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Why Engagement Now?

PENGANTAR

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

SEMANGAT
MENYIAPKAN LOMBA

B

erbagai
harapan
yang
disampaikan
tahun
lalu
mengenai pelaksanaan lomba
The Best Contact Center
Indoensia menjadi acuan bagi
panitia untuk melakukan perbaikanperbaikan. Setelah melakukan survei,
diskusi langsung maupun lewat
media chat, maka pelaksanaan The
Best Contact Center Indonesia 2019
akan siap dilaksanakan.
Untuk mempersiapkan dengan lebih
baik, berbagai artikel yang dimuat
pada edisi kali ini memberikan
gambaran mengenai pelaksanaan
lomba tahun 2019. Liputan mengenai
kategori individu, test tertulis,
persiapan
presentasi
menjadi
ulasan lengkap. Begitu juga liputan

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

mengenai lomba teamwork dan
program korporat, semuanya dibahas
dengan lengkap.
Menyiapkan lomba The Best Contact
Center Indonesia memang hal yang
mudah, karena melibatkan perhatian
peserta, pengurus, dan panitia
pelaksana. Jadi kegiatan ini bukan
hanya menjadi perhatian panitia, akan
tetapi juga menjadi perhatian bagi
perusahaan dan khususnya peserta.
Bahkan setiap perusahaan bisa
menunjuk PIC tertentu yang bertugas
menggali berbagai hal mengenai
persiapan lomba. Mulai dari jadwal,
dewan juri yang bertugas, kategori
yang dilombakan, persyaratan peserta
dan ketentuan lainnya menjadi bahan
diskusi yang menarik.

Tak lupa redaksi juga memuat kesan
dan pesan yang disampaikan oleh
peserta The Best Contact Center
Indonesia 2018. Berbagai komentar
yang mereka sampaikan menjadi
bahan persiapan secara moral bagi
calon peserta. Dengan adanya liputan
ini diharapkan menjadi bahan acuan
bagi peserta dalam menyiapkan diri.
Tentunya tidak akan berhenti disini,
panitia juga akan melakukan update
secara berkala melalui berbagai
media yang tersedia.
Membuka kegiatan awal tahun 2019,
dalam liputan kali ini juga ada aktivitas
training sertifikasi. Sekaligus ulasan
mengenai program sertifikasi buat
tenaga pelatih yaitu Train The Training
untuk Certified Contact Center Agent.
Dengan adanya program ini bisa
menjadi bekal bagi setiap perusahaan
untuk memiliki tenaga pelatih terdidik
dan menjangkau lebih banyak agent
contact center. Berharap ulasan yang
dibahas dalam edisi kali memperkaya
wawasan mengenai kegiatan contact
center di Indonesia.
(AA)
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REDAKSI
PENERBIT
PT Telexindo Bizmart

The Best Contact Center Indonesia
telah dilaksanakan sejak tahun 2007
dan lomba individu menjadi lomba
yang selalu banyak peminatnya.

8. PRESENTASI PESERTA
INDIVIDUAL

20. SARANA LEARNING &
BENCHMARKING LINTAS
CONTACT CENTER
Pelatihan sertifikasi contact center
khusus untuk Team Leader ini
merupakan proram sertifikasi perdana
di awal tahun 2019 yang dilaksanakan
di Sahira Butik Hotel Bogor pada
tanggal 14-19 Januari 2019.

Setiap peserta yang sudah dinyatakan
lolos pada seleksi pertama berupa
ujian tertulis, maka akan menjadi
peserta tahap kedua.

24. JADWAL KEGIATAN DAN
PEMENANG

Ditta Yulianawati

12. UJIAN PESERTA INDIVIDUAL

LAYOUT

Lomba The Best Contact Center
Indonesia bukan hanya ajang
untuk menunjukkan kemampuan
presentasi. Dalam lomba ini, akan
dilakukan lomba test tertulis bagi
peserta individu.

Dengan memperhatikan berbagai
agenda nasional utamanya bulan
puasa dan lebaran, maka pelaksanaan
lomba The Best Contact Center
Indonesia 2019 dimulai setelah bulan
puasa.
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15. TERPUTUSNYA
PENGALAMAN PELANGGAN
MENEMPATKAN BISNIS DALAM
RISIKO
Jakarta, Dimension Data, integrator
teknologi global senilai 8 miliar
dolar AS dan penyedia layanan
terkelola untuk informasi teknologi
hibrida, hari ini mengungkapkan
temuannya dalam Laporan Tahunan
Benchmarking
CX
(Pengalaman
Pelanggan).

17. MENGUJI KERJASAMA
PESERTA TEAMWORK
Membangun
teamwork
dalam
setiap organisasi diperlukan untuk
mengerjakan atau menyelesaikan
pekerjaan secara bersama-sama
untuk mencapai tujuan.

KATEGORI

26. MENILAI KEUNGGULAN
PROGRAM KORPORAT
Setiap perusahaan yang mengikuti
lomba The Best Contact Center wajib
untuk mengikuti salah satu Kategori
Korporat yaitu Kategori Program atau
Kategori Teamwork.

29. MENYIAPKAN TENAGA
PELATIH
Salah
satu
terobosan
yang
dilaksanakan Telexindo Bizmart awal
tahun 2019 adalah menyelenggarakan
pelatihan bagi tenaga pelatih untuk
mempersiapkan mereka melatih
agent contact center.

31. THE BEST CONTACT
CENTER INDONESIA 2018
Pelaksanaan lomba The Best Contact
Center Indonesia memberikan kesan
tersendiri bagi peserta. Berbagai
ungkapan perasaan dituangkan
dalam umpan balik yang diberikan ke
panitia.

T

he Best Contact Center
Indonesia telah dilaksanakan
sejak tahun 2007 dan lomba
individu menjadi lomba yang
selalu banyak peminatnya. Tahun
2019 ini, lomba kategori individu
tidak banyak mengalami perubahan
kategori atau hampir sama dengan
lomba tahun 2018. Begitu juga
metode lomba tidak mengalami
perubahan yang berarti, kecuali
pada uji tertulis yang direncanakan
menggunakan komputer atau test
secara on-line.
Pada dasarnya lomba individu
diupayakan untuk menjangkau semua
level jabatan yang ada pada contact
center. Kategori yang dilombakan
mulai dari kategori Agent, Team
Leader sampai dengan Supervisor

dan Manager. Juga disediakan
lomba untuk posisi khusus seperti
Quality Assurance, Trainer, Back
Office. Begitu juga lomba disediakan
untuk pelayanan inbound maupun
outbound serta social media.
Kategori Manager diperuntukkan
bagi karyawan yang mengelola
operasional contact center dan
merupakan atasan dari Supervisor
pada
unit
kerja
operasional.
Sedangkan
kategori
Supervisor
ditujukan bagi karyawan yang
mengelola operasional contact center
dan merupakan atasan dari Team
Leader pada unit kerja operasional.
Selanjutnya untuk kategori Team
Leader ditujukan bagi karyawan yang
membantu operasional contact center
dan merupakan atasan langsung dari

agent pada unit kerja operasional,
terdiri dari Team Leader Inbound, dan
Team Leader Outbound.
Kategori selanjutnya adalah Quality
Assurance yang dikhususkan bagi
karyawan yang melakukan aktivitas
Quality Assurance contact center
dan merupakan staff yang tidak
mempunyai bawahan pada unit kerja
Quality Assurance. Selain quality
assurance juga dilombakan kategori
Back Office, yang merupakan lomba
bagi karyawan yang membantu
menyelesaikan kasus (tier-2) pada
operasional contact center atau
staff yang melakukan follow-up atau
relationship dengan pelanggan, baik
secara inbound maupun outbound
dan merupakan staff yang tidak
mempunyai bawahan.

Kategori Agent Inbound adalah
lomba
bagi
karyawan
yang
melakukan pelayanan secara inbound
pada operasional contact center
dan merupakan staff yang tidak
mempunyai bawahan. Biasanya agent
inbound bertugas melayani untuk
semua kelompok pelanggan. Bagi
agent yang memberikan pelayanan
secara khusus, maka tersedia kategori
Agent Premium. Kategori agent
premium dikhususkan bagi karyawan
yang
memberikan
pelayanan
premium kepada pelanggan khusus
dan merupakan staff yang tidak
mempunyai bawahan.
Selain agent inbound dan agent
premium, juga disediakan kategori
Agent English. Lomba kategori
ini ditujukan bagi karyawan yang
memberikan pelayanan dengan
menggunakan
bahasa
Inggris
dan merupakan staff yang tidak
mempunyai bawahan. Kategori Agent
Digital adalah lomba bagi karyawan
yang memberikan pelayanan melalui
media sosial atau media digital
lainnya dan merupakan staff yang
tidak mempunyai bawahan.

Kategori Customer Service adalah
lomba
bagi
karyawan
yang
memberikan pelayanan langsung
secara
tatap
muka
dengan
pelanggan sebagai customer service
pada pelayanan walk-in center
dan merupakan staff yang tidak
mempunyai bawahan. Untuk Agent
Disability tetap akan dilombakan
dalam Kategori The Best Agent
Disability. Kategori ini secara khusus
menyediakan lomba bagi karyawan
contact center yang berkebutuhan
khusus.
Kategori Telesales adalah lomba
bagi karyawan yang melakukan
penjualan melalui telepon outbound
pada operasional contact center
dan merupakan staff yang tidak
mempunyai
bawahan.
Kategori
Telemarketing adalah lomba bagi
karyawan yang melakukan kegiatan
telepon outbound pada operasional
contact center dan merupakan staff
yang tidak mempunyai bawahan.
Kategori collection adalah lomba bagi
karyawan yang melakukan kegiatan
penagihan melalui telepon outbound
pada operasional contact center

dan merupakan staff yang tidak
mempunyai bawahan.
Kategori IT Support adalah lomba
bagi karyawan yang membantu
operasional contact center dibidang
pemeliharaan serta pengembangan
teknologi. Kategori Desk Control
adalah lomba bagi karyawan yang
membantu
merencanakan
dan
mengawasi kapasitas pelayanan
dalam operasional contact center.
Kategori Trainer adalah lomba
bagi karyawan yang membantu
operasional contact center dibidang
pelatihan
dan
pengembangan
sumber daya manusia.
Untuk menghindari kompetisi yang
tidak seimbang serta memberikan
kesempatan persaingan yang sama,
maka bagi peserta yang sudah
pernah memenangkan lomba pada
periode sebelumnya harus mengikuti
kategori khusus. Disiapkan kategori
The Best of The Best yang merupakan
lomba bagi karyawan yang pernah
memenangkan The Best Contact
Center Indonesia pada periode
sebelumnya dan berlomba sesuai

