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INTERAKSI 
DAN SOSIALISASI 
BERKELANJUTAN

PENGANTAR

Pelayanan contact center 
berkembang seiring 
dengan kebutuhan 
pelanggan yang terus 

menerus diberikan fasilitas 
pelayanan yang memudahkan. 
Hal ini menuntut kreativitas 
praktisi contact center untuk 
terus mencari model pelayanan 
terbaik. Secara seimbang praktisi 
contact center juga dituntut 
untuk meningkatkan kontribusi 
kepada bisnis perusahaan atau 
kontribusi terhadap lembaga 
dan tetap menjaga biaya 
pelayanan yang lebih rendah. 
 
Dengan keinginan untuk terus 
memberikan informasi kepada 
praktisi contact center, ICCA 
terus menerus mengadakan 
berbagai kegiatan. Utamanya 
memberikan informasi mengenai 
perkembangan pelayanan contact 
center melalui kegiatan sharing 
dan site visit serta berbagai 
kegiatan diskusi lainnya. Dengan 
mengemas berbagai acara dalam 
beberapa bulan terakhir membuat 
anggota ICCA mendapatkan 
berbagai informasi berbeda. Ada 
kegiatan site visit ke PLN dan 
Coca-Cola serta ada kegiatan 
sharing ramadan yang diisi 
oleh beberapa pengurus ICCA. 
 
Berbagai persiapan lomba The 
Best Contact Center Indonesia 
juga menjadi media komunikasi 
yang intensif bagi anggota ICCA. 
Dengan terlibat dalam kegiatan 
lomba, maka praktisi contact 
center akan terus mencari 
informasi yang berkaitan dengan 
lomba. Keinginan untuk tampil 

berprestasi membuat komunikasi 
yang intensif, sehingga tidak 
tertinggal dengan berbagai 
informasi mengenai kegiatan ICCA. 
 
Tak lupa ICCA juga terlibat 
dalam berbagai kegiatan sosial 
utamanya memberikan sosialisasi 
mengenai contact center ke 
beberapa pihak. Kunjungan 
ke Balai Besar Rehabilitasi 
Vokasional Penyandang Disabilitas 
merupakan salah satu kegiatan 
pelatihan untuk penyandang 
disabilitas, juga sosialisasi ke Balai 
Besar Pengembangan Latihan 
Kerja (BBPLK) Bekasi dan pelatihan 
untuk penyandang disabilitas bagi 
pegawai Kementerian Pertahanan. 
 
Liputan mengenai kegiatan-
kegiatan tersebut dituangkan 
majalah iCallCenter edisi kali ini. 
Berharap informasi yang diberikan 
dapat berkesinambungan 
untk meningkatkan wawasan 
bagi anggota ICCA. Sekaligus 
menjadi bahan kajian untuk 
pengembangan pelayanan contact 
center dan pelayanan publik yang 
lebih baik.
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5. CONTACT CENTER PLN 123

Site Visit Contact Center adalah 
salah satu program kegiatan ICCA 
yang bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada anggota ICCA 
untuk melakukan studi banding 
(bencmarking) tentang operasional 
contact center.

8. PENTINGNYA SKILL & 
KOMPETENSI TEAM LEADER

Kali ketiga training sertifikasi Team 
Leader atau yang baias disebut CCTL 
diikuti oleh 20 orang perwakilan 
perusahaan. Yaitu Sompo, Danone, 
BCA, Tiki JNE, BNI Life, Klip DJP, 
Commonwealth life, Biznet Supratama 
Nusantara, BRI, KAI dan Visionet. 

10. Advance Analytics for desk 
collection to improve collection 
rates and reduce costs 

Memasuki bulan April ICCA kembali 
mengadakan kegiatan Technology 
Sharing yang dihadiri oleh anggota 
ICCA dari berbagai perusahan. 
Sebanyak 30 perwakilan perusahaan 
mengikuti kegiatan sharing yang 
mengambil tema Improving Customer 
Experience Through Technology.

13. KUNJUNGAN ICCA ke 
BBRVPD CIBINONG

Ini  kali  pertama Tim ICCA berkunjung 
ke  Balai Besar Rehabilitasi Vokasional 
Penyandang Disabilitas yang berlokasi 
di Cibinong Jawa Barat. Kunjungan 
kali ini adalah untuk memenuhi 
undangan dari  Manggala Lubis selaku 
Kepala BBRVPD Kemensos RI

15. KALIBRASI KUALITAS

Dalam mengisi bulan Ramadan tahun 
1440H, kembali ICCA mengadakan 
acara berbagi pengetahuan. Kali ini 
mengundang pengurus ICCA sebagai 
pembicara dengan berbagai topik 
berbeda, utamanya mengenai digital.

17. REHABILITASI TERPADU 
PENYANDANG DISABILITAS 
PERSONIL KEMHAN DAN TNI

Salah satu bentuk pengabdian 
ICCA dalam rangka pengembangan 
fungsi pelayanan kepada masyarakat 
adalah dilaksanakannya Pelatihan 
Contact Center yang dilaksanakan di 
lingkungan Kementerian Pertahanan 
Republik Indonesia.

19. PLANT VISIT
COCA-COLA AMATIL 
INDONESIA

Hari Senin , 29 April 2019 National 
Contact Centre (NCC) menerima 
kunjungan dari Indonesia Contact 
Center Association (ICCA) dalam 
rangka site visit.

21. ROBBY SAPUTRA: DIGITAL 
MARKETING

Sharing Ramadan berlanjut dengan 
materi yang dibawakan oleh Robby 
Saputra dari Angkasa Pura II. Robby 
Saputra yang saat ini menjabat 
sebagai AVP of Service & Facility 
Analysis pada perusahaan pengelola 
bandara ini, membawakan Digital 
Marketing.



Site Visit Contact Center 
adalah salah satu program 
kegiatan ICCA yang 
bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada anggota ICCA 
untuk melakukan studi banding 
(benchmarking) tentang operasional 
contact center. Kunjungan pertama 
di tahun 2019 ke Contact Center PLN 
123 yang berlokasi di Gambir, Jakarta 
Pusat. Contact Center PLN 123 secara 
operasional dikelola oleh ICON+ 
yang merupakan anak perusahaan 
dari PT PLN (Persero). Meskipun 
waktu kunjungan jatuh pada hari 
Jumat tanggal 12 April 2019 tidak 
mengurangi animo para anggota 
ICCA untuk hadir. Sebanyak 35 peserta 
dari perwakilan anggota ICCA turut 
berpartisipasi dalam acara ini. 

