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Why Engagement Now?
Make Digital Transformation Work
Engagement Before Performance

Changing Workforce Expectations
Millennials are set to be 50% of global workforce by
2020 (KMPG). 61% of Gen Z professionals in AsiaPacific are seeking flexible and contract-based
roles (PERSOLKELLY)

A staggering 85% of employees are not engaged at
work resulting in approximately $7 Trillion in lost
productivity annually.

Contact Centre Engagement

Engage

Reward

Retain

Use gamification to improve surveys,
peer feedback, and performance
management. Integrate your KPI
systems to provide real-time performance data to support effective
employee coaching, performance
check-ins, and annual reviews.

Appreciate and recognize great work,
employee contribution and achievements with real world rewards.
Celebrate them in social newsfeeds.

Improve how you listen to the voice of
the workforce with real time surveys,
polls and quizzes. Manage your
workplace engagement with data-driven, actionable insights. Coach employees to greater performance with
Feedback A.I and Agile Goal-Setting.

What our customers say?
Unlike traditional change management approach where we address change resistance much too late, SelfDrvn provides us the
insights to understand user engagement levels in real time. We can pin point specific audiences who require our intervention
and are more effective in changing mindsets and behaviors.
Howie Sim
Managing Partner, Accenture Singapore

www.selfdrvn.com

Schedule a free demo at contact@selfdrvn.com

PENGANTAR

MENYIMAK HARAPAN

M

enjelang
pergantian
tahun, setiap perusahaan
atau organisasi yang
mempunyai tahun fiskal
berdasarkan masehi akan melakukan
perencanaan. Menyusun program
kerja yang akan dijalankan sebagai
upaya untuk mencapai target
bisnis atau tujuan perusahaan atau
organisasi pada tahun berikutnya.
Begitu juga bagi organisasi seperti
Indonesia Contact Center Association
(ICCA) dan Telexindo Bizmart.
Dalam liputan kali ini redaksi
iCallCenter menurunkan berbagai
berita mengenai upaya yang
dilakukan ICCA dalam menyimak
harapan dan pendapat anggota ICCA.
Melalui survei online yang dilakukan,
pengurus mendapatkan banyak
masukan mengenai program kerja
ICCA, khususnya lomba The Best
Contact Center Indonesia. Program
tahunan yang akan dilaksanakan pada
akhir Juni sampai dengan September
2019
tersebut
mendapatkan
perhatian yang serius, sehingga harus
dilakukan perbaikan.
Berbagai
tanggapan
mengenai
lomba individu, lomba korporat dan
lomba teamwork dibahas dengan
lengkap. Disertai dengan hasil
survei yang menunjukkan indikator
besarnya perhatian anggota terhadap
pelaksanaan lomba ini. Survei juga

didukung
dengan
pelaksanaan
diskusi bersama di sekretariat ICCA,
sehingga
dapat
mendengarkan
secara langsung pendapat anggota.
Pada kesempatan ini redaksi juga
menurunkan
tulisan
mengenai
kegiatan training Certified Contact
Center Manager yang dilaksanakan
Telexindo di Bali. Secara lengkap
membahas
mengenai
berbagai
kegiatan selama di Bali, termasuk
pelaksanaan ujian, menu makanan
dan kebersamaan peserta. Juga
liputan
kegiatan
rapat
kerja
Telexindo Bizmart di Bogor serta
liputan mengenai pelaksanaan rapat
penggantian pengurus.
Edisi kali ini juga dilengkapi dengan
ulasan mengenai hari belanja online
nasional dan liputan mengenai
aplikasi mobile dari ICCA. Sekaligus
menjadi
tulisan
ringan
yang
diharapkan menjadi acuan yang
bermanfaat bagi praktisi contact
center. Kami terus berupaya untuk
menyimak
berbagai
pendapat
mengenai kegiatan ICCA dan berharap
dapat menyalurkan pendapat dengan
kondisi yang lebih baik. Semangat
untuk melakukan perbaikan dengan
menyimak pendapat dengan baik
serta menyaring yang memberikan
manfaat lebih besar.(AA)
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5. BELAJAR, LUPA WAKTU
Jika ingin merasakan kembali belajar
bersama, maka mengikuti pelatihan
CCCM (Certified Contact Center
Manager) adalah salah satu pilihan
yang tepat.

10. MEMBANGUN JARINGAN
PERTEMANAN

22.MENEMUKAN
KEUNGGULAN
Menjelang akhir tahun biasanya
kita mulai sibuk melakukan
perencanaan tahun depan,
sekaligus melakukan evaluasi
tahun berjalan.

24.MENYIMAK
PENDAPAT ANGGOTA

Seperti
pelaksanaan
training
sebelumnya, Certified Contact Center
Manager kali ini juga diikuti oleh
beberapa manager dari berbagai
perusahaan.

Berdasarkan hasil survei
perbaikan pelaksanaan lomba The
Best Contact Center Indonesia
2019, maka dilakukan pertemuan
dengan anggota asosiasi.

13. HARAPAN DAN KOMITMEN
PERBAIKAN LOMBA

27. EXPLORE
HIDANGAN BALI

Untuk memahami kebutuhan peserta
dalam mengikuti The Best Contact
Center Indonesia 2019, maka panitia
melaksanakan survei kepuasan.

Jika anda menginap di salah
satu hotel dalam beberapa hari,
tantangan utama yang anda
hadapi adalah makanan yang
sama. Apalagi jika sarapan, makan
siang dan makan malam di tempat
yang sama.

17. UJIAN, OH UJIAN
Bagi peserta yang mengikuti training
Certified Contact Center Manager
(CCCM) akan memaklumi bahwa pada
akhir training akan mendapatkan
ujian.

20. KEBERHASILAN
HARBOLNAS
Sebagai salah satu anggota yang
memiliki contact center dan terlibat
dalam kegiatan Hari Belanja Online
Nasional (Harbolnas), iCallCenter
mencoba mengumpulkan informasi
mengenai Bukalapak.

32. REFORMASI ORGANISASI
Tahun 2018 menjadi tahun yang
cukup penting dan bersejarah
bagi Indoneasia Contact Center
Association (ICCA).

Certified Contact Center Manager

BELAJAR, LUPA WAKTU

J

ika ingin merasakan kembali
belajar
bersama,
maka
mengikuti pelatihan CCCM
(Certified
Contact
Center
Manager) adalah salah satu pilihan
yang tepat. Itu adalah sebagian
pendapat dari peserta pelatihan
CCCM, yang kali ini dilaksanakan di
Bali. Pelatihan yang berlangsung
selama 4 hari menuntut peserta untuk
terus belajar dan menggali potensi
perbaikan bagi contact center.
Bagi Retno Herdini, Head of Account
Management, PT Astra International,
Tbk - AstraWorld, mengharapkan
Trainning Certified Contact Center
Manager selanjutnya lebih banyak
sharing pengalaman antar contact
center dan lebih banyak latihan
analisa data dan diskusi improvement
perbaikan. Dini juga menekankan
bahwa selama pelatihan ini, ia banyak
belajar mengenai Analisa kebutuhan

5

tenaga kerja, pengaturan budget dan
analisa performance. Secara umum,
pendapatnya mengenai pelaksanaan
pelatihan Certified Contact Center
Manager
adalah
disamping
mendapatkan pelatihan yang baik,
juga mendapatkan ilmu, sharing dan
teman.
Lain lagi pendapat Charda, Kepala
Urusan Layanan HaloBCA, PT Bank
Central Asia Tbk, Training Certified
Contact
Manager
memberikan
gambaran
nyata
bagaimana
mengelola contact center dengan
contoh
kasus
dan
simulasi
perhitungan yang bisa dipakai saat
kita beraktivitas di operasional seharihari. Banyak ide dan kreativitas yang
akan Carda implementasikan setelah
mengikuti training ini.
Carda juga menekankan
selama pelatihan ini, ia

bahwa
belajar

bagaimana cara memperhatikan
turnover dan hubungannya dengan
biaya operasional contact center.
Sharing dari peserta lain juga turut
memperkaya wawasan dan inspirasi.
Training yang menurutnya wajib
diikuti oleh semua praktisi Contact
Center. Namun Charda menekankan
perlunya untuk membatasi jumlah
peserta, sehingga pelatihan lebih
intensif. ia berharap dengan pelatihan
yang baik akan menjadi jalan bagi
kesuksesan pelayanan Contact Center
di Indonesia. Carda juga berharap
untuk selalu konsisten memberikan
layanan terbaik untuk pelanggan.
Heru
Saputra,
Manager
JNE,
bahkan
menekankan
supaya
waktu pelaksanaan bisa lebih
diperpanjang agar proses diskusi
dan penyampaian materi bisa lebih
detail. Hal yang sama disampaikan
Kartika Sekundina, Kasubbag TUKI,

KLIP, yang menekankan perlunya
waktu tambahan. Pelatihannya sudah
dilaksanakan dengan baik, akan
tetapi materinya banyak dan perlu
waktu untuk menyerap setiap materi
yang disampaikan. Apalagi ada ujian
yang membutuhkan latihan soal dan
mengulangi kasus yang diberikan.
Susan Nursanti S, Kasie Pelayanan
Informasi,
Bea
Cukai,
juga
menyampaikan
bahwa
selama
pelatihan ini ia asyik belajar, sampai
lupa waktu. Menurut Susan, sebagai
pelayanan publik, ia banyak belajar
mengenai
manajemen
contact
center,
pelayanan
pelanggan,
pengembangan kualitas pelayanan.
Susan
yang
datang
bersama
beberapa rekan dari Bea Cukai, juga
menggunakan kesempatan ini untuk
mempelajari peningkatan pelayanan
yang dapat diterapkan di Bea Cukai.
Walaupun begitu proses yang panjang
membutuhkan penyegaran juga.

Untuk itu Mastiur Anny, Kepala Bagian
Contact Center Bank Rakyat Indonesia
berharap dalam pelatihan selanjutnya
agar diselingi ice breaker yang
sifatnya untuk menjalin keintiman dan
persahabatan antar peserta. Menurut
Anny, ia banyak belajar mengenai
kinerja / performance contact
center dan manajemen anggaran
operasional contact center. Sekaligus
memberikan apresiasi bahwa selama
pelatihan ini ia banyak belajar dan
mendapatkan manfaat.
Sunandar Oktafian, Airport Contact
Center Senior Officer, PT Angkasa
Pura II (Persero) menekankan bahwa
pelatihan berlansung dengan fun
dan relax. Nandar banyak belajar
mengenai penerapaan teknologi
dalam operasional contact center.
Nandar juga berharap bahwa
selanjutnya
perlu
ditambahkan
sharing terkait layanan contact
center perusahaan dari peserta yang
mengikuti Diklat CCCM.