dengan jabatannya saat ini. Kategori
ini terbagi dalam kategori Manager,
Supervisor, Team Leader, Agent, Back
Office, Outbound (Telemarketing,
Telesales,
Collection),
Customer
Service, Support (IT & Desk Control),
Quality Assurance, dan Trainer.
Pembatasan dilakukan untuk semua
pemenang The Best Contact Center
Indonesia yang telah menjadi
pemenang 2 (dua) kali berturut-turut
pada tahun 2017 dan 2018 disemua
kategori, tidak diperkenankan untuk
bertanding pada lomba individual.
Begitu juga semua pemenang
kategori individu The Best Contact
Center
Indonesia
yang
telah
menjadi pemenang Platinum, tidak
diperkenankan untuk bertanding
pada kategori yang sama. Hal yang
sama diterapkan bagi pemenang The
Best of The Best kategori individu yang
pernah menjadi pemenang, tidak
diperkenankan untuk bertanding
pada kategori yang sama.
Setiap kategori individu yang
dilombakan akan dibagi dalam
2 (dua) sub kategori, yaitu sesuai

kapasitas contact center yang dimiliki.
Ada kelompok peserta dengan seat
sampai dengan 100 seat dan kapasitas
diatas 100 seat. Khusus untuk
kategori Supervisor, Team Leader
Inbound dan Back Office, yang dapat
diperlombakan dalam 3 (tiga) sub
kategori kapasitas contact center yaitu
Perusahaan dengan kapasitas sampai
dengan 30 seats, kapasitas 31 sampai
dengan 100 seats dankapasitas diatas
100 seats. Ketentuan kapasitas ini
dapat berubah sesuai dengan variasi
jumlah peserta yang berlomba.
Dengan banyaknya peserta lomba
Agent Inbound, maka Khusus kategori
Agent Inbound terbagi dalam 5 sub
kategori kapasitas contact center.
Perusahaan dengan kapasitas sampai
dengan 30 seats, Badan publik dengan
kapasitas sampai dengan 30 seats,
Lembaga publik dengan kapasitas
sampai dengan 30 seats, Perusahaan
dengan kapasitas 31 sampai dengan
100 seats, dan Perusahaan dengan
kapasitas diatas 100 seats.
Peserta lomba Individual akan
mengikuti 2 (dua) tahapan seleksi
yaitu seleksi tahap pertama dan

seleksi tahap kedua. Seleksi tahap
pertama dilakukan dalam bentuk
ujian tes tertulis. Setiap perusahaan
boleh
mengirimkan
sebanyakbanyaknya peserta untuk mengikuti
seleksi tahap pertama, namun hanya
5 peserta dengan nilai tertinggi
dari Perusahaan yang sama dapat
mengikuti tahap kedua.
Untuk menciptakan kompetesi yang
menantang setiap kategori harus
diikuti oleh minimum 12 peserta
per kategori. Khusus kategori
Manager dan Trainer wajib diikuti
oleh minimum 10 peserta. Setiap
peserta yang berlomba hanya boleh
mengikuti 1 kategori sesuai dengan
posisi atau jabatan terakhir pada saat
lomba test tertulis dilakukan. Dengan
ketentuan bahwa peserta individual
adalah karyawan yang masih bekerja
dan telah bekerja pada perusahaan
yang diwakili selama minimum 6
bulan dan menduduki jabatan yang
diwakili selama 6 bulan. (AA)
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Liputan Utama

PRESENTASI

PESERTA INDIVIDUAL

S

etiap peserta yang sudah
dinyatakan lolos pada seleksi
pertama berupa ujian tertulis,
maka akan menjadi peserta
tahap kedua. Dalam tahap kedua ini,
peserta diharapkan dapat melakukan
presentasi dengan baik dihadapan
dewan juri. Tentunya dengan terlebih
dahulu menyiapkan materi presentasi
yang sesuai dengan template yang
diberikan panitia.
Namun tidak semua peserta ujian
tertulis akan lolos ke tahap kedua.
Jika peserta dari perusahaan yang
sama lebih dari 3 (tiga) orang yang
lolos ke tahap kedua, maka pemilihan
peserta yang lolos tahap kedua

adalah minimum 3 (tiga) peserta
dan maksimum 5 (lima) orang, yang
ditentukan oleh nilai tertinggi atau
sesuai dengan keputusan perusahaan
yang mengirimkan. Upaya ini
dilakukan
untuk
memberikan
batasan peserta yang berlomba dari
perusahaan yang sama.
Pada
dasarnya
acuan
untuk
menyiapkan materi presentasi adalah
urutan materi harus sesuai dengan
urutan pada template. Hal ini akan
memudahkan bagi dewan juri untuk
memberikan penilaian pada saat
presentasi sedang berlangsung.
Dalam menyiapkan materi presentasi,
peserta dapat menambah jumlah

halaman
powerpoint,
namun
tidak bisa mengurangi jumlah
halaman. Begitu juga Peserta dapat
menambahkan dengan gambar
atau video dalam format mpeg atau
windows media file (wmv). Materi
presentasi yang disiapkan dalam
bentuk Microsoft Powerpoint atau
setara dengan ukuran slide standard
(4:3) dengan mengikuti ketentuan
template.
Berhubung banyaknya file presentasi
yang dikirimkan selama lomba, maka
panitia menetapkan format nama file
yang dapat digunakan peserta. Materi
presentasi harus dikirimkan ke panitia
dengan format nama file [kategori]
[namaperusahaan][namapeserta].
pptx melalui email atau dikirimkan
langsung ke sekretariat lomba sesuai
jadwal yang ditetapkan.
Penilaian tahap kedua adalah
presentasi peserta sesuai dengan
template materi presentasi yang telah
disiapkan dan akan memperhatikan
beberapa aspek. Yang pertama
adalah
penampilan,
meliputi
gerakan tangan, cara berdiri, ekspresi
wajah, kepercayaan diri selama
membawakan presentasi. Kedua,
kemampuan untuk menjelaskan
materi presentasi, sehingga dewan
juri memahami kreativitas dan
pencapaian kinerja yang telah
dilakukan.
Ketiga,
kemampuan
peserta
dalam
menyampaikan
pendapat, sehingga dewan juri
menangkap pesan yang disampaikan
dalam presentasi serta keempat
kemampuan menjawab pertanyaan
fishbowl.
Materi Presentasi yang harus disiapkan
bagi Level Agent terdiri dari profil
peserta, tantangan dan kreativitas

dalam pelayanan, pengembangan
kemampuan yang telah dilakukan
selama 1 tahun terakhir. Agent juga
diharapkan menyampaikan minimal
4 pencapaian kinerja dalam kurun
waktu 6 (enam) bulan terakhir, serta
motivasi diri dalam mengembangkan
pelayanan.
Materi Presentasi untuk Level Leader
terdiri dari profil, jenjang karir,
tantangan dan kreativitas dalam
pelayanan, latar belakang program
kerja, kreativitas dalam program kerja,
hasil atau manfaat dari program kerja
yang telah dilaksanakan, kretivitas
dalam
managemen
bawahan,
pencapaian kinerja dalam kurun
waktu 6 (enam) bulan terakhir dan
motivasi dalam mengembangkan
pelayanan.
Khusus untuk level IT Support,
Quality Assurance, Desk Control dan
Trainer penilaian presentasi akan
memperhatikan aspek program kerja.
Sebagai pendukung operasional
contact center, peserta kategori
ini diharapkan mempresentasikan

salah satu program kerja yang telah
dilaksanakan. Begitu juga untuk
level Team Leader, Supervisor dan
Manager, penilaian presentasi juga
memperhatikan aspek program kerja
dan manajemen bawahan.
Waktu yang disediakan untuk
melakukan presentasi dan menjawab
pertanyaan
fish-bowl
bervariasi
sesuai dengan kategori yang diikuti.
Untuk level Agent Inbound, Agent
Premium, Back Office, Telesales,
Telemarketing dan Customer Service
selama maksimal 15 (lima belas)
menit. Untuk level Team Leader, Agent
Social Media, Best of The Best Agent,
Best of The Best Back Office, dan Best
of The Best Customer Service selama
maksimal 20 (dua puluh) menit.
Untuk level Desk Control dan Quality
Assurance, Supervisor, IT Support dan
Best of The Best Team Leader selama
maksimal 25 (dua puluh lima) menit.
Untuk level Trainer dan Manager
selama maksimal 30 (tiga puluh)
menit. Setiap peserta diberikan waktu
5 (lima) menit untuk melakukan uji
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coba materi presentasi
melakukan presentasi.

sebelum

Semua presentasi dibawakan dalam
Bahasa Indonesia, kecuali untuk
kategori Agent English dan Manager.
Semua presentasi akan dilaksanakan
dihadapan Dewan Juri votelock,
kecuali untuk level Manager akan
dilaksanakan dihadapan Dewan Juri
Internasional dan pelaksanaannya
akan dilaksanakan secara terpisah.
Pada akhir presentasi, peserta wajib
menjawab pertanyaan yang diambil
secara acak dari fish-bowl yang
disediakan oleh panitia. Jumlah
pertanyaan fish-bowl adalah 1 (satu)
pertanyaan untuk semua kategori.
Dewan juri votelock tidak boleh

memberikan pertanyaan kepada
peserta, kecuali 1 (satu) pertanyaan
fish-bowl selama proses penjurian.
Materi pertanyaan fish-bowl adalah
pertanyaan khusus mengenai contact
center dan customer service.
Selama presentasi peserta hanya
diperkenankan
menggunakan
busana branding perusahaan atau
busana bisnis formal dan dilarang
menggunakan
perlengkapan
tambahan yang melekat pada
tubuh. Selama presentasi peserta
diperkenankan
membawa
alat
bantu yang sesuai dengan kegiatan
pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk
menghindari ajang The Best Contact
Center Indonesia menjadi ajang
peragaan busana.

Penilaian
dewan
juri
akan
menggunakan formulir penilaian
yang disediakan oleh panitia dengan
nilai tertinggi 7 (tujuh) untuk setiap
paramater. Sesuai dengan model
penilaian dan pembobotan yang
ditentukan panitia, maka setiap
peserta akan mendapatkan nilai total
dengan skala 0 – 100. Hasil penilaian
peserta individual dari tahap pertama
berupa test tertulis dan kedua
berupa presentasi akan dijumlahkan.
Komposisi penilaian dengan bobot
70% untuk presentasi dan 30% untuk
Test Tertulis. (AA)

CORPORATE

KATEGORI
PROGRAM

• The Best Contact Center Operations.
• The Best Business Contribution.
• The Best Digital Media.
• The Best Technology Innovation.

• The Best Employee Engagement.
• The Best People Development
• The Best Customer Experience

TEAMWORK
• The Best Quality Team.
• The Best Business Process Team.
• The Best Reporting Team.
• The Best Scheduling Team.
• The Best Smart Team.
• The Best Telesales Team.

• The Best Writing.
• The Best IT Support.
• The Best Accurate Team (Mens).
• The Best Accurate Team (Womens).
• The Best Reliable Team (Mens).
• The Best Reliable Team (Womens).