Andi Anugrah selaku Ketua ICCA 
hadir didampingi Evi Riawati sebagai 

Bendahara, Anita Rizqiana sebagai 
Ketua Bidang Penghargaan, Rendar 
Mahardika sebagai anggota Bidang 
Keanggotaan dan Ario Bimo Pranoto 
sebagai anggota Bidang Sosial. 

Membuka acara ini Andi memberikan 
sambutan dan membagikan 
pengalamannya bertumbuh bersama 
PT PLN di awal pembentukan contact 
centernya.

CONTACT CENTER
PLN 123

SITE VISIT
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Contact Center PLN saat ini sudah 
banyak berkembang dan memiliki 
multi channel pelayanan bagi 
pelanggan. Pelayanan Contact Center 
yang dimiliki tersebar di 9 (sembilan) 
kota di Indonesia yakni site Jakarta, 
Bandung, Medan, Palembang, 
Makasar, Balikpapan, Semarang, 
Surabaya dan Denpasar. 

General Manager PT ICON+ 
Hermawan Asmoko memberikan 

ucapan selamat datang dan sambutan 
hangat kepada anggota ICCA yang 
hadir dalam acara ini. Hermawan 
menyampaikan pencapaian dan 
kondisi contact center PLN 123 yang 
ada saat ini sudah mengalami banyak 
perbaikan dan peningkatan kualitas 
layanan. Secara khusus Resti Rosmiati 
Supervisor Quality Assutance PT 
ICON+ mempresentasikan profil dan 
bisnis proses Contact Center PLN 123 
secara lengkap. Dengan jumlah 1200 

an agent, Contact Center melayani 60 
juta pelanggan di seluruh Indonesia. 
Berbagai pelayanan yang disediakan 
diantaranya adalah permintaan / 
pendaftaran pasang baru, tambah 
daya, balik nama, laporan dan keluhan 
pelanggan dan lain sebagainya.
Dalam acara ini ICON+ menampilkan 
beragam hiburan disela-sela 
pemaparan dari pembicara. Hiburan 
dibawakan oleh para talent dari agent 
contact center untuk menghibur 
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para tamu yang  hadir. Mereka 
adalah group band dan vokalis yang 
membawakan beberapa lagu dengan 
manis. Ada pula hiburan kesenian 
betawi yang ditampilkan dalam tarian 
yang diiringi musik dan lagu yang 
berjudul Ondel-ondel Betawi. Serta 
sebuah drama yang dibawakan oleh 
tim contact center yang mengangkat 
tema edukasi tentang berbagai 
fasilitas pelayanan contact center 
PLN 123. Kunjungan ICCA dilengkapi 
dengan tur ke dalam ruangan 
pelayanan operasional contact 
center yang berada di lantai 3 dan 
4. Fasilitas ruang pelayanan sangat 
memadai, cukup luas dan bersih serta 
kedap suara.  Berbagai fasilitas yang 
dikunjungi rombongan tidak hanya 
ruangan pelayanan agent, disana 
juga ada fasilitas pendukung lainnya 
yaitu ruang untuk QA, Team Leader, 
Supervisor, ruang istirahat, ruang 
makan dan ruang pelatihan.

Para agent menggunakan seragam 
warna kuning yang menjadi warna 
ikon dari PLN. Warna kuning yang 
mendominasi ruangan tampak sangat 
cerah dengan aura semangat yang 
tinggi.

Beberapa peserta yang berkunjung 
ke dalam ruangan operasional 
menanyakan berbagai kegiatan 
agent yang sedang berlangsung. 
Terdapat layanan inbound, sosial 
media, email dan back office dan 

fasilitas layar monitor yang digunakan 
leader untuk memonitor kerja agent 
secara real time. Sesi foto bersama 
dengan seluruh peserta dan tim 
ICON+ menutup rangkaian kegiatan 
kunjungan contact center PLN 123 

tepat pukul 12.00 WIB.  Semoga 
kunjungan ini bermanfaat dan 
memberikan pengalaman serta 
pengetahuan bagi anggota ICCA 
dalam pengelolaan contact center. 
(AR)



PENTINGNYA SKILL & KOMPETENSI
TEAM LEADER

Kali ketiga training sertifikasi 
Team Leader atau yang biasa 
disebut CCTL diikuti oleh 20 
orang perwakilan perusahaan. 

Yaitu Sompo, Danone, BCA, Tiki JNE, 
BNI Life, Klip DJP, Commonwealth life, 
Supra Primatama Nusantara Biznet, 
BRI, KAI dan Visionet. Masih memilih 
tempat yang sama dengan batch 

sebelumnya, CCTL ini dilaksanakan 
di Hotel Sahira Butik Pakuan, Bogor. 
Lokasi ini dipilih karena lokasinya 
yang mudah diakses baik melalui jalan 
tol maupun non tol. Dalam pelatihan 
ini setiap peserta mendapatkan 
handout materi, buku, training kits 
dan sertifikat. 

Hari pertama setiap peserta memulai 
kegiatan pelatihan dengan saling 
memperkenalkan diri, menyampaikan 
tujuan dan harapannya mengikuti 
pelatihan ini. 

Beberapa diantaranya peserta yang 
ikut dalam pelatihan ini belum 
memahami tugas dan kewajibannya 
sebagai Team Leader, meskipun 
sudah menjadi Team Leader dalam 
waktu yang cukup lama. Sebagian 
peserta juga baru mengenal lingkup 
tugas Team Leader dari pelatihan ini. 
Penggunaan istilah dan beberapa 
pengukuran kerja juga baru dikenal 
oleh para Team Leader. Berbagai 
tantangan yang mereka hadapi 
dalam menjalankan operasional 
dan mengelola tim antara lain agent 
yang memiliki bad attitude (sikap 
dan perilaku buruk), kesulitan dalam 
penyusunan dan pengaturan jadwal 
kerja agent, juga SLA agent yang tidak 
tercapai. Adanya kejenuhan agent 
serta tingkat kehadiran dan ketepatan 
kerja yang rendah. 