Apresiasi juga datang dari Iwan Yuli
Widyastanto, Division Head of Sales
and Customer Management, PT.
Perusahaan Gas Negara Tbk. Iwan
memberikan apresiasi yang sangat
baik pada pelatihan ini. Menurut Iwan,
training ini bagus sekali dan berharap
ada juga short course Contact
Center untuk Executive atau Top
Management tanpa perlu sertifikasi.
Hal ini diperlukan untuk memberi
pengertian
tentang
pentingnya
peranan contact center dalam
memajukan perusahaan.
Beberapa hal penting yang dipelajari
selama 4 hari pelatihan adalah konsep
dasar tentang peran, fungsi dan tugas
Contact Center dan manfaatnya
untuk
perusahaan.
Sekaligus
mendapatkan gambaran yang lebih
detail teknik pengelolaan contact
center, khususnya SDM. Iwan juga
mengharapkan adanya tambahan
waktu untuk saling sharing di
perusahaan masing-masing peserta.

Baginya menjadi sangat penting
untuk saling belajar secara praktis,
sehingga lebih mudah diterapkan.
Tujuan bersamanya adalah demi
meningkatkan kepuasan pelanggan.
Ag. Luky Setyaka, Contact Center
Departemen Head, PT Eka Bogainti,
Sangat bermanfaat utk memperbaiki
Contact Center operation dan
customer touch points. Pelajaran
penting yang dipelajari adalah
mengenai perhitungan detail biaya
operasional, pengelolaan sumber

daya manusia, dan pengembangan
teknologi contact center. Berhubung
peserta pelatihan yang beragam,
Luky menyarankan supaya ada pretest untuk bisa mengikuti pelatihan
ini, sekaligus mengelompokkan
kemampuan dan kebutuhan peserta.
Dengan demikian trainingnya efektif,
tidak terlalu beragam kemampuan
pesertanya, trainernya pun bisa lebih
fokus ke materi sesuai kebutuhan
peserta.
Luky yang menangani contact center
salah satu restoran fast food, Hoka

Hoka Bento, menjadi topik bahan
bercanda diantara peserta. Ada yang
mau mencoba makanannya atau
bahkan mencoba memesan lewat
contact centernya. Walaupun mereka
pada dasarnya baru kali ini bertemu,
akan tetapi suasana diskusi dalam
kelas dan luar ruangan menjadi
media komunikasi yang baik antar
peserta. Pada akhirnya menjadi bahan
canda tawa peserta, sehingga dapat
membuat suasana akrab. (AA)
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SI ICCA

application

Si ICCA adalah

Aplikasi yang di gunakan
sebagai media informasi
mengenai Indonesia
Contact Center
Association, meliputi
Pendaftaran
membership, Informasi
benefit membership,
Pendaftaran ajang
tahunan TBCCI, Validasi
sertifikasi Contact Center
serta Artikel yang berada
di web https://icca.co.id .

available on:

fitur aplikasi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Single sign on (Hanya bisa login 1 akun 1 Device).
Registrasi member ICCA.
Registrasi User / Admin PIC.
Melihat masa berlaku keanggotaan ICCA.
Melihat benefit dan (History Transaksi Benefit)
anggota ICCA.
Melihat event yang diadakan oleh ICCA.
Melakukan cek validasi sertifikasi.
Daftar event yang diadakan ICCA.
Melihat artikel yang ada di Web ICCA.
Melakukan pendaftaran (Peserta Individu, Korporat, Juri)
pada ajang TBCCI.
Melihat score Tryout & Test Tertulis.
Melihat nomor urut presentasi.

http://registrasi.icca.co.id/login

Certified Contact Center Manager

MEMBANGUN

JARINGAN PERTEMANAN

S

eperti pelaksanaan training
sebelumnya, Certified Contact
Center Manager kali ini
juga diikuti oleh beberapa
manager dari berbagai perusahaan.
Kali ini merupakan bath training
CCCM dengan peserta terbanyak yaitu
31 peserta. Tampak hadir sebagai
peserta yang berasal dari Angkasa
Pura 1 dan Angkasa Pura 2, Bank
Indonesia, BCA, BRI, Bank Mandiri,
Bank Bukopin, Astraworld, ICON+, Axa
Mandiri, Repex, KLIP Pajak, Bea Cukai,
Boga Inti, Dataskrip, Telexindo, PGN
dan ASDP.
Dengan kehadiran beberapa manager
dari berbagai perusahaan tersebut,
membuka peluang untuk menjalin
kerjasama. Keakraban peserta tidak
hanya pada sesi diskusi, akan tetapi
juga pada saat istirahat bahkan

makan siang dan makan malam.
Rangkaian kegiatan yang dirancang
panitia membuat peserta cepat akrab
dan tanpa batasan jabatan.
Materi yang dirancang dalam
setiap sesi membuat peserta harus
serius menggunakan laptop untuk
mengolah dan menganalisa data yang
disajikan. Hal ini juga mempengaruhi
peserta untuk saling membantu,
apalagi jika punya kelemahan dalam
menggunakan
pengolah
data
yaitu Microsoft Excel. Jadilah, rekan
sebangku atau di belakang atau di
depan yang diganggu. Tak disangka
hal ini membuat peserta cepat akrab
dan saling berkomunikasi.
Selama 4 hari pelatihan pembahasan
dibawakan langsung oleh Andi
Anugrah, sebagai trainer tunggal

CCCM. Pembahasan hari pertama
membahas
mengenai
peranan
contact center dan manajemen
anggaran
serta
manajemen
pelanggan. Dalam paparannya Andi
Anugrah menyampaikan 4 level
contact center yang digambarkan
sebagai customer service, customer
relationship, customer experiences,
dan customer engagement. Sekaligus
memaparkan
bagaimana
level
tersebut mempengaruhi operasional
contact center.
Pembahasan mengenai manajemen
anggaran menjadi menarik, karena
peserta diperkenalkan bagaimana
merencanakan anggaran operasional
contact center. Peserta menghitung
secara langsung bisa tenaga kerja,
biaya telekomunikasi serta investasi
teknologi. Dengan mempelajari

komponen biaya tersebut, maka
diharapkan
manager
mampu
mempertimbangkan
alokasi
anggaran yang sesuai dengan
kebutuhan operasional. Sekaligus
membantu dalam menjustifikasi
anggaran yang dibutuhkan dalam
melakukan outsourcing.

jumlah pelanggan. Program bagi
pengembangan hubungan dengan
pelanggan diharapkan sebanding
dengan biaya pelayanan yang harus
dikeluarkan. Dengan memahami nilai
pelanggan, maka dapat dilakukan
segmentasi
pelayanan
dalam
memberikan nilai tambah pelayanan.

Menurut Heru Saputra, Manager
Contact Center JNE, pembahasan
mengenai manajemen anggaran
contact center merpakan salah satu
topik bahasan dalam training ini yang
paling menarik. Dengan pembahasan
yang dilakukan bisa mengetahui lebih
detail mengenai komponen biaya
operasional. Metode belajar yang
digunakan dengan praktek langsung
memudahkan
peserta
untuk
memahami setiap detail perhitungan
komponen biaya. Hal yang sama
diungkapkan oleh Mastiur Anny
Kepala Bagian pada Contact Center
Bank BRI. Anny menekankan bahwa
pembahasan mengenai manajemen
anggaran
membuka
wawasan
mengenai biaya operasional contact
center.
Manajemen
pelanggan
perlu
dipahami sebagai bagian dalam
menunjukkan peranan contact center
serta program pengembangan yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan

Hari pertama terkesan berlalu dengan
cepat. Peserta yang masih terlihat
fresh terlihat masih semangat untuk
mengikuti materi. Akan tetapi panitia
tetap meminta kegiatan selesai jam
17:00, berhubung peserta akan ada
sesi makan malam bersama. Tentunya
diskusi masih berlanjut, walaupun
sebagian peserta sudah kembali ke
kamar masing-masing, masih tampak
beberapa yang asyik utak-atik dalam
ruangan training. Mungkin membalas
berbagai permintaan tim yang
seharian ditinggalkan.
Memulai hari kedua, trainer meminta
peserta
untuk
menyampaikan
beberapa hal penting yang dipejalari
pada sesi hari pertama. Sekaligus
trainer mengulangi beberapa bagian
penting yang harus diperhatikan.
Setelah memaparkan materi hari
pertama, pembahasan dilanjutkan
dengan melakukan survey kepuasan
pelanggan. Kali ini peserta diminta

untuk membentuk tim untuk
melakukan
survey
kepuasan
pelanggan.
Dengan bantuan aplikasi google
form, peserta menyusun hasil survey
dan melakukan analisa. Hal survey
menunjukkan ada yang melakukan
survey dengan pertanyaan yang
baik dan benar. Namun ada pula
yang banyak melakukan kesalahan
dalam melakukan survey ini. Hasil
uji validitas dan reliabilitas survey
menjadi alat ukur bagi peserta dalam
menentukan kualitas survey yang
dilakukan. Setiap kelompok diberikan
kesempatan untuk memaparkan
hasilnya, sekaligus memberikan
rekomendasi atas hasil survey.
Materi hari kedua dilanjutkan
dengan
manajemen
pelayanan,
manajemen antrian dan manajemen
kualitas. Pembahasan yang cukup
detail dan mengajak peserta untuk
lebih memahami berbagai kondisi
mengenai operasional contact center.
Pembahasan mengenai First Contact
Resolution (FCR) beserta analisa
dampaknya,
serta
pembahasan
mengenai service level menyedot
perhatian peserta. Begitu juga
pada saat pembahasan mengenai
manajemen kualitas. Peserta diajak
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menganalisa
hasil
pengukuran
rekaman pelayanan, sehingga tidak
sebatas memberikan angka penilaian
bagi agent, akan tetapi proses
pengembangan bagi agent yang
belum menunjukkan nilai kualitas
yang maksimal.
Pembahasan hari ketiga dilanjutkan
dengan metode kalibrasi, proses
penjadwalan serta perhitungan key
performance indikator (KPI). Dengan
kondisi peserta yang kelihatan
masih semangat, pembahasan yang
padat dengan cara mengolah data
trafik untuk menghitungan jumlah
tenaga kerja. Begitu juga beberapa
indikator kinerja harua disusun untuk
memberikan penilaian terhadap
kondisi pelayanan.
Peserta diminta untuk menguasai
perhitungan KPI agent, sekaligus
memberikan analisa perbaikan yang
harus dilakukan. Begitu juga peserta
diminta untuk menghitung dengan
baik target contact center. Peserta
yang kebanyakan manager dan
biasanya mendapatkan laporan, kali
ini diminta untuk menghitung sendiri.
Pada dasarnya peserta diharapkan
tahu caranya dan bisa memastikan
laporan yang diterima selama ini

adalah sesuai. Dengan demikian bisa
mengambil keputusan tepat yang
sesuai dengan kondisi atau acuan
bechmarking.
Materi terakhir di hari keempat
adalah manajemen tenaga kerja dan
manajemen teknologi. Aspek penting
dalam menyusun program retensi
yang sesuai dengan hasil survey
kepuasan karyawan patut menjadi
perhatian. Dengan demikian program
retensi harus seimbang dengan
masukan karyawan serta berdampak
pada turnover yang rendah. Jika biaya
akibat turnover jauh lebih rendah dari
biaya retensi, maka manajemen akan
mempertimbangkan untuk terjadinya
turnover. Hal ini menjadi perhatian
peserta dalam mendiskusikan cara
menghitung turnover dan konversi
menjadi beban biaya.
Pembahasan manajemen teknologi
lebih menekankan pada pemilihan
teknologi yang tepat guna dan
memaksimalkan
penggunaan
teknologi sesuai dengan fungsinya.
Menjadi catatan bagi peserta
bahwa banyak pengadaan dan
pengembangan teknologi yang
kurang maksimal karena tidak
digunakan oleh pelanggan. Untuk

itu pengembangan contact center
harus bisa memperhatikan indikator
operasional
yang
berhubungan
kepentingan pelanggan serta dapat
digunakan agent atau tim contact
center.
Menurut
Sunandar
Oktafian,
Airport Contact Center Senior
Officer PT Angkasa Pura II (Persero),
pembahasan mengenai manajemen
teknologi menjadi perhatiannya
untuk mengembangkan teknologi
contact center di AP2. Dengan
demikian
bisa
memaksimalkan
pengadaan teknologi yang telah
dilakukan AP2 dalam mendukung
upaya AP2 menjadi digital Airport.
Digitalisasi layanan dan operasional
bandara melalui Smart Digital Airport
adalah salah satu upaya AP2 untuk
memberikan pengalaman yang lebih
baik bagi pelanggan bandara. (AA)