INDIVIDUAL
INBOUND
• Agent Contact Center.
• Agent English.
• Agent Digital.
• Agent Premium.
• Back Oﬃce.
• Agent Disability

LEADER

BEST OF THE BEST

• Team Leader Inbound.
• Team Leader Outbound.
• Supervisor Contact Center.
• Manager Contact Center.
• Team Leader Digital
• Team Leader
Customer Services

• Agent Contact Center.
• Agent English.
• Agent Digital.
• Back Oﬃce.
• Telemarketing.
• Telesales.
• Quality Assurance.
• Trainer.
• Team Leader Inbound.
• Team Leader Outbound.
• Supervisor.
• Manager.
• Customer Service.

THE BEST

CONTACT CENTER

INDONESIA

SPECIALIST
• Quality Assurance.
• Trainer.
• Desk Control
• IT Support

Walk In
• Customer Service.

OUTBOUND
• Telemarketing.
• Telesales.
• Desk Collection.

Survei Kepuasan Lomba

UJIAN

LOMBA INDIVIDUAL

L

omba The Best Contact Center
Indonesia
bukan
hanya
ajang untuk menunjukkan
kemampuan presentasi. Dalam
lomba ini, akan dilakukan lomba test
tertulis bagi peserta individu. Setiap
peserta akan mengerjakan 50 soal
dengan 40 soal pilihan ganda dan 10
soal sebab akibat. Waktu ujian test
tertulis adalah kurang lebih 120 menit.
Materi ujian kategori Agent Inbound,
Agent English, Agent Premium,
Agent Disability dan Back Office
adalah pengetahuan umum contact
center, tugas dan tanggung jawab,
kompetensi agent contact center,
dimensi kualitas pelayanan, indikator
kinerja, teknologi contact center dan
keterampilan menyimak dari rekaman.
Pengetahuan umum contact center
akan menguji kemampuan peserta
mengenai berbagai aspek pelayanan

mulai dari segmentasi pelanggan, tipe
pelanggan, dan jenis-jenis pelayanan
contact center.
Materi ujian mengenai tugas dan
tanggung jawab agent akan menguji
pemahaman
agent
mengenai
tindakan yang harus dilakukan dalam
memberikan pelayanan informasi,
menangani
keluhan
pelanggan
dan menangani berbagai resiko
pelayanan. Untuk materi kompetensi
agent akan menguji pemahaman
peserta dalam memahami berbagai
aspek
kompetensi
perilaku,
pengetahuan dan keterampilan agent
contact center.
Selain itu peserta juga akan diberikan
materi ujian mengenai dimensi
kualitas pelayanan. Menggunakan
pendekatan metode Servqual dengan
5 dimensi yaitu tangible, empathy,

reliability,
responsiveness
dan
accuracy. Ujian mengenai Servqual
akan menekankan pada aspek-aspek
dalam pelayanan dan hubungannya
dengan lima metode servqual.
Peserta juga akan mendapatkan
materi ujian mengenai indikator
kinerja atau dikenal dengan key
performance
indicators
(KPI).
Berbagai istilah yang digunakan
dalam mengukur KPI agent contact
center diujikan, seperti pemahaman
mengenai service level, abandon
rate, first contact resolution, quality
monitoring score dan berbagai
parameter lainnya.
Disamping itu peserta juga akan
mendapatkan
ujian
mengenai
teknologi yang digunakan di contact
center. Istilah-istilah dasar mengenai
teknologi yang sering digunakan di

contact center akan diujikan, sekaligus
menekankan pentingnya memahami
penerapan teknologi tersebut dalam
pelayanan. Materi ujian teknologi
akan lebih menekankan pada manfaat
yang dapat diperoleh dari suatu
teknologi, misalnya manfaat voice
recording atau manfaat teknologi
ACD.
Untuk agent Telesales, Telemarketing,
dan Collection, akan mendapatkan
soal ujian yang sedikit berbeda.
Utamanya kegiatan yang menyentuh
aspek outbound call. Pada dasarnya
materi ujian hampir sama dengan
agent inbound, hanya penekanan
pada kegiatan outbound call. Begitu
juga dengan kategori Agent Sosial
Media akan mendapatkan ujian
mengenai
pengetahuan
umum
pelayanan sosial media, keterampilan
pelayanan sosial media dan indikator
kinerja. Untuk Customer Service juga
mendapatkan materi ujian mengenai
pelayanan customer service dan
keterampilan mengamati dari kasus.
Berbeda dengan agent contact
center, materi ujian kategori Team
Leader, Trainer, IT Support, Desk
Control, Quality Assurance, Supervisor
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dan Manager adalah kemampuan
analisa kasus terhadap berbagai
kasus
manajemen
pelayanan,
pengukuran kinerja, forecasting dan
scheduling (penjadwalan), tugas dan
tanggungjawab, serta managemen
teknologi.
Pada ujian mengenai forecasting
dan
scheduling
(penjadwalan),
peserta akan diberikan kasus trafik
pelayanan. Selanjutnya peserta akan
diminta menghitung kebutuhan
agent yang sesuai dengan kebutuhan
trafik pelayanan tersebut. Tak hanya
itu, peserta juga akan diuji untuk
menetapkan jumlah minimum agent
yang harus digunakan dalam sebulan
atau seminggu.
Khusus untuk Team Leader, Supervisor
dan Manager yang dikelompokkan
dalam kategori leader, ujian akan
banyak membutuhkan kemampuan
dalam menganalisa kasus. Disamping
itu leader perlu menguasai beberapa
metode
perhitungan,
seperti
cara menghitung service level,
menghitung kebutuhan jumlah agent,
menghitung biaya operasional dan
berbagai kasus lainnya. Semuanya
membutuhkan
kemampuan

untuk menghitung sebelum dapat
menjawab soal yang diberikan.
Untuk kategori Trainer, IT Support,
Desk Control, dan Quality Assurance
yang dikelompokkan dalam kategori
support atau specialist. Akan
mendapatkan soal yang hampir
sama dengan kelompok leader,
hanya saja penekanan akan diberikan
sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya. Quality Assurance akan
mendapatkan porsi pertanyaan yang
banyak mengenai kasus kualitas atau
perhitungan nilai kualitas. Begitu
juga Desk Control akan mendapatkan
soal mengenai penjadwalan serta
forecasting dan perhitungan jumlah
agent.
Ujian tertulis dengan kasus yang
diberikan untuk peserta The Best
Contact Center Indonesia telah
dilaksanakan sejak tahun 2008. Pada
lomba pertama kali, ujian kepada
peserta diberikan dalam bentuk
simulasi kasus pelayanan atau dikenal
juga sebagai role-play.
(AA)
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Jakarta, Dimension Data, integrator
teknologi global senilai 8 miliar
dolar AS dan penyedia layanan
terkelola untuk informasi teknologi
hibrida, hari ini mengungkapkan
temuannya dalam Laporan Tahunan
Benchmarking
CX
(Pengalaman
Pelanggan). Hal tersebut mendesak
organisasi
untuk
mengatasi
“putusnya pengalaman pelanggan”
yang dapat menimbulkan kerugian
dalam bisnis atau menempatkan
bisnis dalam pasar yang kompetitif,
dimana
kesetiaan
pelanggan
sangatlah penting. Laporan ini adalah
studi penelitian tahunan yang lebih
20 tahun merangkum wawasan dan
tren. Laporan Global Benchmarking

Pengalaman Pelanggan 2019 berisi
informasi dan data lebih dari 1.100
responden di 13 industri di 59 negara.
Riset
dari
Dimension
Data
menunjukkan 67% responden dari
Asia Pasifik merasa bahwa pengalaman
pelanggan tidak terwakili dalam
tingkat dewan direksi, sementara
manajemen di tingkat yang lebih
rendah atau beberapa manajer sering
berasumsi pada tanggung jawab yang
harus dilakukan. Selain itu, hanya 21 %
yang mengatakan bahwa organisasi
mereka mengambil pendekatan yang
seharusnya terintegrasi dan terpusat
pada pengalaman pelanggan.

Namun, riset menujukkan bahwa
sebagian besar responden bisnis di
Asia Pasifik mengakui pengalaman
pelanggan
sebagai
pembeda
kompetitif yang paling penting (91%),
yang juga penting untuk mendorong
loyalitas
(90%),
pertumbuhan
pendapatan (69%), dan pengurangan
biaya (52%). Meskipun demikian, riset
ini mengungkapkan bahwa hampir
seperempat responden (20%) tidak
puas dengan layanan pengalaman
pelanggan mereka, dan hanya 11%
percaya bahwa mereka memberikan
pengalaman yang akan membuat
pelanggan
merekomendasikan
mereka kepada orang lain.
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Liputan Utama
Hal ini menghasilkan ‘realitas buatan’,
dimana perusahan berbicara tentang
pengalaman
pelanggan,
tetapi
tidak mewujudkannya sehingga
menciptakan celah antara ambisi dan
kemampuan “pengalaman pelanggan”
yang sebenarnya. Bisnis melihat
beberapa teknologi pengalaman
pelanggan, seperti analitik pelanggan,
kecerdasan buatan (AI), dan integrasi
digital, tetapi saat ini tidak dapat
diimplementasikan dengan tepat.
Pranay Anand, Customer Experience
Solutions Director, Dimension Data
Asia Pasifik menyatakan bahwa
Pengalaman
pelanggan
harus
ditempatkan lebih tinggi dalam
agenda setiap bisnis dan seluruh
organisasi harus mendukungnya.
Beberapa
perusahaan
dengan
merek
terkemuka
mengakui
betapa pentingnya pengalaman
pelanggan, namun hanya sedikit yang
menjadikannya sebagai tanggung
jawab di tingkat dewan direksi,
kebanyakan membiarkannya terkotak
atau didelegasikan kepada manajer
lainnya secara individual yang
mempunyai prioritas yang berbeda.
Adanya realitas buatan antara ambisi
organisasi
dalam
pengalaman

pelanggan dan perubahan nyata yang
telah dibuat dalam menguntungkan
pelanggan. Terputusnya hubungan
ini harus diatasi. Perusahaan besar
ini harus menjadikan pengalaman
pelanggan sesuai skala prioritas
seperti yang mereka katakan.
Riset ini juga mengungkapkan bahwa
banyak perusahaan yang beralih
ke teknologi untuk meningkatkan
pengalaman
pelanggan,
tetapi
seringkali tanpa strategi yang jelas.
Sekitar 37% bisnis di Asia Pasifik
mengatakan solusi digital yang telah
mereka keluarkan (seperti chatbots
dan AI) tidak dapat menyediakan
fungsi yang pelanggan butuhkan,
sementara sekitar 64% responden
mengatakan bahwa tingkat kesadaran
pelanggan akan teknologi tertentu
adalah beban terbesar untuk adopsi.
Anand menambahkan Teknologi
adalah hal yang memungkinkan
untuk mendukung dan meningkatkan
pengalaman
pelanggan,
tetapi
tidak semudah menjentikkan jari
agar berfungsi. Dengan mengklaim
bahwa teknologi tidak menyediakan
fungsi yang disyaratkan atau bahwa
pelanggan tidak menyadarinnya

adalah
hasil
dari
kegagalan
perencanaan
dan
komunikasi,
bukan teknologinya. Merek-merek
butuh berinvestasi dalam teknologi,
sumber daya manusia, proses, dan
perencanaan.
Nancy Jamison, Principal Customer
Care Analyst, Frost & Sullivan,
menyarankan
agar
perusahaan
tersebut mencari area yang terputus
antara bisnis mereka dan mengukur,
membuat
pembanding
dan
melaporkannya secara efektif untuk
memastikan
bahwa
pemutusan
seperti itu tidak terjadi kembali. Tolok
ukur pengalaman pelanggan lebih
penting dari sebelumnya. Perusahaan
perlu berinvestasi dalam pengalaman
pelanggan, akan tetapi juga perlu
tahu bagaimana investasi tersebut
membuahkan hasil. Jika tidak, mereka
perlu tahu apa yang harus diubah.
Saat ini, sepertinya perusahaan
tersebut tidak menempatkan fokus
yang tepat pada pengalaman
pelanggan dan sebagai hasilnya,
mereka tidak mendapatkan hasil yang
mereka inginkan. Hal itu berdampak
buruk bagi mereka dan pelanggan
mereka. (DD)