Selain itu Team Leader juga 
menemukan tantangan lain yang 
berkaitan dengan kompetensi 
agent yang kurang, penguasaan 
product knowledge dan informasi 
yang kurang, turn over yang 
tinggi, demotivasi agent sehingga 
menyebabkan agent malas untuk 
dikembangkan. Beberapa agent yang 
membutuhkan penanganan khusus 
seperti coaching dan conseling juga 
diberikan oleh Team Leader untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan 
agent. Budaya dan karakter agent 
dalam lingkungan pekerjaan juga 
menjadi tantangan tersendiri dan 
membutuhkan perhatian khusus.

Hal ini mengharuskan Team Leader 
untuk memaksimalkan tugas 

Certified Contact Center Team Leader
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dan tanggung jawab yang harus 
dilaksanakan yaitu membantu agent 
menyelesaikan masalah pelanggan 
dan mengambil keputusan, 
melakukan koordinasi dengan 
unit terkait untuk menyelesaikan 
masalah pelanggan. Melakukan 
coaching terhadap agent untuk 
mengembangkan kemampuan agent.

Secara rutin Team Leader juga 
harus memberikan instruksi dan 
arahan kepada agent bisa dalam 
bentuk briefing atau diskusi tim. 
Memberikan update product 
knowledge, memberikan motivasi 
dan memonitor aktivitas harian agent. 
Memaksimalkan pengawasan dan 
membuat laporan secara berkala 
kepada pimpinan.
Untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab tersebut seorang 
Team Leader harus menguasai 
kompetensi khusus yang dapat 
memudahkannya menyelesaikan 
berbagai tantangan yang 
dihadapinya. Team Leader harus 
mampu melakukan analisa baik 
berupa rekaman maupun kasus-kasus 
pelayanan. Memiliki kemampuan 
relationship dan leadership serta 
mampu membimbing, melatih dan 
melakukan pengawasan.

Memasuki pelatihan hari kedua 
peserta sudah semakin memahami 
lingkup operasional contact center 
dan menyelesaikan berbagai soal 
kasus pelayanan. Berdiskusi tentang 
penetapan parameter dalam KPI 
diantaranya FCR, SLA, Adherence, 
dan tingkat kehadiran agent. Setiap 
contact center memiliki perlakuan 
yang berbeda terkait penetapan 
target FCR, beberapa agent contact 
center ada yang memiliki tingkat 
kewenangan yang tinggi, tetapi ada 
pula yang tidak. Sehingga tingkat 
penyelesaian masalah pelanggan 
bergantung pada seberapa besar 
porsi kewenangan yang dimiliki agent 
dalam memberikan penanganan, dan 
waktu yang dibutuhkan dalam proses 
eskalasi yang harus ditindaklanjuti ke 
pihak back office atau unit terkait.

Beberapa ketrampilan dalam 
membuat laporan juga dibimbing 
oleh Andi Anugrah dalam pelatihan 
ini. Salah satu keistimewaan dari 
metode pelatihan yang dibawakan 
oleh Andi Anugrah adalah setiap 
modul dilengkapi dengan soal analisa 
kasus. Peserta dibimbing secara 
hands-on menyelesaikan kasus satu 
persatu menggunakan notebook, 
mengajarkan berbagai rumus 
perhitungan yang memudahkan 

Team Leader dalam menyusun 
Laporan Kerja. Kasus pelayanan yang 
diberikan dalam pelatihan sangat erat 
dengan pekerjaan dan kasus-kasus 
yang ditangani oleh Team Leader. 
Sehingga dari hasil pelatihan ini 
dapat membantu para Team Leader 
menerapkannya dalam operasional 
masing-masing. 

Berbagai kasus yang dihadapi 
oleh beberapa peserta juga dapat 
dijadikan benchmarking bagi peserta 
lainnya untuk memberikan insight 
dan masukan dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan contact center. 
Materi pelatihan ini akan diujikan 
pada hari terakhir kepada peserta 
untuk mengukur kemampuannya 
setelah mengikuti pelatihan. Tingkat 
kelulusan yang ditetapkan adalah 
pencapaian hasil ujian dengan score 
70. Berharap tidak hanya kelulusan 
saja yang diperoleh dari pelatihan ini, 
tetapi juga ilmu dan pengetahuan 
contact center yang dapat diterapkan 
dalam operasional contact center 
dan dapat memperbaiki kekurangan 
yang masih terjadi. Sehingga 
kinerja contact center dapat lebih 
ditingkatkan baik secara produktivitas 
maupun kualitas. (AR)
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Memasuki bulan April ICCA 
kembali mengadakan 
kegiatan Technology 
Sharing pada tanggal 4 

April 2019 yang dihadiri oleh anggota 
ICCA dari berbagai perusahaan. 
Sebanyak 30 perwakilan perusahaan 
mengikuti kegiatan tersebut yang 
mengambil tema “Advance Analytics 
for Desk Collections”
 
Sesi sharing pertama dibawakan 
oleh Armanto Prasetyo, Business 
Development Manager PT. Halik 
Selindo Alpha yang banyak 
membagikan tips cara mengenal 

karakteristik pelanggan di era 
internet ini. Saat ini Digital Customer 
Experience (CX) menjadi sangat 
penting, apalagi Indonesia merupakan 
negara yang memiliki perkembangan 
pengguna internet terbesar di 
Asia Tenggara. Dengan demikian 
perusahaan perlu memikirkan 
strategi khusus untuk Digital CX 
untuk dapat mempertahankan 
pelanggan, meningkatkan kepuasan 
pelanggan dan memperkuat brand 
value. Selain itu juga sebagai bagian 
dari strategi transformasi digital dan 
untuk meningkatkan customer base. 
Armanto juga menerangkan beberapa 

alasan mengapa perusahaan perlu 
membidik kalangan milenial. Yaitu 
karena kalangan milenial saat ini 
memiliki usia produktif, bekerja, dan 
berpenghasilan sehingga memiliki 
buying power yang kuat. Generasi 
Milenial sendiri merupakan generasi 
yang mengalami adanya transisi 
teknologi, dari analog ke digital 
memiliki karakteristik yang unik 
dibandingkan dengan generasi-
generasi sebelumnya. Selain itu juga 
ada Generasi Z (Gen-Z) yang mulai 
tumbuh dan juga menjadi salah satu 
target konsumen yang penting bagi 
perusahaan. Karena walaupun Gen-Z 

