
Ketua P2TEL SBT Bicara Akurasi Data Pensiunan 

Reporter tertarik dengan semangat kerja jajaran Pengurus P2TEL (Persatuan Pensiunan 

Telkom)  SBT (Surabaya Timur). 

Ketertarikan tersebut bukan tak 

beralasan, sebab P2TEL SBT 

telah mendapat penghargaan 

sebagai PC (Pengurus Cabang) 

Terbaik Ke-2 Tingkat Nasional 

Kategori Akurasi Data PC Kelas-

A.  

Ternyata keberhasilan tersebut 

walau hanya peringkat ke-2, 

ternyata tak lepas dari 

managerial skill yaitu kemampuan Sang Ketua P2TEL SBT, Achmad Muzakki dalam me-

manage seluruh jajaran Pengurus termasuk KOMSAT (Komisariat) menjadi sebuah tim yang 

solid. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Reporter berhasil menemui dan berbincang dengan Sang 

Ketua P2TEL SBT, Achmad Muzakki di Ruang kerjanya, yaitu di Kantor P2TEL SBT Jalan 

Ketintang, Surabaya, Senin (11/1) untuk mengetahui strategi yang dijalankan dalam upaya 

meraih keberhasilan dan kinerja terbaik. 

Menurut Muzakki, bagi setiap organisasi maka data adalah segalanya. Dengan data, maka 

keputusan yang diambil tidak akan jauh meleset. “Kami sangat corncern dengan akurasi data”, 

jelas Muzakki.  

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa mengelolah data harus  riil tidak boleh copy paste. Untuk itu 

pelaksanaan datul (data ulang) pensiunan kita lakukan dengan mendata satu persatu. Para 

Pengurus Komsat (Komisariat) bergerak mendatangi rumah rumah para pensiunan setiap 

semester untuk melakukan datul agar tercapai data yang akurat. 

Kalau hanya copy paste memang praktis, akan tetapi sangat lemah akurasinya, ungkapnya. 

Ia mencontohkan kelemahan copy paste, yaitu jika seorang pensiunan yang sudah pindah 

alamat atau wafat, maka dengan mengkopi paste begitu saja pasti akan menghasilkan data 

yang salah, termasuk jika ada perubahan nomor rekening karena pindah Bank dan 

sebagainya, maka akan fatal akibatnya. Untuk itulah kami akan selalu fokus untuk 

memperbaiki data yang riil, tandasnya. 

Selanjutnya, Achmad Muzakki mengatakan, bahwa dirinya ditunjuk sebagai Ketua P2TEL 

SBT sejak bulan Juni 2018. Masa jabatan Ketua P2TEL adalah 4 tahun, sehingga InsyaAllah 

akan berakhir hingga Juni 2022. Sejak 2018 pelan-pelan kami perbaiki data dan Alhamdulillah 

berkat Team Work yang Solid dari Pengurus dan Komsat, maka berhasil mendapat 

penghargaan peringkat ke-2, sedangkan peringkat ke-1 adalah diraih P2TEL Solo. 

Pokoknya akurasi data merupakan proses yang terus menerus dilakukan Tim, karena data 

tidak statis dan selalu bergerak. Semoga hasil akurasi data ini benar-benar ada kesamaan 

atau kedekatan dengan angka data yang sebenarnya secara riil bukan hasil copy paste yang 

rawan akan keakuratan, harap Sang Ketua mengakhiri. (Nursidik-2021). 