MENGUJI KERJASAMA
PESERTA TEAMWORK

M

embangun
teamwork
dalam setiap organisasi
diperlukan
untuk
mengerjakan
atau
menyelesaikan pekerjaan secara
bersama-sama
untuk
mencapai
tujuan. Begitu juga di operasional
contact center, diperlukan upaya
untuk
membangun
kerjasama
karyawan,
sehingga
pelayanan
contact center dapat berjalan dengan
baik dan mencapai tujuan pelayanan.
Untuk itulah The Best Contact Center
Indonesia menyiapkan lomba dalam
kategori Teamwork. Dengan kemasan
yang berbeda dengan lomba
individu, lomba teamwork lebih fokus
pada kemampuan peserta dalam
menyelesaikan kasus yang diberikan.
Dalam lomba teamwork peserta tidak

perlu melakukan presentasi, tidak
perlu menyiapkan materi presentasi
dan tidak perlu mengikuti ujian
tertulis.
Kategori Teamwork pertama kali
diperkenalkan
dalam
kemasan
Jambore Contact Center. Lomba
ketangkasan yang dilaksanakan
dalam rangkaian jambore, dijadikan
acuan untuk menilai kerjasama
karyawan contact center. Dalam
perkembangannya Jambore Contact
Center tidak dilaksanakan dan
diubah menjadi lomba keterampilan,
yang umumnya dilaksanakan dalam
ruangan.
Jika pada lomba Jambore Contact
Center, peserta harus berpanas
ria di lokasi perkemahan Cibubur.
Dalam
lomba
teamwork
ini

peserta
mendapatkan
ruangan
yang berpendingin udara dan
peralatan komputer tersedia untuk
melaksanakan tugas. Pada dasarnya
peserta tetap akan berkeringan, cuma
bedanya keringat karena panas atau
keringat karena permasalahan yang
diberikan belum selesai.
Kategori Teamwork dikelompokan
dalam 10 (sepuluh) sub-kategori
lomba. Kategori The Best Quality Team
merupakan lomba penilaian Quality
Assurance dengan mendengarkan
rekaman
dan
menganalisa
pembicaraan sesuai dengan rekaman
yang diberikan. Pada lomba ini
peserta akan mengukur ketepatan
penilaian Quality sesuai dengan
parameter penilaian dan panduan
yang diberikan. Tugas yang diberikan

adalah menjawab 50 soal dari 5
rekaman yang diberikan. Setelah
mendengarkan semua rekaman,
peserta akan diberikan pertanyaan
dalam bentuk soal tertulis sebanyak
50 soal. Jawaban dituliskan dalam
Lembar Jawaban yang disediakan.
Penilaian dilakukan berdasarkan
jawaban atas rekaman agent yang
benar, 2 angka untuk setiap jawaban
yang benar dan -1 untuk jawaban
yang salah.
Lomba kedua adalah kategori
The Best Reporting Team, lomba
menyusun penilaian KPI Agent dan
Contact Center dengan mengolah
dan menganalisa data sesuai
dengan data laporan yang diberikan.
Dalam lomba The Best Reporting
Team akan mengukur ketepatan
penyusunan
pencapaian
Key
Performance Indicator (KPI) Agent
dan Contact Center sesuai dengan
parameter penilaian dan panduan
yang diberikan. Tugas yang diberikan
adalah membuat laporan bulanan,
terdiri dari laporan agent terbaik dan
laporan operasional contact center.
Data kinerja agent dan aktivitas
contact center diesediakan selama
1 bulan. Jawaban dituliskan dalam

format excel yang disediakan dalam
notebook. Penilaian berdasarkan
kesesuaian jawaban atas pencapaian
target pada laporan kinerja. Nilai 1%
untuk nama agent yang benar, 1%
untuk nilai agent yang sesuai dan
4% untuk nilai KPI contact center
yang benar untuk masing-masing
parameter.
Berikutnya
kategori The
Best
Scheduling Team, lomba menyusun
jadwal kerja sesuai dengan parameter
dan panduan yang diberikan. The Best
Scheduling Team akan mengukur
ketepatan penyusunan jadwal sesuai
dengan parameter dan panduan
yang diberikan. Tugas yang diberikan
adalah membuat jadwal 1 hari, terdiri
dari forecasting dan jadwal shift
kerja agent contact center. Setiap
team
mendapatkan
perangkat
lomba berupa 1 set notebook yang
telah diisi dengan soal. Jawaban
dituliskan dalam format excel yang
disediakan dalam notebook. Penilaian
dilakukan berdasarkan kesesuaian
forecasting
dan
penjadwalan
dengan memperhatikan pencapaian
target service level, shrinkage, dan
occupancy rate.

Selanjutnya kategori The Best Smart
Team adalah lomba kecepatan dan
ketepatan jawaban dari peserta
dalam menyelesaikan soal-soal yang
telah disiapkan sesuai dengan target
waktu yang ditentukan. Pertanyaan
yang diberikan adalah pengetahuan
contact center. Tugas yang diberikan
adalah
menjawab
pertanyaan
dengan menyelesaikannya 100 soal
dalam bentuk TTS (teka teki silang).
Soal dalam bentuk tertulis di kertas.
Penilaian berdasarkan jumlah huruf
dari jawaban yang benar.
Bagi praktisi contact center yang
setiap hari mengurusi pembuatan
prsedur, maka dapat mengikuti
kategori The Best Business Proses.
Lomba ini mengukur kemampuan tim
dalam menyusun diagram alur dan
tahapan proses bisnis sesuai dengan
petunjuk yang diberikan. Tugas
yang diberikan adalah menyusun
diagram alur atas rekaman yang
disediakan. Setiap rekaman dapat
diputar sesuai kebutuhan, selanjutnya
setelah mendengar semua rekaman,
peserta akan diberikan kesempatan
menyusun diagram alur. Penilaian
dilakukan berdasarkan kesesuaian
diagram alur, 2 angka untuk setiap

kotak yang benar dan 0 untuk
jawaban yang salah.
Perhatian
pada
kegiatan
telemarketing juga menjadi bagian
yang tidak ketinggalan. Untuk itu
disediakan lomba kategori The Best
Telesales Team. Lomba ini mengukur
kemampuan tim dalam memenuhi
target penjuala n melalui kegiatan
telesales. Tugas yang diberikan adalah
melakukan penjualan sesuai dengan
paket produk yang disediakan oleh
peserta. Prospek yang dihubungi
ditetapkan oleh panitia dan prospek
yang
dihubungi
mempunyai
panduan penolakan dan nilai max
pembelian yang dibolehkan. Waktu
yang disediakan untuk melakukan
penjualan adalah 30 menit dan
penilaian dilakukan berdasarkan nilai
Rupiah yang dicapai atas penjualan
yang dilakukan.
Kategori The Best Writing sebelumnya
berapa pada lomba talent. Tahun
2019 ini lomba ini digabungkan
dengan kelompok teamwork dan
tugas yang diberikan diselesaikan
dalam 1 hari pelaksanaan lomba.
Lomba ini menguji keahlian peserta
dalam menyajikan tulisan mengenai
kasus tertentu atau liputan tertentu
yang ditetapkan panitia.
The Best Writing adalah lomba akan
mengukur kemampuan peserta
dalam membuat artikel sesuai
dengan kasus yang diberikan. Peserta
The Best Writing akan menuliskan
artikel yang merupakan analisa dari
kasus tertentu yang diberikan dan
akan dipublikasikan di website ICCA
dan secara langsung diunggah ke Fan
Page ICCA. Tulisan yang dianggap sah,
jika terdiri dari minimum 1.500 (seribu
lima ratus) kata dan harus dilengkapi
dengan minimum 1 (satu) foto atau
grafik yang sesuai dengan tulisan
yang dipublikasikan.

tema dan engagement rate fan page
facebook, serta web view pada web
site ICCA. Jumlah engagement rate fan
page facebook yang diperhitungkan
adalah murni yang diberikan sukarela, dan tidak termasuk yang
berbayar. Penilaian isi liputan akan
dilakukan oleh juri independen yang
ditunjuk oleh panitia.
Kategori The Best IT Support
merupakan kategori baru di lomba
tahun 2019 ini. Kategori ini akan
menantang keahlian peserta dalam
membangun aplikasi berbasis web
sesuai dengan kasus yang diberikan.
Aplikasi yang dibangun berbasis
web-based (php) untuk mengolah
database tertentu yang disediakan
dan menampilkan sesuai dashboard
yang ditetapkan panitia. Aplikasi
dapat diakses dan semua fungsi yang
diberikan dapat digunakan, setiap
fungsi yang berjalan diberikan poin.
Aplikasi minimum dapat menjalankan
fungsi login, logout, change password,
input, edit, seach, delete, undelete,
view, print, download, convert
to excel, dan send email. Khusus
kategori ini, peserta dapat membawa
notebook sendiri dan menyediakan
akses internet untuk melakukan
aktivitas programming. Penilaian
kualitas aplikasi akan dilakukan oleh
juri independen yang ditunjuk oleh
panitia.