ADVANCE ANALYTICS 
FOR DESK COLLECTION TO 
IMPROVE COLLECTION RATES 
AND REDUCE COSTS

Technology Sharing
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saat ini belum memiliki penghasilan, 
Gen-Z memiliki pengaruh yang kuat 
dalam keluarga untuk pembelian 
barang dan jasa. Dengan dominannya 
dua generasi ini sebagai pelanggan, 
maka pola komunikasi pelanggan 
menjadi berubah dimana Voice 
channel (telepon) akan mengalami 
penurunan sementara di sisi lain 
Channel Media Sosial akan mengalami 
peningkatan. Sehingga penting 
bagi perusahaan untuk menangkap 
karakteristik konsumen yang ada dan 
menyesuaikan dengan selera dan 
bahasa mereka.
 
Pada sesi kedua topik yang dibahas 
adalah “Advance Analytics for desk 
collection to improve collection 
rates and reduce costs” yang 
dibawakan oleh Ari Oktafian, Country 
Manager - Aspect Software. Dengan 
perkembangan konsumen dan 
teknologi saat ini, menjadi sangat 
penting bagi perusahaan untuk 
mengetahui karakteristik konsumen 
dan membuat proses collection 
menjadi mudah untuk konsumen. 
Proses collection yang menggunakan 
SMS saat ini masih menjadi favorit 
karena dianggap memiliki Open Rates 
dan Response Rates yang tinggi. 

Untuk meningkatkan hubungan 
perusahaan dengan debiturnya, dapat 
diterapkan penggunaan interaktif 
SMS, sehingga SMS tidak hanya 
satu arah saja. Di era internet dan 
self-service dewasa ini, perusahaan 
juga perlu mempertimbangkan 
untuk memaksimalkan penggunaan 
channel komunikasi lainnya, seperti 
chat, atau visual IVR sehingga proses 
collection menjadi lebih efektif. Ari 
juga menerangkan penggunaan 

teknologi predictive-dialer dari 
Aspect secara tepat diyakini dapat 
meningkatkan contact-rate dan 
menurunkan Non-Performing 
Loan (NPL) perusahaan. Dari sisi 
produktivitas agent juga akan didapat 
peningkatan sampai 300% karena 
hal-hal yang sebelumnya dilakukan 
manual sudah dilakukan oleh mesin. 
 
Peserta yang hadir dalam sharing ini 
memiliki antusiasme yang tinggi dan 
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menyimak pemaparan pembicara. 
Dika dari BAF menanyakan apakah 
Predictive Dial akan menarik 
data pelanggan yang belum bisa 
dihubungi? Ari menjelaskan bahwa 
sistem akan menarik data pelanggan 
yang belum bisa dihubungi, dan 
dapat digunakan sebagai list 
penelepon untuk waktu lainnya. 
Ari juga menjawab kekhawatiran 

tentang kemungkinan pengurangan 
jumlah agent desk collection 
setelah penerapan predictive-dialer. 
Berdasarkan pengalaman bahwa 
sebagian besar perusahaan customer 
Aspect dapat beroperasi secara lebih 
efisien, dan sebagian agent desk 
collection dapat dialihkan untuk 
melakukan fungsi bisnis yang lainnya.

Acara ditutup dengan sesi kuis 
untuk menguji pemahaman peserta 
yang hadir, dan tiga peserta terbaik 
mendapat hadiah dari Aspect dan 
Selindo Alpha. (AR)
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KUNJUNGAN ICCA
KE BBRVPD CIBINONG

ICCA Peduli

Ini  kali  pertama Tim  ICCA 
berkunjung ke Balai Besar 
Rehabilitasi Vokasional  
Penyandang Disabilitas yang 

berlokasi di Cibinong Jawa Barat. 
Kunjungan kali ini adalah untuk 
memenuhi undangan dari  Manggala 
Lubis selaku Kepala BBRVPD Kemensos 
RI dalam rangka pelulusan dan 
penerimaan sertifikat bagi  peserta 
Pelatihan First Step to Contact Center 
Services Batch 1 yang dilaksanakan 
oleh Kelas khusus Instalasi Produksi 
BBRVPD Kemsos RI. Pelatihan Batch 1 
ini telah menghasilkan 10 calon agent 
yang siap bekerja di industri contact 
center. Hadir  dalam pertemuan ini 
Ketua ICCA Andi Anugrah didampingi 
oleh Ketua Bidang Penghargaan 

Anita Rizqiana pada pukul 10 pagi 
tanggal 10 April 2019. Disambut oleh 
Kabid Vokasi BBRVPD Ai Herliyah 
serta beberapa pembimbing dan 
pengelola BBRVPD yang turut 
menghadiri pertemuan proses 
pelulusan peserta pelatihan disabitas. 
Dalam pelatihan batch 1 ini peserta 
telah menyelesaikan pelatihan dan 
pembekalan dibawah asuhan Evi 
Riawati. Evi Riawati merupakan salah 
satu pengurus ICCA yang menjabat 
sebagai bendahara dan aktif menjadi 
pengajar dan pembicara bagi 
kalangan disabilitas.

Dalam acara pertemuan ini Kepala 
BBRVPD memberikan pembekalan 
dan motivasi bagi para peserta 

sebagai tambahan bekal dalam 
memasuki dunia kerja. Ia menjelaskan 
bahwa setiap orang berhak untuk 
sukses dan mencapai cita-cita yang 
diinginkan. Dengan berbekal kerja 
keras, kemauan untuk belajar secara 
terus menerus, berusaha pantang 
menyerah dan punya kemauan yang 
besar untuk berhasil. Tidak ada di 
dunia ini yang mustahil untuk diraih 
jika punya kemauan yang kuat 
untuk mencapainya dengan usaha 
yang keras. Ia juga menasehatkan 
agar alumni memiliki karakter 
yang positif dan  tetap bersyukur 
dalam kondisi apapun. Jika tidak 
mendapatkan pekerjaan sesuai yang 
diinginkan, maka harus bersyukur 
dengan pekerjaan yang saat ini 



didapatkan. Dengan cara itu setiap 
orang dapat menghargai sekecil 
apapun pemberian Tuhan dan dapat 
melaksanakan pekerjaan dengan 
baik.