Survei Kepuasan Lomba

HARAPAN DAN KOMITMEN
PERBAIKAN LOMBA

U

ntuk memahami kebutuhan
peserta dalam mengikuti
The Best Contact Center
Indonesia
2019,
maka
panitia
melaksanakan
survei
kepuasan.
Berbagai
masukan
disampaikan peserta dan menjadi
catatan untuk melakukan perbaikan
pelaksanaan lomba. Secara umum
tingkat
kepuasan
pelaksanaan
lomba dicapai dengan nilai Net
Promoter Score (NPS) 29. Pencapaian
NPS ini lebih tinggi dari rata-rata
benchmarking global yaitu hanya
pada nilai NPS 10.
Hasil ini dicapai dengan persentase
Promoters adalah 42,03%, Passives
44,93% dan Detractors 13,04%. Hal
ini menunjukkan tingkat ketertarikan
peserta untuk merekomendasikan
kegiatan lomba ini cukup tinggi.
Angka Promoters yang dicapai pada
survei ini sedikit lebih rendah dari

penilaian NPS secara global yaitu
dengan Promoters 43,38%. Namun
demikian, jumlah detractors yang
rendah menunjukkan lomba ini layak
untuk direkomendasikan.
Berdasarkan penilaian per lomba
diajukan
beberapa
pertanyaan
untuk melihat bagian penting
dalam pelaksanaan lomba yang
perlu mendapatkan perhatian. Pada
lomba individu terlihat beberapa
komponen yang perlu diperbaiki.
Ketentuan
pembatasan
peserta
lomba mendapatkan tanggapan
sebanyak 52,20% responden yang
setuju dipertahankan, sedangkan
46,83% menyatakan perlu dilakukan
perbaikan dan sisa mengharapkan
dihapuskan pembatasan tersebut.
Untuk pembekalan peserta individu,
mendapatkan
tanggapan
yang
cukup serius, yaitu 60,39% response

menyatakan
perlu
dilakukan
perbaikan
atau
ditingkatkan
pelaksanaannya. Hanya 39,13% yang
menyatakan dipertahakan dengan
pola yang sama dengan tahun
sebelumnya. Salah satu tanggapan
yang disampaikan oleh peserta
survei, sebaiknya pembekalan yang
dilakukan oleh pihak telexindo
dilakukan secara merata, sehingga
semua perusahaan mendapatkan
pembekalan yang sama, sebaiknya
tidak menerima pembekalan in-house
di perusahaan peserta lomba, tidak
fair untuk perusahaan yang memiliki
modal terbatas.
Metode penilaian test tertulis
mendapatkan
tanggapan
yang
cukup banyak dengan 48,79% yang
menyatakan mempertahankan model
penilaian tahun sebelumnya. Ada
47,34% responden yang menyatakan
perlu dilakukan perbaikan. Beberapa
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catatan yang disampaikan adalah
perpanjangan
waktu
sebaiknya
tidak dilakukan diakhir ujian. Ada
juga yang menyampaikan sebaiknya
soal tidak hanya dibuat oleh panitia,
khususnya oleh Andi Anugrah, namun
melibatkan pihak lain. Responden lain
juga menyampaikan bahwa soal test
tertulis terlalu sulit dan waktunya
terbatas serta kurang sesuai dengan
operasional contact center.
Perhatian pada komposisi juri
akademisi dan juri praktisi pada
pelaksanaan lomba presentasi juga
mendapatkan banyak tanggapan.
Salah satu responden menyatakan
bahwa gar lebih adil sebaiknya
porsinya ditukar, akademisi 70% dan
praktisi 30 %, serta untuk praktisi
sebaiknya berbeda level atau size
dengan para peserta. Dengan jumlah
akademisi yang lebih banyak menjadi
tantangan bagi peserta untuk
memberikan pemahaman kepada
dewan juri. Hal ini juga menjadi
ajang untuk saling membangun
kemampuan peserta dan tidak saling
menjatuhkan peserta dari perusahaan
kompetitor.
Walaupun begitu ada 58,94%
responden yang menyatakan setuju
untuk dipertahankan model penilaian
presentasi, 41,06% yang menyatakan
harus dilakukan perbaikan. Salah satu
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usulan yang disampaikan responden
adalah sebaiknya untuk penilai lomba
presentasi dilakukan kalibrasi untuk
menyamakan persepsi atau dewan
juri dilakukan pembekalan terlebih
dahulu agar tidak terlalu terlihat
perbedaan penilaiannya. Responden
lainnya juga menyampaikan untuk
memperhatikan juri, harapannya
Jurinya kalau bisa tidak dari
perusahaan yang ikut lomba,
dikhawatirkan merugikan peserta
yang
tidak
mengirimkan
juri
perwakilan dari perusahaannya.
Komposisi juri lomba presentasi yang
dilaksanakan tahun sebelumnya
adalah 70% dari praktisi dan 30% dari
akademisi, mendapatkan tanggapan
dari 71,01% untuk dipertahankan.
Responden
yang
menyatakan
diperbaiki ada 26,09% sedangkan
yang menyatakan dikurangi ada
2,90%. Hal ini sesuai dengan berbagai
komposisi permintaan, seperti ada
yang menyatakan baiknya, seimbang
50% praktisi dan 50% akademisi.
Hadiah
penghargaan
juga
mendapatkan sorotan yang menarik,
dengan
51,21%
menyatakan
dipertahankan dan 47,83% diperbaiki.
Ada sebagian kecil responden yaitu
0,97% yang menyatakan hadiah lomba
harus dikurangi. Dalam beberapa

saran perbaikan yang disampaikan,
ada yang mengharapkan hadiah
umroh tetap diberikan, walaupun
sebaliknya
ada
juga
yang
menyatakan hadiah ini sebaiknya
dihapuskan supaya lebih fokus
pada benchmarking contact center.
Beberapa perbaikan level hadiah
juga diharapkan responden, seperti
perbedaan hadiah untuk Platinum,
Gold, Silver dan Bronze, sehingga
memberikan semangat berbeda.
Begitu juga perbaikan pelaksanaan
benchmarking menjadi sorotan,
khususnya untuk fasilitas hotel, lokasi
wisata, waktu pelaksanaan yang
lebih panjang, dan negara tujuan
benchmarking serta perusahaan yang
ditempati benchmarking.
Pada lomba korporat tanggapan
yang disampaikan hampir sama
yaitu adanya pembekalan yang
lebih intensif. Dengan 60,49%
yang mengharapkan pembekalan
dilakukan seperti tahun sebelumnya
dan 39,51% yang mengharapkan
adanya
peningkatan
kualitas
pelaksanaan pembekalan. Untuk
pelaksanaan lomba korporat, 77,34%
responden menyatakan pembatasan
waktu presentasi tetap dipertahankan,
dan 71,08% responden menyatakan
metode penilaian sudah cukup
bagus. Walaupun begitu beberapa

responden juga menyatakan perlunya
ada perbaikan dalam penilaian
dengan melakukan survei atau
mystery call.
Sorotan terhadap juri internasional
yang digunakan cukup beragam,
ada yang meminta dipertahankan
dengan juri yang sama. Ada pula yang
menyatakan perlunya tambahan juri
nasional, sehingga lebih memahami
kondisi pelayanan di Indonesia. Juri
dari Indonesia bisa memberikan
penilaian yang lebih berimbang
terhadap kondisi pelayanan contact
center. Ada 72,33% responden yang
menyatakan untuk dipertahankan
komposisi jurinya, hanya 21,36%
yang menyatakan diperbaiki dan
selebihnya
6,31%
menyatakan
komposisinya harus dikurangi.
Untuk hadiah benchmarking bagi
pemenang korporat mendapatkan
perhatian, karena selama ini hanya
10 besar pemenang atau Top 10
perusahaan yang mendapatkan
hadiah.
Beberapa
responden
mengharapkan setiap pemenang

Platinum
mendapatkan
hadiah
benchmarking, mengingat proses
persiapan lomba korporat lebih
sulit dibandingkan individu. Selain
benchmarking ada juga yang
mengharapkan adanya tambahkan
hadiah berupa beasiswa pendidikan
atau pelatihan dan sertifikasi lanjutan
bagi pemenang.
Salah satu responden menyatakan
bahwa lomba korporat sebaiknya
dilakukan site visit oleh juri sebagai
tambahan dari presentasi. Responden
ini juga menyampaikan sebaiknya
level yang mengikuti korporat bukan
level agent yang dijadikan seperti
“speaker” semata hanya karena mahir
berbahasa Inggris, akan tetapi lebih
yang mengerti detail manajemen
contact center. Untuk itu sebaiknya
presentasi korporat dilakukan oleh
level manager keatas. Walaupun
usulan ini harus dilihat dari sisi
positif dan negatifnya, karena bagi
perusahaan
yang
mengirimkan
wakilnya tentu dengan berbagai
pertimbangan yang matang.

