu tempat aku bekerja sebelumnya bukan di industri Hulu
Migas, sehingga nilai safety bukan jadi budaya utama di perusahaan itu,
bentuknya lebih advance di Total kalau menurut saya, karena turunan detail
organisasinya lebih lengkap.
Menurut Mas Ono, berdasarkan budaya organisasi yang dimiliki oleh Total
E&P Indonesie telah menjadikan karyawan memiliki rasa identitas
tersendiri terhadap Total E&P Indonesie?
Kalau itu jelas, salah satu contoh yang paling mudah sih ketika kita mencoba
melakukan campaign semangat spirit terhadap Zero LTI. Dulu, orang berpikir
bahwa Zero LTI itu sesuatu yang normal terjadi, dengan adanya campaign Zero
LTI ya orang bisa jadi lebih alert. Simbol tangan pada Zero LTI itu sudah
menyebar konteksnya, dan orang lebih aware bahwa dia punya tanggung jawab
yang besar, bahwa dia punya kontribusi bisa mempengaruhi objektifnya company.
Jumlah LTI yang minim lah di tahun yang berjalan ini.

Peran Divisi Corporate..., Ayu Asti Larasati, FIKOM UMN, 2018

Sebagai pemimpin, apakah Mas Ono turut menularkan budaya organisasi
terhadap karyawan Anda selama ini? Jika iya, bagaimana caranya?
Kalau kita sebagai komunikator itu kan mempengaruhi, jadi pasti turut
menularkan kepada karyawan lain melalui berbagai tools yang COM sudah
jalankan, sih. Tinggal bagaimana orang mengorientasikannya di real life, secara
otomatis tim Internal COM tau karena kan kita yang buat tools tersebut.
Apakah ada budaya tersendiri yang diterapkan oleh Divisi Corporate
Communications dalam kesehariannya? Atau sama saja dengan Divisi-divisi
lainnya?
Payungnya kan sama yakni safety dan code od conduct, nah untuk kebiasaan kecil
ya mungkin pasti berbeda-beda dengan entity lain. Jadi, ketika kita dituntut
sebagai komunikator untuk memiliki daya kreatifitas yang tinggi, itu sudah jelas
bagaimana menyediakan communication tools yang mudah dipahami, menarik,
dan pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Kalau dari the way kita bekerja, aku
pikir ya tiap entity punya kebiasaan tersendiri.
Sekarang berbicara tentang iklim komunikasi ya, Mas. Bagaimana cara Mas
Ono berkomunikasi dengan pemimpin/bawahan Anda sehari-hari? Dan
bagaimana Anda memaknai komunikasi tersebut?
Pertama ya itu tadi, kalau misalnya ngomongin budaya yang besar, jalur
komunikasi official itu ada e-mail antara atasan dan bawahan. Kerjaan naik
maupun turun itu officialnya by e-mail, cara keduanya yaitu dari meeting official,
baikd dengan tim, atasan ataupun Divisi untuk berkomunikasi. Kalau di dunia
professional aku rasa sih dua itu, ya. Tapi kalau jalur lain ya sebenarnya mungkin
itu tiap orang punya pendekatan personal yang berbeda, aku bilang itu modal
sosial ya. Modal yang dimiliki orang, misalnya dalam hal meminta pekerjaan,
kalau aku meminta pekerjaan kepada atasan ya aku punya cara untuk
menyampaikan pesanku ke Pak Handri agar bisa lebih diterima, sama halnya
Krisna juga punya cara sendiri juga. Kalau memang perusahaannya ingin
semuanya disampaikan dengan terbuka itu bisa, tapi ada juga yang tidak. Kalau di
Total sendiri gayanya lebih kepada kita tidak mengeluarkan semua masalah di
depan EVP, karena waktunya dia juga terbatas kan sebagai pemimpin. Jadi,
baiknya kita identifikasi dulu masalahnya apa, solusinya apa, kita tawarkan. Kita
tidak serta merta datang untuk minta dia mikirin, itu sih tipikal gaya yang
mungkin dianut secara berbeda. Semua dikemas pesannya supaya dia bisa mudah
memahami masalahnya, tau konsekuensi dari keputusan itu, dan keputusan
kemudian diambil.
Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang menyangkut tentang gaya
kepemimpinan ya, Mas. Apakah Anda termasuk kedalam seorang pemimpin
yang memberi kebebasan berpendapat kepada bawahan Anda? Kalau iya,
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apakah menurut Anda itu termasuk komunikasi yang efektif terhadap
bawahan Anda?
Kalau menurut aku iya, konteksnya sih kalau aku timnya sekarang kan dikit ya
jadi ngga terlalu, mungkin jawabannya ngga terlalu menarik, tapi jadi pemimpin
itu memang harus siap di kritik. Atas apapun tindakannya. Seorang pemimpin itu
kan ada diatasnya orang lain, dan mereka melihat dan menyontoh kita. Kalau
istilahnya seseorang duduk di satu posisi dengan memperhatikan backgroundnya
dia dan kompetensinya dia, tapi pasti juga perlu waktu untuk dia membuktikan
bahwa dia memang layak duduk disitu. Tentu saja orang tidak ada yang
sempurna, seorang President Director sekalipun, ada mungkin kelemahan tapi bisa
ditutupi dengan bawahannya dia. Ya, balik lagi kalau itu sih kalau aku senangsenang aja di kritik, dimarahin sama anak buahku juga sering, bukan suatu hal
yang jelek menurut aku.kalau memang salah, ya wajar sih. Tapi marahnya yang
sehat dan dengan cara professional ya. Karena tidak boleh ada unsur personal
didalamnya.
Sebagai seorang pemimpin, apakah Anda pernah atau sering memberi
penghargaan atau reward atas pencapaian kerja bawahan Anda?
Dalam batasan ini, kalau aku lebih banyak bentuknya ucapan atau tertulis. Kalau
di perusahaan kan ada bonus, itu dinilai melalui mekanisme perusahaan.
Seperti yang kita ketahui bahwa Total E&P Indonesie sedang mengalami
masa transisi, bagaimana pihak Corporate Communications menjelaskan hal
tersebut kepada para karyawan? Apakah ada nilai-nilai tertentu yang
nantinya akan tetap harus dipertahankan?
Kita punya satu tools sebenarnya, berita apapun mengenai transisi itu bisa melalui
intranet atau newsletter, itu jalur resmi, walaupun bukan Balikpapan yang bikin
sih, tapi tim Internal Jakarta. Tapi, anyway payung besarnya adalah apapun proses
transisi yang terjadi diharapkan semua karyawan punya akses informasi yang
sama, jadi berita lewat intranet atau newsletter itu dikeluarkan. Nah, yang kedua
ya pastinya nilai baik yang sudah diterapkan selama ini aku berharap masih bisa
tetap ada di perusahaan selanjutnya, itu aja sih.
Oke kalau begitu terima kasih banyak, Mas Ono atas waktunya..
Oke, sama-sama.
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WAWANCARA 8
Narasumber: Nathaline Sirait
Jabatan: HR/Expatriat
Lama bekerja: 7 tahun
Tempat: Ruang HR/IRA Department, Total E&P Indonesie.
Waktu : Rabu, 8 November 2017, pukul 09.10-09.30
Selamat Pagi, Mba Nathaline. Saya ingin menanyakan pertanyaan terkait
expatriat di TEPI, sekiranya Mba bisa menjawab selengkap mungkin ya,
Mba.
Iya Ayu, silahkan.
Total E&P Indonesie merupakan perusahaan multinasional, dimana
didalamnya terdapat banyak expatriat yang berasal dari berbagai negara,
bagaimana cara menanamkan budaya organisasi yang sudah diterapkan
oleh Total E&P Indonesie khususnya di Balikpapan kepada para expatriat
tersebut?