Andi Anugrah yang dikenal 
sebagai Bapak Contact Center juga 

memberikan arahan kepada alumni 
yang telah menyelesaikan pelatihan, 
agar terus mengembangkan 
kemampuan. Menurutnya, setiap 
pekerjaan harus didasari oleh jiwa 
melayani, Memberikan manfaat 
bagi orang lain dan lingkungan 
serta meningkatkan kompetensi 

diri secara terus menerus. Karena 
dunia kerja terus bertumbuh seiring 
dengan kebutuhan masyarakat dan 
perkembangan teknologi, maka 
kemampuan harus terus ditingkatkan.
Seusai menyerahkan sertifikat 
kepada peserta yang telah lulus, Evi 
mendampingi Tim ICCA berkeliling 
melihat berbagai fasilitas yang ada 
di Balai Besar ini, fasilitas olahraga, 
ibadah, pelatihan, ruangan makan, 
galeri, dan sebagainya. Lembaga 
ini patut diberikan dukungan oleh 
pihak-pihak dan industri yang terkait 
dengan alumni yang dihasilkan Balai 
Besar ini. Agar tenaga kerja yang 
telah terdidik dan disiapkan lembaga 
ini dapat terserap dengan baik dan 
mendapatkan lapangan kerja sesuai 
dengan bidang yang dikuasai. Sudah 
saatnya berbagai industri, BUMN dan 
lembaga pemerintahan memberikan 
kesempatan kepada para penyandang 
disabilitas untuk turut berkontribusi 
dalam dunia kerja dan berprestasi. 
(AR)



Dalam mengisi bulan 
Ramadan tahun 1440H, 
kembali ICCA mengadakan 
acara berbagi pengetahuan. 

Kali ini mengundang pengurus 
ICCA sebagai pembicara dengan 
berbagai topik berbeda, utamanya 
mengenai digital. Hal ini dilakukan 
untuk memberikan tema berbeda 
dibanding sharing sebelumnya.

Sesi pertama dilaksanakan dengan 
topik “Kalibrasi Penilaian Rekaman”, 
dibawakan oleh Andi Anugrah dan 
laksanakan di Graha Seti. Jika acara 
sharing sebelumnya dilaksanakan 
sore hari, maka pada acara sharing 
ramadan ini dilaksanakan pada 
pagi hari, jam 09:00 sampai dengan 
12:00. Dengan demikian peserta 
bisa langsung ke lokasi sharing dan 
setelah selesai bisa ke kantor.
Acara pertama yang dilaksanakan 

pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 
2019 diikuti oleh 30 peserta dari 15 
perusahaan berbeda. Pembahasan 
dilakukan dengan memperkenalkan 
metode perhitungan nilai kualitas, 
tahapan dalam proses kalibrasi 
serta simulasi. Peserta diajak untuk 
mendiskusikan beberapa paramater 
kualitas yang biasanya digunakan, 
sekaligus peserta melakukan ujicoba 
penilaian.

Dalam kesempatan ini, Andi Anugrah 
juga memberikan contoh proses 
kalibrasi dengan menggunakan 
aplikasi online. Peserta yang hadir 
melakukan penilaian langsung pada 
aplikasi dan bisa mendapatkan angka 
penilaian dari nilai sebuah rekaman 
yang disimulasikan. Semua peserta 
sharing diajak menggunakan aplikasi 
pada mobile yang digunakan dan 
hasilnya dibahas bersama.

Setelah mendengarkan rekaman 
dan menilai, tampak hasil penilaian 
mempunyai deviasi yang sangat 
lebar. Bisa dimaklumi, karena semua 
yang terlibat menggunakan persepsi 
masing-masing dengan panduan 
penilaian yang terbatas. Untuk itu 
dilakukan simulasi proses kalibrasi 
dengan mendiskusikan pendapat 
peserta.

Berbagai pendapat didiskusikan 
utamanya yang memberikan nilai 
tinggi dan nilai rendah. Ada yang 
kemudian menyadari kekeliruan 
proses penilaian yang dilakukan, 
sehingga angka kualitas yang 
diberikan terlalu tinggi. Ada juga yang 
memberikan nilai sangat rendah, 
dengan memperhatikan beberapa 
kesalahan dalam rekaman yang 
dilakukan agent.

KALIBRASI
KUALITAS
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Tak lupa Andi Anugrah juga menjawab 
berbagai pertanyaan yang diajukan 
peserta dan berharap bahwa proses 
kalibrasi seperti ini dapat berlangsung 
secara rutin. Peserta juga sepakat 
untuk membentuk forum diskusi dan 
melakukan kegiatan kalibrasi contact 
center secara rutin, bahkan sudah 
dimulai dengan membuat Group 
Whatsapp.
Tampak hadir peserta perwakilan dari 
Sompo Insurance Indonesia, Biznet, 
Nestle indonesia, OJK, AXA Financial 

Indonesia, AXA Mandiri Financial 
Services, BNI Life Insurance, Eka Boga 
Inti, AXA Services Indonesia, Bank 
Indonesia, Transcosmos Indonesia, 
Primalayan Citra Mandiri, Tiki JNE, 
PGN dan KLIP DJP. Kesempatan ini 
juga dimanfaatkan untuk menjalin 
networking sesama praktisi contact 
center.