Lomba kategori The Best Accurate
Team merupakan lomba ketangkasan
dalam menyelesaikan rangkaian
lomba secara keakuratan dan diukur
dengan kecepatan penyelesaian.
Peserta akan ditantang dengan
permainan yang harus diselesaikan
dalam waktu tercepat. Peserta akan
diberikan 6 permainan berbeda,
yang merupakan permainan ice
breaking yang dimodifikasi dari
acara TV “minutes to win it”. Peserta
dapat memilih permainan yang ingin
diselesaikan lebih dahulu. Penilaian
ditentukan berdasarkan waktu yang
digunakan untuk menyelesaikan
semua permainan.
Sedikit berbeda dengan kategori The
Best Accurate, lomba The Best Reliable
Team lebih fokus pada ketangkasan
dalam mengumpulkan poin paling
banyak dalam batas waktu tertentu
untuk setiap lomba yang diberikan.
Dalam lomba ini peserta harus
mengumpulkan poin dalam setiap
lomba selama batas waktu yang
ditentukan.Peserta akan diberikan 6
permainan berbeda, yang merupakan
permainan ice breaking yang
dimodifikasi dari acara TV “minutes
to win it”. Durasi lomba untuk setiap
permainan adalah 2 (dua) menit dan
akan diberikan jeda antar permainan.
Penilaian ditentukan berdasarkan
jumlah poin untuk semua permainan
yang diselesaikan. (AA)

Sebagai catatan bahwa tulisan
pada lomba The Best Writing yang
bersifat provokatif dan melanggar
etika komunikasi akan dihapus oleh
panitia. Penilaian dilakukan oleh
dewan juri dengan memperhatikan
teknik penulisan, tata bahasa, konsep,
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diantaranya berasal dari Yogyakarta
dan satu orang dari Malang.
Sesi perkenalan selalu menjadi
pembuka kegiatan yang sangat
menarik.
Peserta
bisa
saling
memperkenalkan diri satu sama lain
dan mengemukakan harapan mereka
serta tujuan peserta mengikuti
pelatihan ini. Pasti, salah satu target
dari pelatihan yang mereka ikuti
adalah lulus sertifikasi.
Hal penting lainnya yang ingin
dipelajari oleh peserta adalah
memahami peranan Team Leader,
tugas
dan
tanggung
jawab.
Manajemen SDM, anggaran, kinerja
contact center, antrian dan seterusnya.

Certified Contact Center Team Leader Batch 1 2019

SARANA

LEARNING & BENCHMARKING
LINTAS CONTACT CENTER

P

elatihan sertifikasi contact
center khusus untuk Team
Leader ini merupakan proram
sertifikasi perdana di awal
tahun 2019 yang dilaksanakan di
Sahira Butik Hotel Bogor pada tanggal
14-19 Januari 2019.
Program ini sedikit berbeda dengan
batch di tahun sebelumnya. Hal yang
menjadi kelebihan dari program CCTL
tahun ini adalah pelaksanaannya
tidak lagi dilaksanakan di Jakarta,
melainkan di Kota Bogor yang sejuk
dan tenang. Ke depan semua pelatihan
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sertifikasi akan di selenggarakan di
luar Jakarta. Tujuannya adalah untuk
memberikan fasilitas yang lebih baik
kepada peserta. Selain itu peserta
juga cukup efisien dalam hal waktu.
Dan dapat focus mengikuti pelatihan
tanpa
terkendala
transportasi.
Pelatihan berlangsung lancar, peserta
menempati ruangan yang nyaman
mengikuti rangkaian pelatihan selama
kurang lebih 3 hari. Dua hari pelatihan
ini diisi dengan teori dan diskusi yang
dibawakan oleh trainer dan konsultan
contact center Andi Anugrah.

Meski peserta berasal dari berbagai
daerah, tidak mengurangi semangat
peserta di hari pertama untuk
menuju lokasi. Kota Bogor cukup
terjangkau bagi peserta yang berasal
dari Jakarta. Masih cukup pagi sudah
hadir beberapa peserta di lobby
hotel. Mungkin mereka berangkat
dari rumah lebih awal, meski
suasana jalanan di hari Senin cukup
menantang, namun peserta sampai
di lokasi dengan selamat dan tepat
waktu, hanya sebgaian kecil peserta
yang berasal dari luar kota yang hadir
setelah pelatihan dimulai. Dua orang

Latar belakang peserta yang beragam
memperkaya sesi perkenalan ini
dengan sharing berbagai jenis
pelayanan yang dilaksanakan oleh
masing-masing perusahaan. Ada
Team Leader yang masih baru
mengenal contact center, ada pula
yang sudah menjadi Team Leader
cukup lama namun belum mengikuti
pelatihan sertifikasi, sehingga ingin

memastikan bahwa apa yang sudah
dilaksanakan di contact center
mereka sudah sesuai dengan best
practise contact center.
Materi hari pertama berjalan dengan
baik, sesi diskusi diikuti peserta
dengan aktif.
Boleh percaya atau tidak, ternyata
peserta batch ini para Team Leader nya
adalah orang-orang yang humoris,
penuh dengan suasana happy,
sharing dan diskusi diselingi dengan
joke dan berbagai pengalaman
mereka yang unik.
Hari pertama diakhiri pukul 5 sore,
peserta diberikan waktu untuk rehat
dan meninggalkan ruang pelatihan
serta dapat menikmati waktu sore
hari. Mereka bisa pergi jalan atau
menikmati kuliner di sekitar hotel
yang cukup banyak. Pelatihan akan
berlanjut di hari kedua dengan materi
yang cukup padat.
Satu hari pertama peserta
menuntaskan 2 modul
pelatihan CCTL. Pada hari
suasana keakraban lebih

sudah
materi
kedua
terasa,

peserta
melewatkan
dengan
kebersamaan dalam sesi tutorial,
diskusi,
makan
bersama
dan
menghabiskan
waktu
belajar
bersama.
Saat makan siang pun peserta duduk
berkumpul dengan diskusi yang
tetap seru. Berbagi pengalaman di
operasional dan tantangan-tantangan
yang dihadapi dalam mengelola tim.
Ada pembahasan materi yang cukup
menjadi perhatian peserta, yakni FCR
(First Contact Resolution), SLA (servise
Level Agreement), peranan Team
Leader, tugas dan tanggung jawab
serta menganalisa laporan kinerja
tim. Beberapa diantara Team Leader
memiliki workload yang sangat padat
dalam operasional mereka, namun
ada pula Team Leader yang memiliki
beban kerja yang sedikit.
Ketimpangan peran ini terjadi karena
manajemen
operasional
belum
menerapkan standar pengelolaan
contact center yang baik. Tugas dan
tanggungjawab yang dilaksanakan
kadangkala merangkap dengan tugas

3 DAYS WORKSHOP

CERTIFIED
Supervisor. Hal ini karena tidak ada
control dalam pendelegasian sesuai
jabatannya. Demikian pula dalam hal
pengukuran kinerja agent, seorang
Team Leader harus mampu mengelola
tim dan memberikan pendampingan
secara aktif agar performance tim
dapat berjalan dengan baik dan
mencapai target yang ditetapkan.

relaksasi peserta. Bergumul dengan
rumus dan analisa membuat peserta
cukup terkuras energi otaknya.
Namun, tidak mengendurkan minat
mereka untuk melanjutkan materi.
Bahkan sampai penghujung waktu
berakhir, peserta masih bertahan
di dalam ruangan training untuk
menuntaskan pembahasan.

Materi pada hari ke 2 menuntaskan
beberapa
topik
pembahasan
diantaranya manajemen pelayanan,
manajemen antrian, manajemen
kualitas dan manajemen kinerja.
Dengan materi yang cukup padat
peserta tetap konsentrasi sepanjang
pemaparan. Sejenak sesi materi ini
diselingi oleh Anita Rizqiana dengan
Ice Break untuk memberikan sedikit

Suara
adzan
maghrib
yang
menggema menyadarkan untuk
segera mengakhiri kegiatan ini. Malam
hari peserta memanfaatkan waktu
dengan belajar bersama merangkum
dan menyelesaikan latihan soal
ujian. Beruntung hotel ini dilengkapi
dengan sarana yang nyaman, bisa
belajar di tepi kolam dengan fasilitas
yang memadai.

CONTACT CENTER

Pada
hari
ketiga,
peserta
melaksanakan ujian secara tertulis.
Mereka menyelesaikan 50 soal yang
terdiri dari 20% materi teori dan 80%
studi kasus dan analisa.
Sebagaimana harapan semua peserta,
narasumber juga memiliki harapan
yang sama. Bahwa pelatihan ini tidak
sekedar memberikan status kelulusan
bagi peserta, namun ilmu dan
pengetahuan yang diperoleh selama
pelatihan dapat diimplementasikan
dengan baik dalam pekerjaan seharihari dan dapat meningkatkan kinerja
sebagai seorang Team Leader. (AR)

TEAM LEADER (CCTL)

Certified Contact Center Team Leader (CCTL) disusun
secara khusus untuk Team Leader dan Supervisor contact center, yang
dapat menjadi bekal dalam melakukan pengawasan Agent, mengelola
dan mengembangkan operasional contact center. Program ini dirancang
dan dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman Team Leader
dalam menghadapi tantangan operasional Contact Center baik untuk
inbound maupun outbound. Berbagai modul yang diberikan
memudahkan untuk mengenali indikator pelayanan dan analisa dalam
operasional contact center, baik untuk pelayanan telepon maupun
pelayanan email dan sosial media.

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 :
• Memahami peranan contact center dalam perusahaan dan organisasi
serta mengenal tugas dan tanggung jawab Team Leader dalam
menjalankan operasional contact center.
• Memahami ruang lingkup dan tantangan operasional contact center
serta memahami kebutuhan sumber daya yang mendukung
ketersediaan pelayanan.
• Melatih kemampuan peserta dalam menguasai perhitungan
kebutuhan tenaga kerja, menghitung biaya operasional contact center,
menghitung kinerja agent dan contact center.
• Melakukan sertifikasi atas kemampuan peserta dalam menjalankan
operasional contact center.

• Jakarta/Depok/Bogor, 25-27 Maret 2019
Setiap hari jam 08:30 - 17:00 WIB.
Ujian dilaksanakan pada hari terakhir dari program.

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

MATERI PEMBELAJARAN :

tahun 2008.

Modul 1 : Peranan Contact Center

Modul 5 : Manajemen Kualitas

Membahas mengenai Fungsi Contact Center,
Kebutuhan Sumber Daya, Kontribusi Contact
Center dan Komponen Biaya Pelayanan.

Membahas mengenai Persepsi Kepuasan
Pelanggan, Pengukuran Kepuasan Pelanggan,
Parameter Kualitas Pelayanan, Alat Bantu
Pengawasan Kualitas.

Modul 2 : Peranan Team Leader

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN :

• Mendapatkan Sertifikasi dari Indonesia Contact Center Association
(ICCA), dengan tingkat kelulusan minimum nilai 70.

BIAYA PELATIHAN :
• Rp. 4.500.000,-

Membahas mengenai Tantangan Operasional,
Struktur Organisasi, Perubahan Tanggung
Jawab, Tugas dan Kompetensi Team Leader,
Pengembangan Kompetensi.

Modul 6 : Manajemen Kinerja
Membahas mengenai Produktivitas Kerja,
Disiplin Kerja, Pengukuran Kinerja Agent,
Analisa Kinerja Agent.