Ya, karena TEPI ini kan kalau kita bicara dia ini adalah bagian dari grupnya Total
HQ yang ada di Paris, jadi grup itu sebenarnya sudah mempunyai slogan atau
semboyan yang selalu diingatkan kepada para expatriat, sehingga itu yang selalu
dan sudah tertanam di dalam diri expat kita, mereka paham. Nah, jadi pada saat
jika kita bercerita mereka di Balikpapan, ketika mereka tiba itu kita biasanya
mempunyai briefing induction. Dulu disaat expat ini jumlahnya masih banyak,
periode dimana jumlah expatriat mencapai jumlah terbanyak ialah ketika setelah
summer, ada yang pulang dan ada yang datang di bulan agustus. Nah, biasanya di
bulan oktober-november itu baru kita bikin induction program dimana kita
mengenalkan khususnya di kota ini, apa aja sih main core di Total, dan lebih ke
Balikpapan ini punya apa saja, seperti itu. Jadi mereka juga bisa explore, jadi kita
kasih tau, kita kasih contact person. Nah, dengan adanya induction program
expatriat itu yang kita lakukan, disitulah kita lebih banyak menjalankan
komunikasi diantara kedua belah pihak, istilahnya mereka kita bekali dari sisi
housing, medical, school, dan lain lain.
Apakah terdapat hambatan tersendiri dalam berkomunikasi dengan para
expatriat? Baik dari pihak manajemen maupun karyawan?
Sejauh ini untuk manajemen di TEPI sampai hari ini pun masih ada expatriat ya,
sehingga segala sesuatu karena kita punya regulasi ataupun segala ketentuan itu
berkait pada grup, namanya RAPMI. Jadi, itu adalah aturannya, kalau di Nasional
mungkin PKB ya, jadi itu berlaku untuk semua expatriat pada saat dia di assign di
negara yang ditunjuk oleh Total sendiri. Biasanya dari hal ini ada peraturan baru
dari RAPMI misalnya point-point yang berubah, atau ada hal baru misalnya kita
melakukan sosialisasi dulu dengan representatif expat, yang di assign dan
disetujui oleh manajemen. Manajemen yang menunjuk dan memilih sendiri
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tugasnya apa kemudian si expat menyetujuinya, biasanya representatif ini sebagai
mediator, yang berdiri didepan kita tapi kita juga melakukan back up (HR
Expatriat) untuk menginformasikan, karena biasanya yang berbau suatu hal yang
baru itu pasti ada pro dan kontranya. Nah, dengan adanya representasi expat
tersebut, dan sosialisasi di awal itu sangat membantu, sehingga orang-orang sudah
paham dan akan ada diskusi selebihnya.
Mengingat banyaknya keberadaan expatriat di TEPI, adakah expatriat yang
kini sedang dalam masa menjabat sebagai pemimpin di TEPI?
Ada, yakni EVP kita sendiri ya.
Apakah ada persyaratan budaya tersendiri ketika seseorang ingin menjabat
sebagai pemimpin?
Mungkin kalau ini lebih ke ranah personal saya ya, saya berpikir kalau seorang
pemimpin itu punya budaya tersendiri, saya berpikir saya percaya kalau tidak
semua orang punya ebility menjadi seorang pemimpin, good leadership itu
tergantung. Maka dia harus bisa melakukan komunikasi dengan seluruh
bawahannya, hanya saja yang saya rasa seorang leadership yang terpilih itu
seringkali bukan dengan orang yang mempunyai good ability dalam
communication, apalagi di dalam suatu organisasi yang core nya adalah lebih ke
mineral dan hasil bumi, rata-rata berlatar belakang teknik. Sedangkan, yang saya
perhatikan bahwa orang teknik adalah orang-orang yang dari teknik skill lebih
bagus, tapi tidak semua orang memiliki ability untuk bisa me-manage dengan
bagus, sehingga ketika ia tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik maka tidak
semua bisa tersampaikan dengan baik. Itu yang membuat mungkin, termasuk dari
sisi bawahan tidak bisa memahami keinginan, dan bisa mempengaruhi good
working dalam pekerjaan. Itu pure pribadi saya.
Apakah ada budaya tersendiri yang diterapkan oleh HRA dalam
kesehariannya? Atau sama saja dengan Divisi-divisi lainnya?