Menurut Andi Anugrah dengan 
berbagi ilmu yang bermanfaat 

sesama praktisi contact center 
akan membangun kompetensi 
bersama. Diharapkan ICCA bisa 
menjadi jembatan yang baik bagi 
pengembangan kompetensi 
praktisi contact center. Dengan 
perkembangan pelayanan dan 
manajemen contact center 
diharapkan bisa memberikan nilai 
tambah bagi bisnis perusahaan, 
sekaligus menjadikan karir di contact 
center lebih baik. (AA)
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Salah satu bentuk pengabdian 
ICCA dalam rangka 
pengembangan fungsi 
pelayanan kepada masyarakat 

adalah dilaksanakannya Pelatihan 
Contact Center yang dilaksanakan di 
lingkungan Kementerian Pertahanan 
Republik Indonesia. Pelatihan ini 
di kelola oleh Pengurus Bidang 
Sosial, Robby Saputra. Bertindak 
sebagai pembicara / narasumber 
dalam pelatihan ini adalah Evi 
Riawati yang telah berkecimpung di 
dunia contact center lebih dari 15 
tahun. Evi memberikan pelatihan 
kepada peserta rehabilitasi terpadu 
penyandang disabilitas yang 
merupakan personil Kementerian 
Pertahanan dan TNI Tingkat Terampil 
XIL Gelombang I tahun anggaran 
2019. Sejumlah 20 orang peserta telah 
menyelesaikan program training yang 
dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Mei 
2019.

Pelatihan berlangsung di PUSREHAB 
Kemhan Jalan RC Veteran No. 
178 Bintaro Jakarta Selatan. Para 
peserta mendapatkan pembekalan 
dan sosialisasi contact center dari 
narasumber, serta mendapatkan 

panduan Buku First Step to Contact 
Center Services yang di tulis oleh 
Andi Anugrah yang merupakan 
Ketua ICCA (Indonesia Contact Center 
Association).

Pada hari terakhir tepatnya, Jumat 10 
Mei 2019 bertempat di Ruang Aula 
Pusrehab dilaksanakan Serah Terima 
Sertifikat bagi para peserta yang telah 
menyelesaikan pelatihan ini. Hadir 
dalam pertemuan ini seluruh peserta, 
narasumber beberapa pejabat dan 
Kepala Sekolah Pusat Pelatihan 
Pusrehab Kemhan. Dari ICCA hadir 
Ketua ICCA, Andi Anugrah beserta 
Anita Rizqiana selaku Ketua Bidang 
Penghargaan dan Robby Saputra 
Ketua Bidang Sosial.

Sambutan pertama disampaikan 
oleh Brigjen TNI dr. Asrofi Surahman, 
Sp.BP-RE(K)MARS selaku Kepala Pusat 
Rehabilitasi. Didampingi oleh Kolonel 
Ckm dr Daniel Lumadyo W, Sp Rad 
selaku Kepala Bidang Pusrehabvok 
Kemhan. Dalam sambutannya 
dr. Asrofi menyampaikan bahwa 
di lingkungan TNI juga perlu 
mendapatkan perhatian khusus dalam 
hal pengembangan kemampuan 
personil dalam memberikan layanan 
informasi kepada masyarakat. 
Terlebih bagi personil TNI yang 
bergabung di Pusrehab adalah 
personil yang memiliki kondisi fisik 
yang berbeda, akibat dari dampak 
tugas dilapangan, kecelakaan, 
maupun cedera fisik pada saat latihan 

REHABILITASI TERPADU
PENYANDANG DISABILITAS
PERSONIL KEMHAN DAN TNI

SHORT COURSE CALL CENTER

Brigjen TNI dr. Asrofi Surahman



militer. Pelatihan ini bertujuan untuk 
menambah dan meningkatkan 
kompetensi personil dalam bidang 
komunikasi dan pelayanan. Sehingga 
dapat diterapkan dan memberikan 
kontribusi positif dalam menjalankan 
tugas.

Dalam kesempatan kedua, Andi 
Anugrah memberikan kata sambutan 
kepada seluruh tamu yang hadir. Ia 
memberikan apresiasi kepada para 
peserta yang telah menyelesaikan 
pelatihan dengan baik. Bagi beberapa 
personil TNI yang ikut dalam pelatihan 
ini sudah cukup senior namun masih 
memiliki semangat untuk terus 
belajar. Berbicara pelayanan contact 
center Andi Anugrah memberikan 
sedikit penjelasan bahwa saat ini 
pelayanan contact center merupakan 

ujung tombak bagi setiap perusahaan 
dan lembaga dalam menjembatani 
informasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat dan pelanggan.

Contact center memiliki peranan 
dan kontribusi yang sangat besar 
bagi pengembangan bisnis dan 
membangun image perusahaan. 
Ia berharap dengan pelatihan ini 
dapat memberikan sedikit bekal 
bagi personil TNI Pusrehab dalam 
memahami dunia contact center dan 
memberikan pelayanan yang terbaik 
dalam menjalankan tugas.
Selanjutnya, peserta menerima satu 
persatu sertifikat yang diserahkan 
langsung oleh Andi Anugrah 
didampingi oleh dr. Asrofi sebagai 
tanda kelulusan pelatihan ini. Acara 
ini kemudian dirangkai dengan sesi 

sharing motivasi yang dibawakan 
oleh narasumber Angkie dari Yayasan 
ThisAble. Materi motivasi diberikan 
kepada para peserta rehabilitasi 
yang memiliki kesamaan dengan 
komunitas Yayasan ThisAble, yakni 
para tunadaksa. Sharing ini untuk 
memupuk motivasi peserta dan 
meningkatkan rasa percaya diri dan 
keyakinan bagi seluruh peserta. 
Pelatihan softskill dan motivasi ini 
melengkapi kompetensi para personil 
dalam meningkatkan kinerja dan 
pengabdiannya pada tugas negara. 
(AR)
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PLANT VISIT
COCA-COLA 
AMATIL INDONESIA 

SITE VISIT

Sebagai bagian dari pengembangan 
praktisi contact center, ICCA 
secara rutin menyelenggarakan 
kunjungan ke berbagai contact 
center. Kali ini kunjungan dilakukan 
ke National Contact Centre (NCC) 
dan sekaligus melihat lebih dekat 
proses produksi Coca-Cola. Kegiatan 
ini mendapatkan tanggapan yang 
cukup banyak dari anggota ICCA, 
sehingga harus dibatasinya jumlah 
peserta yang hadir. Kegiatan diikuti 
oleh kurang lebih 36 peserta dari 
berbagai perusahaan dan lembaga 
publik yang menjadi anggota ICCA.   
 