Pelaksanaan
lomba
teamwork
dalam ruangan telah berlangsung
3 tahun dan berbagai perbaikan
telah dilakukan panitia. Hal ini juga
menjadi perhatian dari responden
yang memberikan masukan terhadap
lomba ini. Pembekalan peserta tetap
menjadi sorotan dan diharapkan
panitia lebih konsisten terhadap
materi lomba, sehingga tidak ada
perubahan. Ada 57,49% responden
yang
menyatakan
pembekalan
harus dipertahankan dilaksanakan,
sedangkan 40,10% yang menyatakan
perlunya ada perbaikan.
Pada pelaksanaan Lomba Reporting,
Scheduling, Quality Assurance, dan
Business Process, 67,63% responden
menyatakan dipertahankan, 30,43%
menyatakan
perlu
dilakukan
perbaikan. Usulan responden adalah
Lomba Team QA harus punya standard
penilaian. Dengan menggunakan
rata-rata nilai peserta tidaklah sesuai,
artinya lomba hanya mengandalkan
faktor keberuntungan. Untuk itu,
Panitia harus punya standard nilai
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yang digunakan sebagai acuan nilai
akhir. Untuk pelaksanaan lomba
scheduling, metoda penilaian perlu
diubah, dimana perlu menggunakan
target SL 90%, dengan agent sedikit
mungkin atau lebih efisien.
Responden juga menyatakan bahwa
ketentuan untuk lomba smart
team dan telesales diharapkan
disampaikan
sedetail-detailnya,
terutama terkait dengan proses
saat lomba untuk menghindari
kesalahpahaman peserta lomba
yang dapat membuat ricuh lomba.
Ada 66,83% yang menyatakan lomba
ini tetap dilaksanakan dan 30,73%
responden yang mengharapkan
adanya perbaikan.
Khusus untuk lomba Accurate dan
Reliable Team, salah satu usulan yang
disampaikan adalah peralatan yang
digunakan pada saat pertandingan
dipastikan telah sesuai dengan
Technical
Meeting.
Peralatan
yang digunakan pada saat lomba
tidak mudah rusak, serta untuk
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setiap giliran pertandingan yang
dijalankan peralatan harus diganti
yang baru, agar lebih sportif dan
tidak mempengaruhi peserta saat
pertandingan. Panitia harus lebih
teliti dalam menjaga lomba accurate
dan reliable, bisa diadakan GR sehari
sebelum lomba kepada semua panitia
sampai semua panitia benar-benar
paham aturan lomba di lokasi lomba,
sehingga tidak adanya panitia yang
salah persepsi.
Pembatasan peserta juga menjadi
sorotan pada lomba teamwork,
dan ada yang mengharapkan bagi
peserta yang sudah pernah menang
tidak ikut berlomba lagi. Ketentuan
pembatasan peserta lomba yang
selama ini digunakan adalah setiap
peserta hanya dapat mengikuti 2
lomba teamwork. Hal ini mendapat
dukungan dari 64,08% responden,
sedangkan yang berharap ada
perbaikan adalah 33,01%. Walaupun
begitu ada juga yang mengharapkan
lomba teamwork tidak dilaksanakan,

sebaliknya lebih fokus pada lomba
individu dan korporat.
Pemberian penghargaan kepada
pemenang lomba teamwork juga
mengharapkan
ada
perbaikan.
Dengan 30,10% responden yang
menyatakan perlunya ada perbaikan,
yaitu dengan level negara tujuan
berbeda
untuk
masing-masing
pemenang Platinum.

Certified Contact Center Manager

UJIAN, OH UJIAN

B

agi peserta yang mengikuti
training Certified Contact
Center Manager (CCCM) akan
memaklumi bahwa pada akhir
training akan mendapatkan ujian.
Hal ini yang memacu mereka untuk
mencatat setiap bagian dari proses
belajar, sehingga mendapatkan nilai
yang bagus dalam ujian, sekaligus
dapat menerapkan dalam pekerjaan.
Pada dasarnya ujian yang dilaksanakan
pada
akhir
pelatihan
untuk
memberikan kesempatan bagi peserta
dalam memahami kemampuannya
menyerap materi dengan baik.
Dengan kasus operasional yang
diberikan membantu peserta untuk
mengevaluasi kemampuan dalam
menerapkan dalam pekerjaan. Kasus
yang diberikan difokuskan yang sesuai
dengan kondisi operasional contact
center atau minimal mendekati. Soal
yang diberikan kombinasi analisa
kasus dan teori.

Ada 10 modul yang disampaikan
selama pelatihan ini menjadi bahan
materi ujian. Mulai dari modul
mengenai Peranan Contact Center,
Manajemen Anggaran, Manajemen
Pelanggan, Manajemen Pelayanan,
Manajemen Antrian, Manajemen
Kualitas, Manajemen Penjadwalan,
Manajemen Sumber Daya Manusia,
Manajemen
Teknologi,
dan
Manajemen Kinerja. Setiap modul
diberikan soal atau kasus yang sesuai
dengan latihan yang diberikan.
Penguasan
secara
menyeluruh
berbagai aspek contact center
menjadi tidak mudah, mengingat
banyaknya materi yang diberikan
dalam 4 hari pelatihan. Apalagi pada
hari terakhir peserta masih harus
mengikuti materi pada pagi hari,
sebelum proses ujian dilakukan pada
sore harinya. Membagi pikiran antara
persiapan ujian dan mengikuti materi
menjadi kendala tersendiri.

Untuk
mendapatkan
sertifikat
sebagai Manager Contact Center
harus lulus dengan minimal nilai
70. Dengan jumlah soal 50 dan
setiap soal mendapatkan nilai
2 artinya nilai tertinggi adalah
100. Untuk mendapatkan nilai 70
harus menyelesaikan 35 soal yang
benar atau maksimum kesalahan
adalah 15 soal. Berbagai soal yang
diberikan menuntut peserta untuk
menganalisa, sehingga tidak hanya
bisa menghitung, harus juga tahu
tindakan yang harus dilakukan
terhadap nilai yang diperoleh.
Dalam ujian yang dilaksanakan
selama kurang lebih 3 jam, peserta
harus mengerjakan soal dengan
menggunakan
notebook.
Hasil
ujian yang dilaksanakan pada akhir
pelatihan menunjukkan lebih dari
50% peserta yang lulus. Selanjutnya
yang belum lulus mendapatkan
kesempatan untuk ujian ulang.

Setelah dilaksanakan ujian ulang,
hampir semua peserta lulus dengan
nilai yang baik.
Berdasarkan hasil ujian 3 peserta
yang mendapatkan nilai tertinggi
adalah Andrie Handria dari Bank
Indonesia, Iwan Yuli Widyastanto
dari Perusahaan Gas Negara dan
Vidya Fitri Kardinah dari Pertamina.
Andrie mengungkapkan bahwa pada
malam sebelum ujian kamarnya
menjadi base-camp untuk latihan
ujian. Bersama rekan-rekan peserta
mengolah berbagai kasus, sehingga
bisa memahami ujian keesokan
harinya.
Belajar bersama memang menjadi
solusi untuk bisa memahami berbagai
kasus yang kemungkinan diberikan.
Sekaligus
momentum
belajar
bersama membangun keakraban
antar peserta. Saling memahami

kekurangan dan kelebihan masingmasing. Ada yang lebih dalam hal
berhitung, ada yang cepat dalam
menganalisa dan ada juga yang cepat
dalam mengambil keputusan.
Anton Butar Butar dari Primalayan
Citra Mandiri untuk pelayanan
Datascrip mengungkapkan bahwa kali
ia harus belajar untuk mendapatkan
nilai kelulusan. Hal ini sesuai dengan
harapan manajemen, jika tidak akan
mendapatkan punishment. Untuk
itu Anton menyatakan setiap selesai
materi, ia harus mengulang materi
belajar, sehingga lebih memahami
berbagai aspek yang disampaikan.
Pada dasarnya ujian ini merupakan
penerapan level 2 dari evaluasi
pelaksanaan
pelatihan.
Untuk
menerapkan sampai dengan level 3,
peserta harus dievaluasi penerapan
dalam pekerjaan. Menurut Andi

Anugrah, untuk pelatihan publik ini
belum dapat dilakukan penilaian
level 3. Hal ini mengingat peserta
tersebar di berbagai perusahaan
dan kasus yang dihadapi di masingmasing perusahaan berbeda. Namun
tidak menutup kemungkinan dapat
dilakukan penilaian level 3.
Untuk pelatihan yang bersifat in-house
training penilaian level 3, bahkan
level 4 dapat dilakukan. Dengan
memberikan kesempatan kepada
peserta untuk mempresentasikan
hasil penerapan dalam pekerjaan
atau memantau beberapa paramter
penting dalam operasional contact
center. Jika mampu melakukan
perubahan
dalam
operasional
dengan hasil yang lebih baik, maka
dapat diproses untuk mendapatkan
sertifikasi. (AA)
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BUKALAPAK

KEBERHASILAN
HARBOLNAS

S

ebagai salah satu anggota
yang memiliki contact center
dan terlibat dalam kegiatan
Hari Belanja Online Nasional
(Harbolnas), iCallCenter mencoba
mengumpulkan informasi mengenai
Bukalapak. Menjadi salah satu
e-Commerce terbesar di Indonesia
yang ikut berpartisipasi meramaikan
Harbolnas 12.12, Bukalapak tahun ini
memecahkan rekor.
Bukalapak berhasil mengantongi
lebih dari dua juta transaksi dalam
sehari. Hal ini diungkapkan founder
dan CEO Bukalapak Achmad Zaky.
Melalui akun Instagram miliknya,
Zaky menulis Bukalapak telah berhasil

melampaui dua juta transaksi dalam
sehari dan memberikan apresiasi
atas dukungan pelanggan dan
penjual dalam mencapai keberhasilan
Bukalapak. Zaky memberikan catatan
bahwa Bukalapak mencetak sejarah
baru di tahun ini dengan melampaui
2 juta transaksi dalam sehari.
Zaky mengungkapkan bahwa rasa
sangat senang dengan kolaborasi
antar-suku dan antar-tim yang solid.
Menurutnya ini adalah bukti bahwa
jika kita bekerja bersama dengan
solid, tidak ada yang mustahil. Ia
menambahkan, dirinya percaya nilainilai perusahaan, Gotong Royong
dan Go the Extra Miles memainkan

peran instrumental dalam pencapaian
kesuksesan tersebut. Dengan nilai
tersebut, Zaky yakin akan membuat
dampak yang lebih besar dan lebih
besar, tidak hanya di Bukalapak, tetapi
juga oleh Bukalapak pada jutaan
usaha kecil di seluruh Indonesia.
Atas pencapaian ini, tak lupa
Zaky mengucapkan terima kasih
yang mendalam kepada seluruh
karyawan Bukalapak. Atas Talenta
Super Bukalapak, atas semua kerja
keras karyawan untuk Harbolnas.
Dalam ajang Harbolnas 12.12 tahun
ini, Bukalapak menggandeng Dian
Sastrowardoyo untuk memeriahkan
kegiatan
promosi
Bukalapak.
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5 DAYS WORKSHOP

CERTIFIED
CONTACT CENTER
MANAGER
(CCCM)

Certified Contact Center Manager (CCCM) disusun secara khusus dalam
bentuk studi kasus dan benchmarking manajemen contact center. Materi
pembelajaran dirancang dan dikembangkan berdasarkan berbagai kasus
pengembangan contact center yang dapat menjadi bekal dalam
merencanakan, mengelola dan mengembangkan operasional contact center.
Program ini dirancang untuk menjadi bekal kemampuan teknis dalam
keseharian pekerjaan sebagai Manager Contact Center. Berbagai studi kasus
yang diberikan memudahkan untuk mengenali tantangan pengembangan
kontribusi dan operasional contact center, baik dari sisi pengembangan
bisnis, pengembangan tenaga kerja, proses kerja maupun teknologi.