Kalau di HR/Expatriat ya, yang pasti kita punya dari weekly meeting sendiri itu
nah dari situ kita communicate dengan melakukan brainstorming, dan saling
berbicara kita punya topik apa yang saat ini lagi in disitu kita bicarakan. Misalnya,
kita punya issue seperti ini, teman-teman pun kemudian punya empati untuk
meng-handle nya. Tapi diluar dari weekly meeting sekali pun, ya adapun misalnya
urgent yang harus di diskusikan ya kita pasti akan menyampaikan secara lisan.
Bahkan misalnya itu belum menjadi issue, tapi kita tau ini akan potensial menjadi
issue maka kita akan beri sinyal kepada hierarki kita, karena kita berdiri di
operasional yang berarti kita berinteraksi dengan orang-orang langsung, apa yang
menjadi permintaan dan concern mereka dalam berbagai subjek. Contoh kecil di
expat adalah pada saat mau pindah dan berangkat pulang, banyak hal yang pasti
ditanyakan dari A-Z, tapi pada saat di ranah P atau M itu misalkan dia berbicara
“Bagaimana jika saya mengambil option A?”, kita punya option A, tapi dia bilang
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saya punya kondisi seperti ini, hal-hal seperti ini yang kita diskusikan karena jika
dia mengambil option lain, berarti untuk langkah selanjutnya harus
dipertimbangkan lagi karena bisa menimbulkan impact. Jadi, kita tanpa ada issue
harus sudah bisa alert bahwa akan terjadi issue. Itulah yang kita lakukan di ranah
expat.
Apakah terdapat perubahan kebijakan, terutama terkait budaya organisasi
dari Total Group ke Total Indonesia?
Itu seperti yang saya bilang tadi ya, contohnya ada suatu aturan yang Total Group
katakan dari RAPMI ada terjadi perubahan, contoh kecil biasanya nih barangbarang pindahan. Nah, barang pindahan yang tadinya orang bisa menggunakan
lewat kapal atau pesawat, sekarang hanya bisa dilakukan lewat pesawat saja. Nah,
hal-hal itu yang cenderung membuat orang bertanya kenapa, memang benar di
Group itu berbasis dari Perancis, tapi orang-orang yang di expatriasi katakanlah di
negara-negara sampai sejauh ini di Indonesia, barang-barang yang pindah itu ada
orang punya kenyamanannya untuk diberangkatkan lewat kapal. Nah, waktu
peraturan dibuat, mungkin mereka juga tidak sampai kepikiran untuk kesana. Jadi
itu kurang lebih, harus lebih dikomunikasikan dan sosialisasikan dengan pihak
manajemen. Di tahun 2016 adalah tahun exodus terbesar, pada pulang dan bulan
agustus itu kita sudah tidak menerima lagi expat yang datang, karena untuk
persiapan transisi ini.
Apakah Total E&P Indonesie turut menganut budaya equal? Kesetaraan
gender, mengingat Ibu Nenny Krisnawaty yang menjadi 1st Indonesian
Female Site Manager.
Istilahnya itu adalah diversity ya, saya akui diversity di Total ini memang ada dan
sangat kental. Menurut saya, bahkan jauh sebelum Ibu Nenny bisa menjadi
seorang site manager, di posisi-posisi tertentu juga dimana teman-teman kita para
engineer wanita dimana dari dulu pun sudah dikasih kesempatan yang sama
banyaknya, khususnya waktu mereka juga menjadi orang-orang di International
assignment, itu posisi mereka juga bisa dikatakan langsung di site nya. Kebetulan
saya juga punya teman dulu di project, dan saya sudah liat dia jauh sebelum
adanya Bu Nenny, teman saya wanita ini menjadi engineer di project dan banyak
perempuan yang memang sudah turun langsung. Di drilling atau well site juga
sudah banyak wanitanya dan sudah well appreciate. Jadi menurut saya itu sudah
sangat berjalan sih di TEPI ini.
Baik, sudah sih Mba itu saja yang mau saya tanyakan, selebihnya terima
kasih ya..
Oke, sama-sama dan good luck skripsinya, ya.
Amin terima kasih, Mba Nathaline.
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