• FREE 2 Peserta untuk member ICCA (sesuai jatah benefit Gold/Platinum

Modul 3 : Manajemen Pelayanan

Ujian Akhir

pengulangan), Buku Contact Center dan majalah iCallCenter,
akomodasi hotel 2 malam, Twin share.
• Biaya tidak termasuk: Tiket pesawat dan Transportasi.

Membahas mengenai Kategorisasi Pelayanan,
Alat Bantu Pelayanan, Proses Kerja Pelayanan,
Penyelesaian dan Tindak Lanjut.

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

Biaya belum termasuk PPN 10%.
Member ICCA).

• Biaya termasuk: Modul pelatihan, Biaya sertifikasi (termasuk 1 kali

Modul 4 : Manajemen Antrian

SYARAT KETENTUAN :

Membahas mengenai Alur Antrian Pelayanan,
Aplikasi Pengaturan Antrian, Kapasitas
Pelayanan, Kecepatan Pelayanan dan Jumlah
Agent.

• Penutupan pendaftaran 1 minggu sebelum kegiatan.
• Min 10 peserta dan max 28 peserta.
• Pembatalan dalam waktu 7 hari dari tanggal mulai pelatihan tidak

TARGET PESERTA :
• Team Leader dan Supervisor Contact Center.

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

berhak untuk mendapatkan pengembalian biaya pendaftaran dan
proses invoice tetap dilakukan.
• Jika Telexindo harus membatalkan pelatihan untuk alasan apapun,
Telexindo akan bertanggung jawab untuk mengembalikan
pembayaran sesuai dengan biaya pendaftaran yang diterima.

Liputan Utama

JADWAL KEGIATAN
DAN PEMENANG

D

engan
memperhatikan
berbagai agenda nasional
utamanya bulan puasa dan
lebaran, maka pelaksanaan
lomba The Best Contact Center
Indonesia 2019 dimulai setelah bulan
puasa. Namun batas akhir pendaftaran
peserta individu, korporat dan
teamwork adalah pada tanggal
31 Mei 2019. Pendaftaran peserta
dimudahkan dengan menggunakan
pendaftaran online di situs icca atau
aplikasi mobile SI ICCA.
Selanjutnya peserta akan mengikuti
sesi sosialisasi dan penjelasan
teknis
lomba
secara
berkala.
Sosialisasi dilaksanakan panitia, baik
disampaikan dalam acara seminar,
atau disampaikan secara khusus ke
perusahaan masing-masing anggota
ICCA. Pengaturan jadwal lomba dan
presentasi peserta akan dilaksanakan
dalam rapat teknis dan pengundian
yang rencananya akan dilaksanakan
pada tanggal 20 Juni 2019.
Untuk memberikan bekal persiapan
bagi peserta dalam berlomba, maka
akan dilaksanakan pelatihan dan
tryout bagi peserta ujian tertulis
lomba individu. Rencananya akan
dilaksanakan pada tanggal 24-28
Juni 2019 dan 1-5 Juli 2019 sesuai
dengan kategori lomba yang diikuti.
Dalam kegiatan ini peserta akan
mendapatkan pelatihan selama 2
hari yang terdiri dari latihan teori dan
simulasi ujian.
Pelaksanaan ujian tertulis sebagai
seleksi peserta untuk lomba individu
akan dilaksanakan pada tanggal 11
Juli 2019. Peserta mempunyai nilai
yang tinggi akan lolos ke tahap kedua
akan diumumkan dihari yang sama.
Bagi perusahaan yang mengikutkan
peserta lebih dari kuota yaitu 3

peserta, maka dapat menetapkan
peserta yang lolos tahap kedua.
Perusahaan diberikan kesempatan
selama 4 hari untuk menetapkan
nama peserta atau maksimum sampai
dengan tanggal 15 Juli 2019.
Selanjutnya peserta yang lolos ke
tahap kedua akan diminta untuk
menyiapkan
materi
presentasi.
Peserta diharapkan mengirimkan
materi presentasi dan diterima panitia
pada 15 – 19 Juli 2019 di sekretariat
panitia sesuai jadwal yang ditetapkan.
Materi presentasi yang disampaikan
memenuhi urutan materi presentasi
sesuai template yang disediakan. Hal
ini akan membantu dewan juri dalam
menilai materi presentasi pada saat
pelaksanaa sesi presentasi.
Jadwal presentasi Kategori Individual
akan dilaksanakan pada tanggal 29 –
31 Juli 2019 dan 1 – 8 Agustus 2019.
Khusus untuk kategori Manager,
presentasi akan dilaksanakan pada
4 September 2019. Presentasi akan
dilaksanakan dihadapan dewan juri
votelock. Dewan juri pada penilaian
kategori individual minimum terdiri
dari 10 (sepuluh) juri vote-lock dan
dipimpin oleh juri independen yang
ditentukan oleh panitia lomba.
Setiap perusahaan anggota ICCA yang
tidak berlomba dapat mengirimkan 1
(satu) orang menjadi anggota Dewan
Juri Vote-Lock. Sedangkan setiap
perusahaan yang ikut berlomba
berhak untuk mengirimkan maksimal
5 (lima) orang wakilnya sebagai
anggota Dewan Juri Vote-Lock.
Persyaratan dewan juri vote-lock
adalah dengan jabatan minimal
setingkat dengan Supervisor dan
telah bekerja di perusahaan tersebut
selama lebih dari 1 (satu) tahun.
Dewan juri tidak diperbolehkan

penghargaan (10 September 2019)
akan diberikan penghargaan kepada
pemenang yang mendapatkan Nilai
tertinggi dari perhitungan semua
Dewan Juri. Pemenang untuk masingmasing kategori akan mendapatkan
piagam penghargaan yang terdiri
dari Pemenang pertama (Platinum),
Pemenang kedua (Gold), Pemenang
ketiga (Silver) dan Pemenang keempat
(Bronze).

mengikuti lomba The Best Contact
Center Indonesia 2019 dalam kategori
individual.

Pemenang Platinum, Gold, Silver dan
Bronze untuk kategori Individual
akan mendapatkan hadiah berupa
Benchmarking atau Site Visit. Begitu
juga pemenang Platinum, Gold, Silver
dan Bronze untuk ketegori Individual
The Best of The Best dan Teamwork
akan mendapatkan hadiah berupa
Benchmarking. Jadwal pelaksanaan
benchamrking dna negara tujuan atau
lokasi site visit contact center akan

Bagi peserta teamwork juga akan
mendapatkan pelatihan. Pelaksanaan
pelatihan dan tryout bagi peserta
lomba teamwork akan dilaksanakan
pada tanggal 24 Juni 2019 sampai
dengan 5 Juli 2019 sesuai dengan
kategori lomba yang diikuti. Setiap
kategori lomba akan mendapatkan
penjelasan dan simulasi pelaksanaan
lomba. Dengan demikian pada
pelaksanaan
lomba
peserta
mengetahui aturan-aturan yang harus
diikuti.
Berbeda dengan lomba individu yang
membutuhkan presentasi, kegiatan
lomba teamwork tidak membutuhkan
presentasi. Namun peserta harus
mempersiapan
diri
dengan
melakukan latihan dan simulasi.
Jadwal kegiatan Lomba Teamwork
rencananya akan dilaksanakan pada
tanggal 19 - 21 Agustus 2019. Lokasi
pelaksanaan lomba Teamwork akan
dipilih sesuai dengan kebutuhan dan
memudahkan bagi peserta. Pada
pelaksanaan lomba teamwork, panitia
akan menyediakan perangkat yang
dibutuhkan selama lomba.
Sehubungan dengan presentasi
korporat akan dirangkaikan dengan
jadwal pelaksanaan seminar nasional
dan penyerahan penghargaan. Untuk
itu jadwal presentasi Kategori Korporat
akan dilaksanakan pada tanggal
4 – 7 September 2019. Kegiatan ini
akan dirangkaikan dengan kegiatan
kebersamaan seperti site visit contact
center, fun walk, seminar nasional dan
malam penghargaan.
Atas prestasi yang dicapai oleh
peserta,
maka
pada
malam

ditentukan oleh panitia. Diperkirakan
jadwal pelaksanaan benchmarking
adalah bulan September-November
2019.
Perusahaan
dengan
jumlah
pemenang
yang
mendapatkan
medali atau piala Platinum terbanyak
akan mendapatkan penghargaan
sebagai Top 10 dan Grand Champion.
Dalam menentukan Grand Champion,
jika perolehan jumlah medali/piala
Platinum sama, maka akan ditentukan
dengan jumlah perolehan medali/
piala Gold yang terbanyak. Jika tetap
sama, maka selanjutnya ditentukan
dengan medali/piala Silver dan
seterusnya dengan medali/piala
Bronze.

penghargaan pada ajang Contact
Center Association of Asia Pacific (CCAPAC) Conference 2019 di Jakarta.
Menurut panitia pelaksana, Seminar
Nasional akan dilaksanakan pada
tanggal 9 - 10 September 2019,
yang dirangkaikan dengan Malam
Penghargaan
Kategori
Individu,
Kategori Korporat Program, Teamwork
dan Top 10 akan dilaksanakan pada
tanggal 10 September 2019. Kegiatan
ini akan dirangkaikan dengan
kegiatan Contact Center Associations
Asia Pacific (CC-APAC) Conference
2019 akan dilaksanakan pada 9 - 10
September 2019 di Jakarta. (AA)

Perusahaan
Pemenang
Grand
Champion dan 9 (sembilan) Pemenang
Runner-Up
akan
mendapatkan

THE BEST

CONTACT CENTER

INDONESIA

19.8.2019-21.8.2019
[senin]-[rabu]
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MENILAI KEUNGGULAN
PROGRAM KORPORAT