Rendar Mahardhika Putra selaku 
NCC Manager menerima rombongan 
dalam acara kunjungan ini. Tampak 

hadir pengurus ICCA diantaranya 
Evi Riawati selaku Bendahara, Netty 
Hartawati selaku Pengurus Bidang 
Kemitraan dan Ario Bimo selaku 
Pengurus Bidang Sosial. Beberapa 
perwakilan perusahaan yang tampak 
hadir adalah Bank Mandiri, BNI Life 
Insurance, BRI Syariah, Axa Financial 
Indonesia, Cyberindo Aditama, 
KLIP Pajak, Bank Indonesia, Assa 
Rent, Nestle Indonesia, Indonesia 
Comnet Plus, Bukalapak, Pusintek 
Kemenkeu, Swakarya Insan Mandiri, 
TIKI JNE, AXA Mandiri dan panitia 
pelaksana dari Telexindo Bizmart. 
 
Acara dibuka oleh Lian Riyanti 
sebagai MC dan dilanjutkan dengan 
kata sambutan dari perwakilan 

ICCA, Evi Riawati. Selanjutnya 
sambutan dari NCC Manager dan 
acara presentasi dibawakan oleh 
Radita Aulia Wicaksana selaku tim 
Public Affairs and Communications 
untuk memandu plant tour. Sebelum 
plant tour, para peserta disuguhi 
dengan pemutaran video profil 
Coca-Cola dan Radita menjelaskan 
tentang perjalanan CCAI. Setelah 
itu peserta diajak untuk plant tour 
melihat proses produksi produk Coca-
Cola mulai dari bahan baku hingga 
menjadi produk dalam kemasan.  
 
Acara selanjutnya adalah penjelasan 
mengenai National Contact Centre 
yang dibawakan oleh Muhammad 
Iqbal selaku NCC Sales Operation 



Manager. Dalam paparannya Iqbal 
menjelaskan 2 pilar besar di NCC, yaitu 
Customer Care dan Sales Operation. 
Kemudian acara dilanjutkan dengan 
games interaktif yang diikuti oleh 
seluruh peserta. Hadiah yang 
disediakan sangat menarik berupa 
produk Coca-Cola dan merchandise. 
Peserta tampak antusias dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan 
seputar Coca-Cola dan NCC.  
 
Sebagai penutup kegiatan dilakukan 
penyerahan plakat berupa piagam 
penghargaan dari ICCA kepada NCC. 
Begitu juga NCC yang menyerahkan 
plakat berupa botol batik Coca-Cola 
kepada ICCA. Selanjutnya peserta 

diajak untuk foto bersama di area 
Giant Tank dan di NCC signed 0800-
100-2653. Sebelum pulang, peserta 
kunjungan mendapatkan hadiah 
menarik berupa produk terbaru 
seperti Nutriboost Cokelat dan Kopi. 
Acara ditutup dengan makan siang 
bersama di breakout. (AA)
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Sharing Ramadan berlanjut 
dengan materi yang 
dibawakan oleh Robby 
Saputra dari Angkasa 

Pura II. Robby Saputra yang saat 
ini menjabat sebagai AVP of 
Service & Facility Analysis pada 
perusahaan pengelola bandara ini, 
membawakan Digital Marketing. 
 
Era Digital Marketing saat ini 
mendorong perusahaan untuk 
memahami perilaku pelanggannya 
sebagai titik masuk untuk benar-
benar berpikir bagaimana kita 
menciptakan nilai (create value) dan 
terhubung dengan pelanggan kita. 
Robby membahas tentang ‘Five Core 
Behaviors of Customers (Access, 
Engage, Customize, Connect, and 

Collaborate)’ di era digital saat ini. 
Acara berlangsung dengan diskusi 
yang interaktif dan dihadiri oleh 
kurang lebih 25 praktisi contact center 
dari berbagai perusahaan. Sebelum 
masuk ke dalam bahasan pokok, 
Robby menjelaskan tentang Key 
Channels dan Key Principles The Digital 
Marketing Mix. Ada 4 Key Channels 
yang saya jelaskan yaitu Email, Search, 
Display, dan Video. Key Channels 
tersebut bisa dipilih salah satu dari 
4 kanal, kombinasi diantaranya 
atau bisa digunakan semua oleh 
Marketers, tergantung dari kebutuhan 
dan goals yang ingin dicapai. 
 
Dalam menggunakan Key Channels 
tersebut, agar lebih optimal 
dalam penggunaannya, harus 

memperhatikan 3 Key Principles, 
yaitu Targeting, Personalization dan 
Optimization. Untuk mendapatkan 
hasil yang maksimal, kita juga harus 
merencanakan kegiatan Digital 
Advertising kita, mulai dari Memilih 
Campaign Goal, Mendefinisikan 
anggaran dan pengukuran, 
memilih channel yang tepat, 
mengukur hasilnya dan melakukan 
optimisasi secara berkelanjutan. 
 
Setelah memberikan penjelasan 
tersebut, Robby yang juga 
adalah Ketua Bidang Sosial di 
ICCA, kemudian menyampaikan 
pokok bahasan tentang ‘Five Cire 
Behaviors of Customers (Access, 
Engage, Customize, Connect, and 
Collaborate)’. Robby meminta 

ROBBY SAPUTRA:
DIGITAL MARKETING
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peserta menjelaskan tentang 
jaringan pelanggan mereka yang 
mempengaruhi bisnis perusahaan 
tempat mereka bekerja. Peserta dari 
Biznet yang menjelaskan tentang 
pelanggan mereka dan bagaimana 
pelanggan tersebut menentukan 
bisnis perusahaan mereka. 
 
Perilaku pelanggan pertama dalam 
era digital yang dibahas adalah 
Access. Pelanggan saat ini sangat 
ingin dapat mengakses data secara 
digital, berinteraksi secara cepat dan 
fleksibilitas. Oleh karena itu kita harus 
dapat menentukan strategi untuk 
menjawab kebutuhan pelanggan 
tersebut dengan menjadi lebih cepat, 
lebih mudah, ada dimanapun dan 
selalu bisa diakses (be always on). Saya 
memberikan beberapa contoh seperti 
aplikasi mobile pada industri banking, 
TESCO dengan konsep On Demand 
Service (Groceries) dan sebagainya. 
 