ANDI ANUGRAH adalah konsultan yang berfokus
pada pengembangan solusi Contact Center dan CRM.
Merupakan tenaga terlatih dan praktisi berpengalaman,
khususnya Perencanaan & Pengembangan Teknologi Contact
Center, Operasional Contact Center dan Performance Analysis,
Contact Center Business Development, Business Process
Design, Social Media dan Telemarketing.
Saat ini dipercaya sebagai Ketua Indonesia Contact Center
Association (ICCA) periode 2014-2019. Pernah menjabat
sebagai Ketua Asia Pacific Contact Center Association Leaders
(APCCAL) periode 2015-2016. Aktif sebagai pembicara pada
berbagai seminar nasional dan internasional, aktif menulis
artikel dan buku, serta dipercaya sebagai juri pada berbagai
event Contact Center di kawasan Asia Pasifik.

OBJEKTIF :
• Memperkenalkan peranan contact center dalam perusahaan dan
organisasi serta mengenal tugas dan tanggung jawab Manager dalam
merencanakan dan menjalankan operasional contact center.
• Memperkenalkan ruang lingkup dan tantangan operasional contact center
serta memahami kebutuhan sumber daya contact center yang mendukung
ketersediaan pelayanan Contact Center.
• Melatih kemampuan peserta dalam menguasai perencanaan kebutuhan
tenaga kerja serta melakukan penjadwalan, perencanaan kebutuhan
anggaran, serta perencanaan dan pengawasan kinerja contact center.
• Melakukan sertifikasi atas kemampuan peserta dalam menjalankan
operasional contact center.

TARGET PESERTA :

•

Supervisor dan Manager Contact Center.

•UJIAN SERTIFIKASI :
Tes Tertulis terdiri dari 50 soal dalam bentuk pemahaman parameter dan
analisa kasus operasional Contact Center. Telah diujikan kepada peserta The
Best Contact Center Indonesia sejak tahun 2008. Mendapatkan Sertifikat dari
Indonesia Contact Center Association (ICCA).

MATERI PEMBELAJARAN :
Modul 1 : Peranan Contact Center

Modul 6 : Manajemen Kualitas

Membahas mengenai Fungsi Contact Center,
Kebutuhan Sumber Daya, Kontribusi Contact

Membahas mengenai Parameter Kualitas
Pelayanan, Analisa Kasus Pelayanan, Kalibrasi

Center dan Studi Kasus Kontribusi Bisnis
Contact Center.

Pelayanan dan Studi Kasus Program
Pengembangan kinerja kualitas pelayanan.

Modul 2 : Manajemen Anggaran

Modul 7 : Manajemen Penjadwalan

Membahas mengenai Komponen Biaya
Pelayanan, Komponen Biaya Telekomunikasi,
Komponen Biaya Tenaga Kerja, Investasi
Teknologi, Analisa Biaya Pelayanan dan Studi
Kasus Biaya Pelayanan.

Membahas mengenai Analisa Beban
Pelayanan, Perhitungan Kebutuhan Agent,
Simulasi Jadwal Kerja, Evaluasi Penjadwalan.

Modul 3 : Manajemen Pelanggan
Membahas mengenai Analisa Nilai Pelanggan,
Persepsi Kepuasan Pelanggan, Survey Kepuasan
Pelanggan dan Studi Kasus Program
Pengembangan Pelanggan.

Modul 4 : Teknologi Contact
Center
Membahas mengenai Perkembangan Teknologi,
Pengembangan Media Pelayanan, Alat Bantu
Pelayanan, Alat Bantu Pengawasan, dan Analisa
Biaya Pengembangan Teknologi.

Modul 5 : Manajemen Pelayanan
Membahas mengenai Kategorisasi Pelayanan,
Studi Kasus Pelayanan Email dan Sosial Media,
Proses Kerja Pelayanan, Penyelesaian dan Tindak
Lanjut, Alur Antrian Pelayanan, Kecepatan
Pelayanan dan Analisa Service Level.

PT. Telexindo Bizmart
Jl. Asem Baris Raya No. 8B, Jakarta 12830
Tel: +62 21 8379-5599 Email: sales@telexindo.com
www.telexindo.com

Modul 8 : Manajemen Tenaga Kerja
Membahas mengenai Tantangan Operasional,
Struktur Organisasi, Program Pengembangan
dan Retensi Sumber Daya Manusia,
Perhitungan dan Dampak Turnover.

Modul 9 : Manajemen Kinerja
Membahas mengenai Produktivitas Kerja,
Disiplin Kerja, Pengukuran Kinerja Agent,
Analisa Kinerja Agent dan Analisa Kinerja
Contact Center.

Ujian Akhir
Catatan: Peserta diwajibkan membawa Notebook
dengan aplikasi Microsoft Excel atau Sejenisnya.

Berbagai kejutan Promo Tiada Ampun
yaitu Serbu Seru, Nego 12 Kali Lebih
Dahsyat, Flash Deal Serba 12 Rupiah,
Cashback Rp 1.2 Juta, dan Gratis
Ongkir 12 Kali Setiap Hari. Semua itu
dikemas dalam program AFTER .11
Harbolnas Bukalapak, yang dimulai
dari tanggal 12 Desember.
Menurut Bayu Syerli selaku Vice
President of Marketing Bukalapak,
adapun keistimewaan After .11
Harbolnas Bukalapak antara lain ialah
masyarakat dapat berburu barang
idaman seharga Rp 12.000, nego 12
kali lebih dahsyat, flash deal serba Rp
12 dan cashback Rp 1,2 juta dimana
pengguna Bukalapak berkesempatan
meraih cashback sebesar 10 persen
dengan minimal transaksi sebesar Rp
2.000.000. Tak hanya itu, masyarakat
juga dapat gratis ongkos kirim 12
kali setiap hari berlaku untuk jasa
pengiriman Alfatrex, Grab, Go-Send,
J&T, Lion Parcel, Ninja, dan Tiki selama
10-31 Desember 2018.
Bayu juga menambahkan bahwa,
Bukalapak
mengajak
Dian
Sastrowardoyo sebagai ikon dalam
AFTER .11 Harbolnas Bukalapak
tahun ini. Bukalapak melihat bahwa
Dian Sastrowardoyo sebagai sosok
yang memiliki misi yang sama
dengan Bukalapak yaitu mendorong
kemajuan masyarakat dari akar
rumput. Bayu Syerli menambahkan
Bukalapak juga memiliki kepedulian
yang
sangat
tinggi
terhadap
pemberdayaan masyarakat dari akar
rumput melalui optimalisasi dan
pemanfaatan teknologi, seperti saat
ini sebanyak lebih dari 4 juta pelapak
dan lebih dari 400 ribu warung/Mitra
Bukalapak telah bergabung dan naik
kelas bersama Bukalapak.
Fajrin Rasyid selaku Co-Founder dan
President Bukalapak sebelumnya
mengatakan bahwa Momentum
Harbolnas merupakan momen yang
sangat dinantikan oleh masyarakat
dan khususnya para pengguna
Bukalapak di seluruh Indonesia.
Harbolnas Bukalapak merupakan
salah satu upaya dalam mendorong
para pelaku UKM untuk naik kelas
dan juga untuk mengajak serta

mengedukasi masyarakat mengenai
kemudahan berbelanja online secara
menyenangkan, aman dan terpercaya.
Fajrin menjamin kalau nantinya saat
Hari Belanja Online (Harbolnas) 12.12
berlangsung, perusahaan besutannya
ini tak akan tumbang. Maklum,
saking banyaknya promo yang
disediakan Bukalapak saat Harbolnas
nanti, diperkirakan akan berdampak
terhadap peningkatan trafik situs
belanja online itu.
Secara teknis, peningkatan trafik
belanja, bila tak di-backup dengan
sistem yang baik, tidak menutup
kemungkinan situs apapun akan
‘tumbang’. Menurut Fajrin, Bukalapak
telah
mempersiapkan
matangmatang momen Harbolnas ini juga
dari sisi teknisnya. Sejak beberapa
bulan belakangan, persiapan seperti
penambahan cadangan server telah
dilakukan.
Bukalapak menargetkan Harbolnas
di tahun ini, mampu mengantongi
jumlah nilai transaksi sebesar Rp 1,6
triliun atau adanya peningkatan 4
kali lipat dibandingkan dari tahun
sebelumnya. Sebagai catatan pada
2017, Bukalapak mampu menembus
nilai transaksi sebanyak Rp 400 miliar.
Dengan peningkatan transaksi 4 kali
lipat, Bukalapak perlu mempersiapkan
dengan baik, sehingga pelanggan
tidak mengalami kendala pada saat
transaksi.

pelayanan sosial media. Pelanggan
bisa mengikuti sosial media Bukalapak
untuk
mendapatkan
informasi
terbaru mengenai Bukalapak melalui
facebook, twitter, youtube, instagram,
google+ dan linkedin.
Dalam uji coba yang dilakukan redaksi
selama berlangsungnya Harbolnas
12.12, transaksi yang dilakukan
melalui aplikasi berjalan dengan baik.
Begitu juga fasilitas chat dengan
penjual tetap dapat dilakukan dengan
baik. Walaupun ada pengiriman
barang yang tidak sesuai dengan
pesanan, akan tetapi harga yang
ditawarkan cukup bersaing. Apalagi
dengan pengiriman yang bebas biaya.
Pengiriman barang yang dipesan juga
dilakukan sehari setelah pemesanan
dan dikemas dengan baik. Dengan
jumlah barang bervariasi yang
dipesan dan komposisi barang yang
dipesan, menjadi catatan bagi redaksi
bahwa uji coba berjalan dengan baik.
Aplikasi yang digunakan baik melalui
website di notebook atau melalui
aplikasi pada mobile apps berjalan
dengan baik. Pada kesempatan
ini iCallCenter tidak melakukan uji
coba untuk menghubungi layanan
pelanggan atau tim Customer
Support. (AA)

Pelanggan
yang
mempunyai
pertanyaan, laporan, kritik, maupun
saran selama pelaksanaan Harbolnas
ataupun setelahnya akan dibantu
oleh tim contact center Bukalapak.
Pelanggan
bisa
menghubungi
tim Customer Support melalui
halaman Hubungi Bukalapak. Untuk
memudahkan proses penanganan
pelanggan diharapkan menyertakan
dokumen
pendukung
seperti
bukti
transaksi,
pembayaran
atau screenshot error/bug untuk
mempercepat respons.
Saat
ini
pelanggan
bisa
menghubungi Call Center Bukalapak
di 021-50813333. Bukalapak juga
menyediakan beberapa akan melalui
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OPINI

MENEMUKAN
KEUNGGULAN

M

enjelang akhir tahun
biasanya kita mulai sibuk
melakukan perencanaan
tahun depan, sekaligus
melakukan evaluasi tahun berjalan.
Ada hal-hal yang tertentu yang kita
capai, ada yang belum tercapai,
dan mungkin juga ada yang tidak
terlaksana.
Dalam
dinamikan
perjalanan bisnis, ada prioritasprioritas tertentu yang dijalankan,
sehingga beberapa hal tertunda dan
beberapa hal terlaksana dengan baik.
Pada saat dihadapkan pada berbagai
kemungkinan dan gejolak bisnis,
resiko mungkin diambil untuk
mengantisipasi dampak kerugian
yang lebih besar. Begitu juga
resiko mungkin diambil untuk
mengambil peluang yang lebih

baik, sehingga bisa berkembang
lebih cepat. Semuanya dengan
mempertimbangkan berbagai hal
antara aspek pendapatan, biaya,
sumber daya dan resiko yang mungkin
terjadi.
Kemampuan
untuk
beradaptasi
terhadap berbagai dinamika bisnis
tersebut membutuhkan proses latihan
dan pengalaman. Dalam proses
belajar dalam suatu perusahaan atau
organisasi, setiap orang mempunyai
perjalanan karir yang berbeda-beda.
Ada yang menjalani dengan posisi
yang berbeda-beda, sehingga dapat
merasakan tantangan pekerjaan yang
berbeda. Ada pula yang mempunyai
posisi yang sama, sehingga ia menjadi
ahli atau menguasai secara khusus
bidang pekerjaan yang dikerjakan.