S

etiap
perusahaan
yang
mengikuti lomba The Best
Contact Center wajib untuk
mengikuti salah satu Kategori
Korporat yaitu Kategori Program atau
Kategori Teamwork. Khusus untuk
kategori program, peserta yang
mengikuti diwajibkan menyusun
bahan presentasi sesuai dengan
kategori program yang diikuti.
Presentasi lomba Kategori Korporat
harus dibawakan oleh karyawan yang
masih bekerja pada perusahaan yang
diwakili selama minimum 1 (satu)
tahun dan menduduki jabatan yang
diwakili selama 6 (enam) bulan.
Pada lomba kategori korporat
program, setiap peserta hanya boleh

dibawakan oleh max 2 (dua) orang
presenter dan sesi presentasi dapat
didampingi oleh max 8 (delapan)
orang peserta. Presentasi akan
dilaksanakan dihadapan dewan juri
internasional dari berbagai asosiasi di
Asia Pasifik. Selama presentasi dewan
juri akan melakukan sesi tanya jawab.
Dalam sesi tanya jawab, pendamping
dapat
membantu
memberikan
jawaban yang sesuai dengan
kebutuhan dewan juri.
Kategori korporat program hanya
disediakan untuk perusahaan yang
melayani langsung kepada pelanggan.
Sedangkan perusahaan penyedia jasa
outsourcing sumber daya manusia,
penyedia jasa teknologi atau penyedia

jasa contact center lainnya dapat
berpartisipasi mewakili contact center
perusahaan yang dikelolanya dengan
persetujuan dari perusahaan yang
diwakilinya. Setiap perusahaan dapat
mengirimkan maksimum 2 (dua)
lokasi contact center per perusahaan
dengan jenis pelayanan berbeda.
Perusahaan yang mengirimkan lebih
dari 1 (satu) lokasi, maka dalam
perhitungan Grand Champion hanya
akan diperhitungkan salah satu lokasi
dengan perolehan medali tertinggi.
Kategori
Korporat
Program
dikelompokkan dalam 7 (tujuh) sub
kategori dan setiap Kategori Program
harus diikuti oleh minimum 5 (lima)
peserta, dan jika tidak mencukupi

maka tidak akan dipertandingkan.
Kategori tersebut adalah Operasions,
Business Contribusition, Technology
Innovation, Digital Media, Employee
Engagement, People Development
dan Customer Experience.
Kategori The Best Operations
merupakan kategori yang telah
dilombakan secara pertama kali
lomba ini dilaksanakan pada tahun
2007. Pada lomba ini, dewan juri akan
memperhatikan kemampuan contact
center untuk menunjukkan program
kerja dalam meningkatkan kinerja
pelayanan dan operasional terbaik
pada kurun waktu yang dilombakan.
Penilaian peserta korporat dilakukan
dengan metode presentasi dan
tanya jawab. Penilaian dilakukan
terhadap program kerja, inovasi dan
pengembangan yang dilakukan
selama kurun waktu 1 (satu)
tahun. Penilaian kategori The Best
Operations akan memperhatikan
program pengembangan pelayanan
yang dilakukan untuk meningkatkan
kinerja pelayanan beserta aspekaspek yang mendukung dalam
menjalankan operasional contact
center.

Seiring
dengan
perkembangan
contact center yang mengharapkan
kontribusi kepada organisasi dan
perusahaan, maka lomba kategori
The Best Business Contribution
dilaksanakan. Pada lomba ini, dewan
juri akan menggali kemampuan
contact center untuk menunjukkan
program kerja dalam meningkatkan
kontribusi bisnis bagi perusahaan.
Kontribusi
dapat
dipaparkan
dalam
bentuk
pertumbuhan
jumlah pelanggan, penghematan
biaya operasional maupun dalam
bentuk transaksi atau penjualan
yang
mendukung
peningkatan
pendapatan perusahaan.
Untuk kategori The Best Business
Contribution
penilaian
akan
memperhatikan inisiatif program
pengembangan yang dilakukan
contact center dalam mendukung
pencapaian bisnis perusahaan beserta
aspek-aspek yang mendukung dalam
menjalankan operasional contact
center.
Sebagai
operasional
pelayanan
yang sangat bergantung dengan
kehadiran
teknologi,
maka
kategori The Best Technology
Innovation dilaksanakan. Lomba ini

memperhatikan kemampuan contact
center untuk menunjukkan program
kerja dalam inovasi teknologi pada
kurun waktu yang dilombakan.
Inovasi yang diharapkan bukan
hanya pada pembuatan aplikasi, juga
akan memperhatikan pemanfaatan
teknologi. Pada akhirnya akan
berdampak pada kinerja pelayanan,
bisnis dan operasional contact center.
Dengan
perkembangan
digital
media yang mempengaruhi berbagai
kegiatan pelayanan di contact center
untuk itu kategori The Best Digital
Media dilaksanakan. Melalui lomba
ini kemampuan contact center untuk
menunjukkan program kerja dalam
menggunakan digital media dapat
dievaluasi. Pengembangan sosial
media, chatbots, mobile apps, live chat
sebagai media pelayanan pelanggan
yang diharapkan berdampak pada
pelanggan, bisnis dan operasional
contact center.
Penilaian
peserta
untuk
The
Best
Technology
Innovation
akan
memperhatikan
inovasi
pengembangan atau penerapan
teknologi pada operasional contact
center yang memiliki inovasi terbaik.
Sedangkan penilaian peserta untuk
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Program Sertifikasi
kategori The Best Social Media, akan
memperhatikan upaya-upaya yang
dilakukan
untuk
meningkatkan
kinerja pelayanan melalui social
media dan dampak pelayanan.
Tak
dapat
dipungkiri
bahwa
ketersediaan tenaga kerja masih
menjadi faktor dominan pada
pelayanan contact center. Untuk
itu kategori The Best Employee
Engagement
dilaksanakan,
sehingga dapat menggali potensi
retensi karyawan. Dalam lomba ini
memperhatikan kemampuan contact
center untuk menunjukkan program
kerja dalam memberikan program
retensi tenaga kerja contact center.
Begitu juga Kategori The Best People
Development dilaksanakan untuk
menggali potensi kreativitas dalam
pengembangan tenaga kerja. Melalui
lomba ini kemampuan contact center
untuk menunjukkan program kerja

dalam penyediaan, pengelolaan
dan pengembangan sumber daya
manusia dapat dipresentasikan.
Program kerja dapat berupa program
pelatihan, jenjang karir atau program
pengembangan lainnya.
Penilaian yang dilakukan dewan juri
untuk kategori The Best Employee
Engagement akan memperhatikan
program kerja yang dilakukan dalam
meningkatkan retensi tenaga kerja
yang berdampak terhadap kinerja
operasional contact center. Begitu
juga Kategori The Best People
Development akan memperhatikan
program kerja dalam penyediaan,
pengelolaan dan pengembangan
sumber daya manusia untuk mencapai
target bisnis dan operasional contact
center.
Kategori
The
Best
Customer
Experience
adalah
lomba
kemampuan contact center untuk

menunjukkan customer experience
dalam pelayanan contact center, yang
ditunjukkan dengan hasil survey yang
dilakukan dengan target customer
yang ditentukan oleh peserta.
Penilaian Kategori The Best Customer
Experience akan memperhatikan hasil
survey pelayanan contact center dan
upaya perbaikan yang dilakukan.
Penilaian
terhadap
peserta
berdasarkan
presentasi
yang
dilakukan dihadapan dewan juri.
Waktu presentasi yang disediakan
adalah 45 (empat puluh lima) menit
per kategori dan waktu presentasi
tersebut sudah termasuk tanya jawab
dengan dewan juri. Selama presentasi
dewan juri dapat bertanya dengan
mengacu pada petunjuk yang
disediakan panitia. (AA)

MENYIAPKAN
TENAGA PELATIH

S

alah satu terobosan yang
dilaksanakan
Telexindo
Bizmart awal tahun 2019
adalah
menyelenggarakan
pelatihan bagi tenaga pelatih untuk
mempersiapkan mereka melatih
agent contact center. Training yang
rencananya dilaksanakan selama
3 hari akan dikemas dalam bentuk
latihan menjadi pelatih (Train The
Trainer) Certified Contact Center
Agent.
Sebagaimana diketahui Contact
center telah menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam pelayanan
pelanggan. Perkembangan teknologi
mendorong perubahan pada pola
pelanggan untuk mendapatkan
pelayanan. Ketersediaan telepon,
email, chat, social media merubah
persepsi
pelanggan
dalam
menghubungi
contact
center.
Pelanggan
ingin
mendapatkan
pelayanan yang cepat tanggap dan
solusi yang tepat melalui contact
center. Untuk itu contact center
harus didukung tenaga kerja (agent)
yang cukup dan terlatih secara
berkesinambungan.
Untuk mendapatkan agent yang
terlatih, harus didukung oleh tenaga
pelatih yang mampu melakukan
pelatihan dan menguji peserta.
Menurut instruktur pelatihan ini,
Andi Anugrah, peserta akan dilatih
untuk menjadi Trainer tersertifikasi
untuk
membawakan
pelatihan
Certified Contact Center Agent
(CCCA). Peserta akan dibekali dengan
metode membawakan training dan
melakukan ujian terhadap peserta.
Peserta akan dibekali dengan modul
pelatihan,
kerangka
pelatihan
dan kerangka ujian yang dapat
diupdate atau customized sesuai
dengan kebutuhan contact center
perusahaan.
Melalui program sertifikasi yang
dilaksanakan ICCA ini, peserta akan

mendapatkan ujian praktek mengajar
dan ujian penilaian simulasi sebagai
bekal dalam memberikan pelatihan.
Setelah menyelesaikan pelatihan ini,
peserta hanya akan mendapatkan
sertifikat jika telah melaksanakan
program pelatihan untuk agent
contact center. Sertifikat sebagai
trainer Certified Contact Center
Agent diberikan setelah berhasil
menyelesaikan
training
secara
mandiri dengan minimum 10 agent
dan 80% peserta yang dilatih lulus.
Modul pembelajaran dibagi dalam 6
modul atau kegiatan. Modul pertama
akan membahas mengenai kebutuhan
pelatihan bagi Agent Contact Center,
siklus pembelajaran, perkenalan
metode pengajaran dan sertifikasi
agent contact center. Selanjutnya
modul kedua akan membahas satu
per satu modul belajar mengenai
materi pelatihan Certified Contact
Center Agent, teknik presentasi dan
memfasilitas diskusi atau ice breaking
pelatihan agent contact center.
Modul ketiga berupa penjelasan
metode praktek. Pada kesempatan
ini satu per satu peserta akan
mendapatkan tahapan praktek yang
dilakukan selama pelatihan Certified
Contact Center Agent, beserta metode
menulis skrip, metode merekam, dan
penilaian simulasi pelatihan agent
contact center. Selanjutnya modul
keempat akan fokus pada simulasi
proses pelatihan. Peserta harus
melakukan simulasi proses pelatihan
untuk setiap peserta. Dengan 4 modul
belajar dalam Certified Contact Center
Agent yaitu Pelayanan Contact Center,
Tanggung Jawab Agent, Keterampilan
Komunikasi,
dan
Keterampilan
Analisa.
Dalam modul kelima peserta akan
mendapatkan
simulasi
proses
praktek pelayanan. Peserta akan
mendapatkan petunjuk mengenai
metode melakukan simulasi proses
praktek pelayanan untuk setiap

peserta, membuat skrip, melakukan
simulasi,
melakukan
rekaman
dan memperdengarkan rekaman.
Dengan demikian memungkinkan
untuk melatih agent melakukan sesi
praktek. Sebagai penutup modul 6
berupa simulasi proses ujian dengan
melakukan simulasi proses praktek
menguji untuk setiap peserta,
membuat soal, praktek ujian manual,
praktek ujian online dan ujian simulasi.
Dalam pelatihan ini peserta akan
dikumpulkan di salah satu hotel dan
menginap selama 3 malam. Peserta
juga akan mendapatkan trainer
kits seperti modul pelatihan (ppt),
formulir penilaian dan contoh soal
ujian agent. Tak lupa Telexindo juga
menyediakan paket 10 buku “first
step to contact center” sebagai bahan
ajar untuk agent serta melakukan
pendampingan ujian 1 kali.
Dengan upaya yang dilakukan
diharapkan peserta pelatihan dapat
membawakan
materi
pelatihan
Certified Contact Center Agent (CCCA)
dan semakin banyak tenaga pengajar
yang memiliki kualifikasi dalam
melatih agent. Diharapkan contact
center akan mendapatkan tenaga
agent terdidik dan tersertifikasi.
Tentunya tidak hanya berhenti disini,
diharapkan dengan perkembangan
contact center, tenaga pelatih akan
mendapatkan update secara berkala
mengenai program pengembangan
bagi agent contact center. (AA)
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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.