Perilaku kedua yang dibahas adalah 
Engage. Pelanggan kita saat ini ingin 
dapat terlibat dengan penyeleksian 
konten digital, interaktif, dan sesuai 
dengan kebutuhan mereka. Strategi 
yang harus diterapkan adalah 

menyediakan sumber dari konten-
konten yang bernilai atau bermanfaat 
bagi kebutuhan pelanggan. Dalam 
penjelasan ini, Robby memberikan 
contoh tentang bagaimana produk 
blender dapat menyampaikan 
pesannya melalui video di youtube 
yang dapat membuat pelanggan 
tertarik untuk melihat video tersebut. 
 
Perilaku ketiga adalah Customize. 
Pelanggan kita ingin dapat 
merubah dengan memilih dan 
memodifikasi informasi, produk 
dan layanan. Strategi yang dapat 
dilakukan adalah dengan membuat 
penawaran kita dapat beradaptasi 
dengan kebutuhan pelanggan. 
 
Perilaku keempat yang kami 
bahas adalah Connect. Pelanggan 
saat ini ingin dapat terhubung 
satu sama lain dengan membuat 
dan berbagi teks, gambar, video, 
catatan dan links. Strategi yang 
dapat lakukan adalah dengan 
menjadi bagian dari percakapan 
atau komunitas pelanggan. 
Perilaku terakhir adalah collaborate. 
Pelanggan saat ini ingin dapat 
berkolaborasi dalam proyek dan 

tujuan bersama melalui open 
platforms. Strategi yang dapat 
lakukan adalah dengan mengundang 
pelanggan untuk membantu 
membangun atau mengembangkan 
perusahaan. Contohnya seperti 
Linux, Wikipedia dan peliputan CNN. 
Setelah memberikan penjelasan 
lengkap di atas, Robby meminta 
peserta untuk melakukan riset 
kecil tentang IKEA. Bagaimana IKEA 
menerapkan strateginya untuk 
menjawab kebutuhan pelanggan 
berdasarkan 5 perilaku pelanggan 
di era digital ini. Alhamdulillah ada 
perwakilan peserta yang memberikan 
penjelasan dengan menyampaikan 
strategi yg IKEA lakukan seperti 
membuat website yang interaktif, 
menyediakan aplikasi mobile 
yang dapat langsung mencoba 
membuat desain sendiri sesuai 
keinginan pelanggan dan melakukan 
transaksi secara cepat dan aman. 
 
Tak lupa Robby juga memberikan 
hadiah kepada para peserta yang 
bersedia sharing berupa materi 
lengkap digital marketing beserta 
transkrip atau penjelasan yang bisa 
mereka pelajari sendiri. (RS)



MEI 2019 CONTACT CENTER TRENDS

VIRTUAL AGENT
UNTUK
MENDUKUNG
PELAYANAN

AKURAT, LAYAKNYA LIVE AGENT
Dapatkan jawaban yang akurat karena  Virtual
Agent memahami bahasa alami percakapan
manusia tanpa perlu mengenali kata-kata
tertentu saja seperti chatbot pada umumnya.
Bahkan bisa mendukung bahasa campuran (mis:
english campur bahasa, dicampur dialek lokal/
slang, dsb.).

SUPERVISED LEARNING
Virtual Agent Roo-Chat belajar seperti junior
agent, dimana metode belajarnya Silent
Listening sehingga pelatihan lebih cepat dan
mudah karena mendapat data pelatihan dari
customer langsung (live environment).
Menariknya dapat dilatih langsung oleh Live
Agent langsung tanpa perlu tim khusus.

CUKUP SEKALI DILATIH
Virtual Agent belajar dengan cepat tanpa 
 lupa sehingga anda hanya perlu melatih AI
sekali saja untuk ke depannya. Pengetahuan
AI akan terus ada sampai anda update sesuai
perubahan kebutuhan bisnis.

LAYANAN 24/7 SESI PENUH
Layani nasabah menggunakan Virtual Agent
yang selalu stand-by menemani nasabah
anda tanpa harus menutup sesi percakapan
seperti live agent. Kapan pun nasabah
menjawab akan ditunggu oleh VIrtual Agent.

SUPPORT WHATSAPP/ WEB
CHAT & MOBILE CHAT
Berikan pelayanan dimanapun senyaman
nasabah, baik melalui instant messaging
apapun yang digunakan nasabah Anda
maupun melalui aplikasi web/ mobile
perusahaan Anda.

Seiring perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI),
Layanan Virtual Agent dapat digunakan untuk membantu
layanan Contact Center/ Customer Care Anda. Berikut ini
beberapa ciri khas dan keunggulan layanan Virtual Agent yang
dapat anda aplikasikan pada bisnis Anda:

TERHUBUNG KE SISTEM ANDA
Virtual Agent Roo - Chat dapat terhubung
dengan sistem lainnya untuk memberi pelayanan
nasabah, seperti ticketing system, core system,
sistem pembayaran, dll. untuk mempermudah
inquiry dari nasabah dengan cepat.

MENINGKATKAN SLA & EFISIEN
Jangan biarkan nasabah menunggu lama untuk
mendapat pelayanan, dengan Virtual Agent,
nasabah langsung mendapat pelayanan saat
menghubungi perusahaan, dan Virtual Agent
merupakan solusi AI yang  terjangkau sehingga
anda dapat menjaga efisiensi bisnis Anda.

Virtual Agent belajar dengan cepat berkat asistensi
dari Live Agent (manusia) sehingga dapat membantu
bagian-bagian pertanyaan yang sifatnya rutin.

 

         contact@egeroo.ai

          +62812.181.181.9

ROO-CHAT VIRTUAL AGENT
 

Hubungi kami, dan dapatkan use-
case terbaik untuk bisnis Anda



@icca.id
@ICCAIndonesia

www.icca.co.id

Technology Sharing
ICCA pada tahun ini mengadakan kegiatan 
Technology Sharing yang dihadiri oleh anggota 
ICCA dari berbagai perusahan.

TECHNOLOGY
SHARING
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