Seseorang
yang
sudah
lama
mengerjakan sesuatu dan tidak
menjadi ahli, maka ia telah membuang
waktu yang bermanfaat. Seseorang
yang mempunyai kemampuan yang
khusus atau spesialisasi tertentu, maka
akan tepat untuk menggeluti bidang
tertentu dan memiliki jalur karir
spesialist. Seseorang yang mampu
menjalankan berbagai bidang dan
berpindah dari satu posisi ke posisi
lainnya, maka ia akan lebih banyak
menjalankan fungsi manajerial dan
mampu mengelola orang lain.
Ada kalanya kita salah menempatkan
seseorang dan memberikan tugas
yang tidak sesuai dengan minat
dan kemampuannya. Walaupun kita
bekali dengan berbagai pelatihan
dan bimbingan yang memadai, ia

juga tidak mampu berkembang
pada pekerjaan tersebut. Akhirnya
kita menganggap ia tidak berhasil,
padahal bisa jadi ia sebenarnya
mempunyai keahlian lain yang sesuai
dengan kemampuannya.
Karyawan tersebut pada dasarnya
punya
kelebihan
dan
akan
menemukan keunggulannya pada
saat ditempatkan pada bidang yang
sesuai. Namun pada kenyataannya
mencari bidang yang sesuai bagi
seseorang bukanlah perkara yang
mudah, misalnya ada pekerjaan yang
sesuai, tapi pekerjaan tersebut sudah
ada orang lain yang mengerjakan. Bisa
juga karyawan tersebut tidak pernah
menunjukkan keahlian tertentu yang
dapat diberdayakan.
Bisa juga terjadi bahwa mencari
keunggulan
karyawan
belum
diperoleh, karena sulitnya komunikasi
untuk mengungkap keunggulan
yang dimiliki karyawan tersebut.
Inilah pentingnya bagi pimpinan
perusahaan atau secara khusus
bagian HR mengerti psikologi
karyawan
untuk
menggali
tantangan pekerjaan dan bagaimana
menyalurkan keunggulan karyawan
secara maksimal. Tentunya keahlian
tersebut harus sejalan dengan bisnis
perusahaan, jika tidak, maka harus
disalurkan pada perusahaan yang
sesuai dengan keahlian yang diminati.
Mengelola karyawan yang sulit
ditangani akan menjadi beban
tersediri, sehingga waktu terasa
banyak terbuang untuk melakukan
bimbingan. Pada saat kita sudah
harus fokus pada pengembangan,

kita masih harus membimbing
untuk memperbaiki masalah pribadi
yang dihadapinya. Namun justru
ini keunggulan yang melahirkan
pemimpin-pemimpin bisnis, pada
saat ia bisa melewati masa-masa
menghadapi tantangan pekerjaan
dan akhirnya menemukan rekan kerja
atau tim yang mampu bergerak cepat
dalam mencapai tujuan.
Menemukan keunggulan karyawan
dan menjadikan tim yang kompak,
akan menjadi keunggulan tersendiri
dalam memenangkan persaiangan
bisnis. Keunggulana karyawan yang
tersalurkan dengan baik, bisa menjadi
modal dalam meraih berbagai
peluang
bisnis.
Bagaimanapun
memiliki karyawan yang mamopu
menggunakan keahlian dengan baik,
akan menjadi sumber pendapatan
serta sumber kebahagian dalam
bekerja.
Menemukan keunggulan seseorang
membutuhkan
pemimpin
atau
pelatih yang bisa melihat potensi pada
diri seseorang dan menggunakan
keunggulan tersebut sebagai peluang
perbaikan. Ibarat seorang pencari
bakat pada bidang olah raga atau
kesenian, pemimpin seperti ini tak
jarang harus bergerilya untuk mencari
talent-talent
berbakat.
Pencari
bakat bisa saja melakukan proses
pembinaan dari usia dini, melihat
potensi yang dimiliki dan kemudian
mengembangkannya.
Calon karyawan yang direkruit
melalui proses seleksi yang ketat,
sesungguhnya
untuk
mencari
potensi yang dapat dikembangkan

dari calon karyawan tersebut. Begitu
juga karyawan yang mendapatkan
pembekalan di suatu perusahaan
diharapkan menemukan budaya
kerja serta menemukan potensi yang
dapat dikembangkan dalam suatu
perusahaan atau organisasi. Pada
saat memulai suatu pekerjaan dan
berhadapan dengan lingkungan yang
disiplin, teratur, kreatif, fun dan penuh
dinamika, maka karyawan tersebut
akan membentuk dirinya untuk
menyatu dalam kondisi tersebut.
Begitu juga sebaliknya.
Membiarkan diri terbentuk dalam
suasana positif yang membuat kita
menemukan keunggulan adalah
suatu proses yang bijak. Dibandingkan
tenggelam pada keluhan atas
kesulitan pekerjaan yang dihadapi,
bahkan keluhan pada manajer
atau atasan yang memberikan
tugas yang sulit. Ada saja hal-hal
bermanfaat yang bisa ditemukan
dalam suatu tantangan pekerjaan.
Mengkomunikasikan harapan, proses
kerja, dan keunggulan yang bisa
dikerjakan adalah jalan yang tepat
untuk meraih prestasi bersama.
Selamat menemukan keunggulankeunggulan anda. Jika anda pemimpin
atau manager yang berhadapan
dengan tim yang sulit, mungkin anda
belum menemukan keunggulan anda
dalam memimpin tim. Jika ada adalah
karyawan dan berhadapan dengan
manager yang sulit, mungkin anda
belum menemukan keunggulan anda
dalam menyampaikan keahlian yang
lebih bermanfaat. Semoga berkenan
adanya. (AA)
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Persiapan Lomba

MENYIMAK

PENDAPAT ANGGOTA

B

erdasarkan
hasil
survei
perbaikan
pelaksanaan
lomba The Best Contact
Center
Indonesia
2019,
maka dilakukan pertemuan dengan
anggota asosiasi. Berbagai pendapat
dan masukan yang diberikan terkait
pelaksanaan lomba, dengan harapan
ada perbaikan dalam pelaksanaan
kegiatan tahunan ini.
Terlihat antusiasme peserta yang hadir
cukup tinggi dengan hampir semua
bangku terisi. Terlihat perwakilan
dari Bank Central Asia, Bank Mandiri,
KLIP Ditjen Pajak, Bank Indonesia,
Angkasa Pura 2, Bravo Ditjen Bea
Cukai, Coca Cola Amatil Indonesia,
Perusahaan Gas Negara, Bussan
Auto Finance, Bukalapak, Infomedia
Nusantara, Telkom Indonesia, dan
berbagai
perusahaan
lainnya.

Berbagai masukan juga diberikan,
baik mewakili kepentingan peserta
yang berlomba, maupun mewakili
kepentingan perusahaannya.
Pada pembahasan mengenai lomba
individu, beberapa yang berpendapat
mengenai komposisi penilaian Test
Tertulis dan Presentasi. Ada yang
mengusulkan tetap dengan kondisi
30-70, ada pula yang meminta
bobotnya dinaikkan menjadi 40%,
sebaliknya ada yang mengusulkan
bobot test tertulis diperkecil menjadi
20% saja.
Menjadi catatan tersendiri pada
beberapa kategori yang kurang
peminatnya.
Beberapa
anggota
menyarankan kategori tersebut tidak
perlu dilombakan, seperti kategori
IT Support dan Desk Control. Untuk

itu kategori tersebut diusulkan
ditiadakan dalam kategori individu
dan untuk fasilitas mereka berlomba
IT Support dan Desk Control digabung
ke kategori teamwork. IT support akan
diberikan lomba untuk membuat
aplikasi dan Desk Control difokuskan
untuk lomba scheduling.
Perubahan juga dilakukan terhadap
kategori Agent social media diganti
menjadi Agent Digital, sehingga
hal ini akan mencakup pelayanan
email, live chat dan pelayanan digital
lainnya. Untuk kategori lndividu juga
dilakukan penambahan kategori
yaitu kategori desk collection pada
outbound. Hal ini menjadi usulan BAF
dengan mempertimbangkan bahwa
beberapa perusahaan menyediakan
pelayanan collection.

Sama halnya dengan IT Support,
maka kategori Manager Customer
Service dan Team Leader Customer
Service dihapus dalam kategori
lomba. Untuk lomba akan fokus pada
kategori Customer Service dengan
memperhatikan
beberapa
sub
kategori pada lomba ini.
Dalam
kesempatan
ini,
Andi
Anugrah selaku Ketua ICCA, juga
menyampaikan bahwa diskusi ini
akan membatasi pembicaraan yang
menyangkut hal teknis. Pembicaraan
mengenai
pembatasan
jumlah
peserta dan waktu presentasi akan
dibicarakan pada saat launching dan
technical meeting.
Untuk Lomba Korporat secara umum
tidak ada perubahan, hanya akan
melakukan penambahan 1 kategori
yaitu customer experience. Hal ini
dilakukan untuk mengakomodasi
permintaan
peserta
dalam
memberikan
penilaian
melalui
survei kepuasan pelanggan. Peserta
yang mengikuti kategori ini akan
dilakukan survei secara online untuk
memberikan penilaian pelanggan
mereka terhadap pelayanan contact
center.
Salah satu usulan yang disampaikan
pada pertemuan ini adalah melakukan
penilaian dengan melakukan site visit,
sehingga proses penilaian lebih sesuai

dengan kondisi di lapangan. Namun
hal ini dijelaskan Andi Anugrah bahwa
kondisi tersebut tidak memungkinkan
dan membutuhkan waktu yang lama,
serta dewan juri yang lebih banyak.
Uuslan yang lain yang disampaikan
adalah
adanya
validasi
yang
melakukan presentasi, sehingga yang
melakukan presentasi bukan dari
agent, akan tetapi pihak manajemen
atau jenjang diatasnya. Pandangan ini
ditanggapi bahwa tentunya ini adalah
strategi masing-masing perusahaan
dalam melakukan presentasi. Bisa
saja hal ini sebagai bagian dari
pengembangan
kemampuan
karyawan yang bersangkutan.
Untuk kagegori People Development
disarankan
untuk
diberikan
penegasan
bahwa
program
pengembangan yang disampaikan
adalah program pengembangan
sumber daya manusia secara
keseluruhan di perusahaan. Program
tersebut bisa saja tidak hanya
menyentuh kepada bagian contact
center, akan tetapi bisa diterapkan
pada semua bagian. Namun secara
khusus harus menegaskan bahwa
program tersebut diterapkan di
contact center.
Tambahkan program juga diusulkan
oleh salah satu peserta yaitu
adanya program corporate social