KESAN-KESAN PESERTA

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).

BIAYA PELATIHAN :
• Rp. 11.500.000,- (belum termasuk PPN 10%).
• Free 1 Peserta untuk member Platinum ICCA (sesuai dengan konfirmasi
membership).

• Fasilitas Training : Modul, Paket Perlengkapan Training, Coffee Break 2 kali
dan Makan Siang.

• Biaya Sudah Termasuk : Hotel 5 Malam (Twinshare).
• Biaya Tidak Termasuk : Tiket Pesawat dan Transportasi.

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

THE BEST

CONTACT CENTER

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

INDONESIA 2018

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.

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.

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN :

P

elaksanaan lomba The Best
Contact Center Indonesia
memberikan kesan tersendiri
bagi
peserta.
Berbagai
ungkapan perasaan dituangkan
dalam umpan balik yang diberikan
ke panitia.
Mayoritas merasakan
semangat atas lomba presentasi yang

dilaksanakan. Banyak harapan bahwa
ajang lomba ini terus diadakan,
bahkan ada yang berharap acara ini
lebih menantang.
Kami pilihkan secara acak beberapa
umpan balik yang diterima panitia,
utamanya yang komentarnya panjang,

sehingga menarik untuk disimak.
Kesan dan pesan yang dibagikan
peserta tahun lalu bisa menjadi
referensi untuk mempersiapkan
diri untuk lomba berikutnya. Masih
banyak kesan dan pesan yang tidak
bisa dimuat, yang tentunya tidak
kalah menariknya.

• Batam, 11 – 15 Maret 2019
Senin-Jum’at, Jam 08:30-17:00 WIB
Ujian dilaksanakan setelah materi selesai di hari terakhir

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

A

gent
Lembaga
Publik
Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu,
Alhamdulillah
puji syukur bagi Allah, sudah
selesai dan semoga hasilnya baik. Saya
sangat senang dan mengapresiasi
atas kegiatan ini. Setelah sekian
lama tidak merasakan nuansa
lomba, akhirnya berkesempatan lagi
bertemu dengan orang-orang hebat
dari seluruh Indonesia. Bagi saya
lomba ini penting untuk mengubah
stigma masyarakat yang memandang
remeh pekerjaan sebagai agent
contact center. Kita buktikan bahwa
pekerjaan ini juga menantang dan
patut diperhitungkan. Semoga sukses
dan bertemu lagi di kesempatan
berikutnya.

Q

Shelly Iszvetya

uality Assurance Bank
Indonesia,
merupakan
kebanggaan tersendiri bagi
saya, karena ini hal pertama
bagi saya. Mengikuti TBCCI 2018
memicu adrenalin yang tinggi selain
extra time yang harus saya keluarkan,
extra effort juga dibutuhkan dalam
ajang ini. Saya percaya hasil tidak akan
mengingkari proses untuk itu saya
percaya jika sudah berusaha maksimal
dan memberikan yang terbaik, maka
tuhan yang memutuskan hasil yang
terbaik.

Nurdanila Handayani

T

eam Leader Customer Service
OJK, kesannya mengikuti
kompetensi ini membuat
saya banyak belajar sebelum
presentasi. Jantung bedebar luar
biasa, tangan dingin, setelah itu
rasanya lega dan asyik sudah bisa tidur
nyenyak lagi. Pesannya terima kasih
buat ICCA yang sudah megadakan
kompetisi ini. Kalau tidak ada, maka
kita tidak tahu kemampuan kita ada
diposisi mana. Semoga ICCA semakin
maju dan menginspirasi bagi insan
contact center.

C

Sandes Purba

ustomer
Service
PGN,
kesannya mengikuti lomba
The Best Contact Center
Indonesia sangat luar biasa.
Selain dapat menerapkan dan
mengaplikasi pekerjaan sebagai
customer
service
juga
dapat
mengukur kemampuan presentasi
di depan dewan juri. Semoga lomba
TBCCI selalu hadir setiap tahun dan
pemenang dapat benchmark ke
perusahaan peserta lainnya.

I

Nazla Nurmila

T Support Bank Indonesia,
merupakan sebuah kebanggaan
tersendiri bagi saya bisa menjadi
bagian dari TBCCI tahun 2018.
Apalagi sebagai perwakilan IT
Support Bicara 131 Bank Indonesia.
Perjuangan dan usaha yang selama
ini telah dilakukan dari diri sendiri
maupun manajemen Bank Indonesia,
semoga dapat membuahkan hasil
yang terbaik dengan mendapat
medali TBCCI tahun 2018.

Zulfahmi Aziz Rauf

A

gent English DHL Express,
challenging, coming from
delivery courier express
services company this kind
activity really challenge me to get
better improvement every year.
Please provide more training prior
presentation and written test to get
the participant the better insight a
skill.

Sunandar Oktafian

Septia Noor Fauziah

T

Nico Peronie

eam
Leader
Inbound
Primalayan Citra Mandiri,
perasaannya amazing, luar
biasa, deg-degan, nggak
nafsu makan, kerjaan berantakan,
tapi fun dan enjoy. Pesannya keren
deh pokoknya telexindo, tahun
depan Insya Allah ikut lagi. Tahun ini
tidak peduli menang atau tidak yang
penting seru.
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A

gent
Badan
Publik
Angkasa Pura II, ini adalah
pengalaman pertama bagi
saya mengikuti kompetisi
ICCA dan saya sangat bangga bisa
berada di tengah-tengah rekan yang
antusias, kreatif dan penuh semangat.
Perasaan lega yang saya rasakan
setelah menyelesaikan kompetisi
dan puas sekali tentunya. Semoga
ajang ICCA ini terus diadakan, agar
semangat para agent contact center
berkompetisi terus bergelora.

A

Adinda Tiara

gent Badan Publik Angkasa
Pura II, kesan saya sangat
senang
bisa
mengikuti
The Best Contact Center
Indonesia 2018, karena ini merupakan
pengalaman pertama saya. Saya
juga sangat terkesan melihat
penampilan peserta lainnya yang
sangat bersemangat dan penuh
persiapan. Pesannya semoga The Best
Contact Center Indonesia dapat terus
berlansung, agar selalu memberikan
pegalaman berharga dalam hidup
bagi para pesertanya.

T

Mutia Kanza

eam
Leader
Inbound
ASDP Indonesia Ferry, jika
ditanyakan mengenai kesan
saya untuk mengikuti ICCA
2018 ini, saya tidak bisa hanya
mengungkapkan dengan tulisan.
Hal ini menjadi kebanggan bagi
diri saya sendiri untuk mewakili
perusahaan agar menjadi best team
leader contact center Indonesia Ferry.
Pesannya, saya harap saya dapat
selalu berkontribusi di event ICCA,
dan tentunya mendapatkan juara.

B

Dinda Ayu Naria

ack Office PGN ini adalah
pengalaman pertama saya
ikut ajang ini sekaligus sebagai
sarana saya untuk latihan
presentasi di hadapa banyak juri.
Semua ilmu penanganan pelanggan
ada disini dan menjadi refleksi bagi
saya untuk terus menerapkan dalam
pekerjaan. Semoga TBCCI makin
menarik hadiahnya dan ada TBCCI
selanjutnya.

Q

uality Assurance Angkasa
Pura II, ini adalah pertama
kalinya saya mengikuti
lomba TBCCI 2018. Suasana
kompetisi yang kompetitif dan
nyaman membuat lomba ini menjadi
menarik. Dibutuhkan effort yang
maksimal untuk menghasilkan terbaik.
Semoga hasil terbaik didapatkan
oleh teman peserta. Menang atau
kalah adalah hal yang biasa, tetapi
bertambahnya networking adalah
yang luar biasa.
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A

Supriyanto

gent
Regular
Assarent,
merasa beruntung bisa
mewakili
perusahaan
dalam ajang prestesius ini.
Semoga semua persiapan, latihan,
pengorbanan waktu, berbuah manis,
jadi ajang belajar, bersosialisasi dan
networking. Semoga pelaksanaan The
Best Contact Center berikutnya, lebih
sukses, lebih menantang dan jadi
ajang kompetisi positif bagi praktisi
contact center indonesia.

Liestya Heryani Devi

T

eam
Leader
Customer
Service
PGN,
mengikuti
ajang TBCCI 2018 merupakan
pengalaman yang luar biasa.
Bisa melihat aura kompetisi sebelum
pertandingan membuat saya merasa
bersemangat memberikan yang
terbaik. Agar perlombaan ini tetap
diteruskan kedepannya selain sebgai
ajang silaturahim dengan perusahaan
lain dan utnuk meningkatkan
pengetahuan.

B

Aldila Desela Putri

ack Office Angkasa Pura II,
Alhamdulilah saya mendapat
kesempatan
kembali
mengikuti TBCCI 2018. Ajang
TBCCI adalah ajang mengatasi diri
sendiri, berdampingan dengan kerja
keras waktu dan doa. Segala proses
telah dilewati hanya hasillah yang
akan menjadi pelipur lelah. Semoga
semua dedikasi ini mendapatkan
tempat tersendiri di hati dewan juri.

A

M

Jenny Rusli

anager Contact Center
BCA, kesannya dengan
mengikuti
lomba
ini
saya banyak belajar dan
mendapat ilmu yang terkait dengan
contact center. Ini pengalaman
pertama saya presentasi memakai
bahasa inggris sebagai sangat
berkesan untuk saya. Tentu saja
pesannya supaya tetap adakan
lomba ini setiap tahunnya untuk
meningkatkan semangat belajar
insan contact center.

Budiawan

gent Regular Indonesia
Comnet Plus, tidak usah ribet
tentu saja berkesan banget
untuk pertama kali dalam
karir contact center saya. apalagi pas
presentasi dan fishbowl. Seorang juri
dengan tatapan ramah dan senyum
nyentrik seolah dalam hati berkata
semangat. Tak lupa memberikan
pesan, supaya menjadi lembaga yang
terus meningkatkan kreativitas kami
khususnya agent.

Sonya Sidabutar

M

anager Contact Center
Blue Fox Indonesia, kali
ini adalah pertama saya
mengikuti kompetisi ini,
sangat menambah pengalaman dan
pengetahuan tentang call center.
Khususnya jurinya baik sangat
membantu untuk meningkatkan
kualitas pengetahuan saya, panitia
TBCCI 2018 juga ramah-ramah dan
sangat welcome. Sukses selalu ICCA.
(AA)
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