responsibility (CSR). Pada dasarnya
kategori ini menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari program employee
engagement. Untuk itu usulan
mengenai program CSR diabaikan,
sehingga ditetapkan hanya 7
kategori yang akan dilombakan yaitu
Contact Center Operations, Business
Contribution, Employee Engagement,
People Development, Social Media,
Technology Innovation dan Customer
Experience.
Pada saat membahas mengenai
Lomba Teamwork, muncul pertanyaan
dari salah satu peserta yaitu
pelaksanaan Jambore. Sebagaimana
kita ketahui beberapa tahun yang lalu
diadakan Jambore atau perkemahan
bagi peserta lomba. Jambore tidak
lagi dilaksanakan, karena adanya
perdebatan antar peserta. Untuk
membangun keakraban antar peserta,
maka akan dilaksanakan pembekalan
bagi peserta dengan lokasi yang bisa
menginap.
Pelaksanaan
pembekalan
akan
diusulkan untuk menginap, sehingga
peserta lebih akrab dan materi
yang diberikan bisa lebih banyak.
Momentum ini juga akan digunakan
sebagai
forum
kebersamaan
praktisi contact center. Panitia akan
mengupayakan untuk mendapatkan
lokasi penginapan yang memadai dan
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tidak membebani biaya kepesertaan.
Hal ini yang akan menjadi
pertimbangan untuk pengurus ICCA
yang baru.
Usulan perbaikan penilaian Quality
Assurance juga menjadi perhatian,
sehingga
diharapkan
panitia
menggunakan standard scoring
dan parameter yang sama. Kategori
smart team juga disampaikan bahwa
akan menggunakan digital artinya,
dilakukan penilaian online dan tetap
menggunakan Pertanyaan tentang
pengetahuan contact center.
Penambahan
The
Best
IT
Teamwork
direkomendasikan
dengan memberikan kasus untuk
membangun simple aplikasi berbasis
PHP dalam kurun waktu tertentu atau
aplikasi sederhana lainnya. Hal ini
akan membantu untuk menunjukkan
kemampuan dalam menghasilkan
aplikasi yang memadai sesuai
kebutuhan contact center.
Setelah melalui proses diskusi yang
panjang, untuk Lomba Talent akhirnya
tidak jadi dilaksanakan. Untuk lomba
writing akan dimasukkan dalam
lomba Teamwork, sedangkan lomba
video masih dicarikan format lomba

yang sesuai. Dengan demikian lomba
Teamwork akan ada tambahan 2
kategori yaitu The Best IT Support dan
The Best Writing.
Jadwal
pelaksanaan
kegiatan
direncanakan akan dilaksanakan
launching pada 17 Januari 2019.
Gala dinner atau malam penghargaan
bagi pemenang direncanakan akan
dilaksanakan pada 9 September
2019. Pembekalan bagi peserta juga
akan dilaksanakan pada 17-21 Juni
atau 24-28 Juni 2019 serta 1-5 Juli
2019. Pelaksanaan lomba presentasi
diperkirakan akan dilaksanan pada
22-25 Juli dan 29-31 Juli 2019.
Beberapa perbaikan yang menjadi
catatan peserta adalah pengundian
peserta yang berlomba presentasi.
Untuk itu perlu dilakukan perbaikan
sistem pengundian. Begitu juga
perbaikan jadwal lomba korporat
akan menjadi perhatian panitia. Untuk
mekanisme pembayaran
lomba
diharapkan dilakukan perbaikan.
Jika
memungkinkan
dilakukan
pembayaran dengan sistem payment
getaway.
Pembayaran
dengan
mekanisme invoice tetap akan
dilakukan dengan pertimbangan

beberapa perusahaan membutuhkan
mekanisme tagihan.
Sebagai tambahan, salah satu peserta
pertemuan ini mengungkapkan
bahwa ada beberapa peserta yang
melakukan presentasi dan tidak
mengikuti alur. Seharusnya peserta
seperti ini bisa di take out. Saran
yang lain adalah menyangkut Hadiah,
Benchmarking diharapkan tidak
hanya jalan-jalan, akan tetapi memang
dengan maksud benchmarking ke
salah satu perusahaan contact center.
Ada juga yang mengharapkan
memberikan
apresiasi
kepada
10 anggota tim yang melakukan
presentasi pada lomba korporat.
Apresiasi bisa diberikan dalam bentuk
sertifikat
kepesertaan.
Dengan
demikian memotivasi mereka untuk
terlibat secara aktif selama proses
presentasi.
Pastinya masih banyak masukan
yang tidak bisa disampaikan secara
langsung dalam pertemuan tersebut.
Untuk itu panitia tetap memberikan
saluran dengan memanfaatkan survei
kepuasan yang disediakan panitia.
(AA)

Certified Contact Center Manager

EXPLORE

HIDANGAN BALI

J

ika anda menginap di salah
satu hotel dalam beberapa hari,
tantangan utama yang anda
hadapi adalah makanan yang
sama. Apalagi jika sarapan, makan
siang dan makan malam di tempat
yang sama. Walaupun makanannya
beragam, entah kenapa, akan cepat
bosan. Untuk mengantisipasi hal
tersebut, panitia pelaksana mencoba
mengkoordinasikan dengan pihak
hotel supaya hal ini tidak terjadi pada
saat peserta training Certified Contact
Center Manager (CCCM) di Hotel
Aston, Bali.
Peserta yang mengikuti training 4 hari
di Hotel diberikan variasi hidangan
baik makan siang maupun makan
malam. Khusus untuk makan malam
peserta pelatihan diberikan hidangan

khusus. Mengambil lokasi roof
top Hotel Aston, peserta disajikan
hidangan
Barbeque.
Tersedia
hidangan ikan bakar, udang, ayam dan
juga daging bakar. Diiringi live music,
acara makan malam memberikan
kesan tersendiri, apalagi peserta
sempat diajak poco-poco serta diajak
bernyayi bersama.
Tampil Anita Rizqiana dari Telexindo
yang membawakan beberapa lagu.
Begitu juga Luky dari Eka Bogainti atau
Contact Center Hokben, yang juga
cukup terampil dalam membawakan
tembang kenangan. Diiringi gitar oleh
Andrie dari Contact Center BICARA
131 Bank Indonesia.
Hidangan yang disajikan di Aston
Kuta Bali, sebenarnya cukup beragam,

disamping masakan khas Indonesia,
ada juga hidangan khas India. Bisa
dimaklumi, karena banyak warga
negara dari India yang menginap di
hotel ini. Pastinya ada Ayam Betutu,
Sate Lilit dan berbagai hidangan khas
lainnya. Hampir setiap hari ada Sop
Ayam, Nasi Goreng atau Bakso yang
disiapkan untuk sarapan atau makan
siang.
Ayam Betutu, Menu yang satu ini
tidak boleh kelewatan selama di
Bali. Bahkan Ayam Betutu sudah
“maknyus” certified oleh almarhum
Bapak Bondan Winarno. Bagi kamu
pencinta masakan pedas, bersiaplah
untuk jatuh cinta dengan Betutu,
yang berlimpahkan rempah-rempah
dengan tekstur pedas yang bikin
ketagihan. Uniknya, bumbu tersebut

dimasukan ke bagian dalam perut
ayam kampung. Lantas dagingnya
dibungkus dengan daun pisang dan
dipanggang menggunakan bara api
sekam yang memakan waktu hingga
24 jam, agar bisa menghasilkan
rasa gurih, lembut dan pedas yang
otentik. Hidangan Betutu tidak selalu
mengunakan daging ayam, ada juga
yang menggunakan bebek.
Lawar Kuwir, Campuran sayur dan
daging cincang yang diberi bumbu
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khas Bali ini akan lebih nikmat jika
disantap dengan nasi putih yang
masih hangat. Ditambah dengan sate
lilit bakal makin nikmat.
Sate Lilit, Berbeda dengan sate
pada umumnya. Biasanya potongan
dagingnya ditusuk, tapi sate khas
Bali ini dibuat dengan cara daging
yang sudah dihaluskan, dililitkan
pada batang daun serai atau tangkai
bambu. Daging yang digunakan
bukan hanya daging ayam, atau ikan
tenggiri.

Tum Ayam adalah sejenis pepes,
terbuat dari campuran daging ayam,
aneka bumbu, dan santan. Semua
campuran dari bahan tersebut
dibungkus dengan daun pisang,
lalu dikukus. Selain dengan daging
ayam, tum juga bisa disajikan dengan
daging bebek. (AA)
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PERMAINAN BERSATU

agi beberapa Perusahaan,
Desember biasanya dijadikan
sebagai penentuan babak
baru, untuk menentukan
target bisnis tahun berikutnya.
Untuk menentukan target bisnis
biasanya perusahaan mengadakan
Raker ( Rapat Kerja). Hal ini juga
yang dilakukan perusahaan tempat
saya bekerja saat ini yaitu Telexindo
Bizmart. Raker kali ini diadakan di
The Highland Park Resort Bogor pada
tanggal 7-8 Desember 2018. Dengan
suasana sejuk rancangan babak baru
dimulai.

Danil Suryanda
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Awalnya saya menduga bahwa Rapat
kerja adalah sidang yang membahas
masalah tentang bidang pekerjaan,
melakukan evaluasi, mencari solusi
dan
menentukan
target-target
bisnis dengan angka-angka yang
spektakuler. Ternyata dugaan saya
benar, namun yang berbeda adalah
proses raker yang di kemas dalam

Permainan yang menarik. Permainan
ini mengharuskan kita untuk
mendapatkan peserta team yang
berbeda dari setiap unit kerja yang
berbeda, karena dipilih dengan acak
dengan metode hitungan. Membagi
poin yang di dapat secara proposional
sesuai kontribusi masing-masing
peserta. Game-game yang diadakan
ini, seakan-akan ingin menyampaikan
pesan yang berkesan, bagaimana
proses sebuah perusahaan bersatu,
bertumbuh, berkembang dan berbagi
dan itulah yang saya rasakan.
Selain bermain game yang telah
di tentukan oleh panitia, pada hari
kedua, kita juga melakukan beberapa
game bebas yang tersedia di Higland
Park untuk mempererat hubungan
antar karyawan Telexindo diantaranya
bermain Fustal dan berenang
bersama. Rapat kerja tahun ini diakhiri
dengan foto dan makan sayur asem
bersama. Sangat berkesan (DS).

BANGGA MENJADI BAGIANMU

B
Wiwid Abimanyu

ahagia menjadi bagian dari
keluarga Telexindo, banyak hal
yang bermanfaat yang saya
dapatkan dan saya pelajari di
sini. Kebersamaanya, kepeduliannya,
perhatiannya mungkin sulit di jumpai
di tempat lain. Banyak kejutan di rapat
kerja tahun ini, moment yang tidak
pernah saya bayangkan sebelumnya,
dari mulai mencari apa yang
menjadi kekurangan dan kelebihan
perusahaan sampai mencari solusi
dan tindakan yang perlu di lakukan
untuk memperbaiki kekurangan itu.
Sepertinya tidak pernah habis
kesempatan untuk terus belajar di

D
Reza Komarullah

sini, wwooww.. luar biasa.. Yang tidak
kalah serunya adalah lokasi yang
di pilih tahun ini untuk rapat kerja.
Awalnya saya pikir, paling nginep di
hotel seperti biasa, ternyata lebih
keren dari hotel. Udara dinginnya,
pemandangannya, dan bikin pengen
balik lagi.
Dalam rapat kerja kali ini, selain
kita mereview kinerja tahun ini dan
menetapkan target untuk tahun 2019,
saya seperti recharge, mengisi baterai
semangat menjadi full lagi. Semoga
saya mampu senantiasa bersyukur,
semangat berkarya dan memberikan
yang terbaik. (WA)

BAGAIKAN BUNGA

ua hari yang panjang
menurut saya sudah cukup
berarti menjadi bagian dari
Telexindo Bizmart, yakni
perusahaan yang penuh dengan
smile, kekeluargaan dan kejutan
pastinya. Secara garis besar, rasa
canggung, rasa takut, bahagia pun
campur menjadi satu dalam dua
hari tersebut. Apakah akan menjadi
awal tahun yang baik untuk kita
semua ? Tidak ada yang tahu akan
hal itu. Akan tetapi semua itu berjalan
dengan lancar dan sukses. Hal yang

masih tersisa, yakni suka maupun
duka, sehingga kami banyak belajar,
menjadi personal yang baik dan
kerjasama team yang baik.
Jika Italy punya Menara Pisa, dan
Prancis punya menara Eiffel, maka
Telexindo punya Bunga, ada yang
tahu kenapa ? Tentunya karena
Telexindo
adalah
perusahaan
berkembang, bersama kita bisa, dan
mari bergabung dengan telexindo.
(RK)
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dan solusi contact center terpadu untuk berbagai
kebutuhan, baik untuk kebutuhan bisnis perusahaan,
pemerintah dan organisasi non-pemerintah bagi
pelayanan masyarakat.
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Pengurus ICCA

REFORMASI
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S

ejak
dibentuk
pada
pertengahan tahun 2003,
Indonesia Contact Center
Association
(ICCA)
telah
berkembang menjadi organisasi
contact center yang cukup disegani
di kawasan Asia Pasifik. Pergantian
pengurus belangsung setiap 3 tahun
dan kemudian menjadi setiap 5 tahun.
Namun pada kenyataannya, karena
kesibukan dan perpindahan tugas
dari pengurus yang terpilih, maka
pergantian dilakukan ditengah jalan.
Menginjak tahun ke 15 sejak organisasi
ini dibentuk telah menyelenggarakan
banyak kegiatan dan melahirkan
pemenang dalam ajang kompetisi
dan membangun kompetensi para
praktisi contact center yang cakap
dan berkualitas. The Best Contact
Center Indonesia adalah salah satu
ajang penghargaan tahunan yang

diselenggarakan oleh ICCA. The
Best Contact Center Indonesia telah
dilaksanakan sejak tahun 2007 dan
dilaksanakan setiap tahun.
ICCA
juga
telah
dipercaya
menyelenggarakan
Asia
Pacific
Contact Center Expo pada tahun
2010. Selain itu ICCA juga telah
dipercaya memimpin organisasi Asia
Pacific Contact Center pada tahun
2014-2016. Dalam 2 tahun periode
kepemimpinan di Asia Pacific, ICCA
berhasil menyelenggarakan berbagai
kegiatan dengan baik, seperti di
Singapore dan Hongkong.
Kepengurusan periode 2014 – 2019
yang dipimpin oleh Andi Anugrah,
akan berakhir pada bulan Januari
2019. Untuk itu, Andi mengungkapkan
keinginannya untuk berhenti dan
memberikan kesempatan kepada

pengurus baru. Dengan demikian
akan terjadi regenerasi pengurus dan
mengaktifkan pengurus untuk terlibat
dalam berbagai kegiatan ICCA, baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.
Selama 3 periode berturut-turut
yaitu tahun 2006-2009, 20092014 dan 2014-2019, dibawah
kepemimpinan Andi Anugrah, ICCA
mampu membangun komunitas
contact
center
dalam
wadah
asosiasi serta membangun industri
contact center di Indonesia untuk
terus bertumbuh. Kontribusi yang
diberikan oleh ICCA kepada industri
contact center di Indonesia sangat
besar. Setiap contact center yang
bergabung dalam keanggotaan ICCA
dapat bersama-sama membangun
kompetensi para praktisi contact
center melalui berbagai kegiatan,
diantaranya sharing knowledge,

training, sertifikasi, lomba The Best
Contact Center Indonesia dan site visit
contact center (benchmarking) baik di
dalam negeri maupun luar negeri.
Bersamaan dengan berakhirnya
periode kepengurusan 2014-2019,
maka dipenghujung tahun 2018
tepatnya pada tanggal 12 Desember
telah dilaksanakan rapat anggota dan
pemilihan struktur pengurus yang
baru untuk periode 2019-2024. Di
helat di Hotel Mulia Senayan Jakarta,
pertemuan yang digagas oleh Dewan
Penasehat ICCA Ituk Herarindry, yang
juga merupakan Direktur Airport
Service and Facility, PT. Angkasa Pura
II (Persero), dihadiri oleh 23 orang
pengurus lama dan calon pengurus
baru. Perwakilan yang hadir dalam
pertemuan ini antara lain dari Angkasa
Pura II, Otoritas Jasa Keuangan, Coca
Cola Amatil Indonesia, Telexindo
Bizmart, Bea Cukai, Klip Pajak,
Infomedia Nusantara, Telekomunikasi
Indonesia, Indonesia Comnet Plus,
BCA, Bank Mandiri, dan Pertamina.
Sebelum penetapan pengurus baru,
Ketua ICCA periode 2014-2019 Andi
Anugrah memaparkan program
kegiatan yang sudah dilaksanakan
selama masa kepengurusan. Ia juga
berbagi informasi dan pengalaman
dalam
menghadapi
berbagai
tantangan dan upaya yang telah
dilaksanakan selama mempimpin
organisasi. Dalam pertemuan ini
merumuskan beberapa perubahan
yang
cukup
signifikan
dari
kepengurusan yang sebelumnya.
Diantaranya perubahan pengurus
inti yakni Ketua, Sekretaris dan
Bendahara.
Secara aklamasi melalui berbagai
pertimbangan dan usulan semua
pihak,
maka
disepakati
dan
ditetapkan Ketua ICCA terpilih adalah
Andi Anugrah. Sedangkan Sekretaris
yang semula dijabat oleh Evi Riawati
diserahterimakan kepada Wani Sabu.
Bendahara yang dijabat oleh Tetty
Indrawati diserahterimakan kepada
pengurus baru yang terpilih, Dian
Hapsari.
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Sementara itu Seksi Bidang yang
mendukung pengurus inti ditetapkan
dalam bidang yang berbeda dari
struktur sebelumnya. Pada Periode
sebelumnya Seksi Bidang meliputi
Bidang
Standarisasi,
Bidang
Kepemudaan, Bidang Kemitraan dan
Bidang Komunikasi. Dalam periode ini
Seksi Bidang yang terbentuk meliputi
Bidang Kemitraan, Bidang Regulasi,
Bidang
Penghargaan,
Bidang
Keanggotaan, Bidang Komunikasi
dan Bidang Sosial. Dengan struktur
yang baru ini diharapkan pengurus
dapat lebih aktif berperan dalam
setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Berkontribusi secara maksimal untuk
kemajuan organisasi dan dunia
contact center secara luas.
Ituk Herarindry selaku penasehat
memberikan
banyak
masukan
terkait ICCA. Perlunya regenerasi dan
kaderisasi dalam kepengurusan ICCA.
Pertama, sebagai pengurus senior
harus dapat memberikan panduan
dan berbagi tugas yang diemban
kepada pengurus baru agar dapat
melanjutkan estafet kepemimpinan
dalam
organisasi
ini.
Kedua,
pengurus yang terpilih diharapkan
dapat bersikap independent dan
tidak memiliki kepentingan pribadi
maupun perusahan, bersikap netral
dan mendukung semua kegiatan ICCA
untuk kepentingan seluruh anggota.
Evaluasi dan penghargaan juga
disampaikan oleh setiap perwakilan
yang hadir dalam pertemuan ini,
diantaranya Netty Herawati dari Bea
Cukai, Punjul Harto dari Pertamina,
Dian Hapsari dari CCAI, Tetty Indrawati
dari ICON+, Roesdaniel Ibrahim
dari OJK, Evi Riawati dari Komunitas
Difable, Wani Sabu dari Halo BCA,
Shanti Arianti dari Bank Mandiri, Riri
Amalas Yulita dari Infomedia, Reni
Yustiani dari Telkom Indonesia, Henny
Setiawaty dari Kilp DJP dan Anita
Rizqiana dari Telexindo Bizmart.
Evaluasi
yang
disampaikan
menyangkut
upaya
untuk
meningkatkan peran aktif para
pengurus, sehingga kegiatan ICCA
tidak hanya bergantung pada peran

Ketua ICCA dan vendor pelaksana
yang ditunjuk. Berharap dengan
keterlibatan
semua
pengurus,
upaya yang telah ditunjukkan pada
periode pengurusan sebelumnya,
dapat ditingkatkan. Kepemimpinan
Andi Anugrah diharapkan mampu
menjembatani berbagai kepentingan
anggota ICCA dan melaksanakan
dengan baik berbagai program.
Sekaligus membangun peran aktif
pengurus dalam setiap bidang
dengan program kerja yang terukur.
Pelaksanaan The Best Contact Center
Indonesia yang sudah berjalan dengan
baik, sebaiknya dipertahankan dan
ditingkatkan. Sekaligus mengajak
lebih banyak partisipasi peserta dari
berbagai perusahaan dan industri
berbeda. Dengan demikian kegiatan
lomba lebih kompetitif dan tetap
dilaksanakan dengan konsisten.
Kategori dan model lomba diharapkan
tetap dapat berlangsung dengan baik
dan sukses.
Selain
membahas
organisasi,
pertemuan ini juga memupuk
kebersamaan dan menjalin hubungan
lebih erat bagi semua perwakilan
perusahaan yang telah hadir. Berbagai
ide dan masukan disampaikan dalam
bincang-bincang yang dirangkai
dengan makan malam. Semoga
kepengurusan baru memberikan
harapan baru dan dapat memberikan
kontribusi dan energi yang positif
bagi kemajuan industri contact center
di Indonesia.
Salam ICCA “Bersama kita melayani,
berbagi dan membangun contact
center sepenuh hati”. [AR].
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