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alam rangkaian pelantikan
pengurus baru ICCA periode
2019-2024,
dilaksanakan
Seminar
Sehari.
Tema
yang diangkat adalah Regulasi,
Telekomunikasi,
Ketenagakerjaan
dan Perpajakan di bisnis Contact
Center. Melalui kegiatan seminar
sehari ini, maka ICCA mengajak
sebanyak-banyaknya insan contact
center untuk berdiskusi. Sekaligus
mengikuti paparan mengenai The
Best Contact Center Indonesia 2019
serta pelantikan pengurus ICCA.

Yang terjadi kemudian adalah
contact center harus secara proaktif
menghubungi pelanggan, melalui
kegiatan
telemarketing
atau
pelanggan menggunakan channel
lainnya seperti facebook atau twitter,
email dan chat, bahkan menggunakan
mobile apps. Jika tidak ada channel
lain, maka pelayanan contact
center akan semakin menurun dan
ditinggalkan. Dampaknya tentunya
pada kebutuhan tenaga kerja contact
center, bisa dengan mengurangi
jumlahnya dan dialihkan ke chatbots.

Perkembangan jaringan komunikasi
data sangat cepat dan tersedianya
paket data yang lebih fleksibel
penggunaannya menyebabkan biaya
telepon ke contact center terkesan
mahal. Bagaimana menyiasatinya ?
Pindahkan ke aplikasi, berikan fasilitas
chat atau social media atau gunakan
voice over data atau pakai chatbots
(artificial intelligence).

Aspek ketenagakerjaan juga patut
menjadi perhatian dengan tantangan
penyediaan tenaga kerja dengan
skema outsoursing atau alih daya.
Pemahaman yang berbeda mengenai
penyediaan tenaga kerja contact
center perlu mendapatkan perhatian.
Begitu juga penjelasan mengenai
mekanisme
perpajakan
untuk
pembayaran biaya tenaga kerja, perlu
dipahami oleh pelaku bisnis contact
center.

Selain itu, beban biaya operasional
contact
center
menyebabkan
beberapa
perusahaan
memilih
menyediakan tenaga kerja melalui
jalur outsourcing. Tentunya ini tidak
serta merta mengurangi biaya,
yang bahkan bisa menyebabkan
turnover yang tinggi, atau ada hakhak karyawan yang dikurangi serta
ketentuan perpajakan yang tidak
dipahami dengan baik.
Pada dasarnya biaya menghubungi
contact center lewat telpon tidak
berubah, namun karena pelanggan
sudah tidak terbiasa membeli
pulsa telepon. Mereka lebih banyak
membeli paket data. Seketika biaya
telepon terkesan menjadi lebih mahal,
dan dampaknya pelanggan semakin
malas menghubungi contact center.
Kalau harus mengeluarkan biaya
telepon per menit, pastinya mereka
akan mikir sebelum telepon. Cukup
yang sangat urgent saja, kalau tanya
informasi cukup cari ke sosial media
atau website saja.

Masukan dari Seminar Sehari ini
diharapkan bisa menjadi bahan
diskusi oleh manajemen contact
center, sehingga dapat menjadi acuan
dalam mengantisipasi perkembangan
teknologi, perkembangan penyediaan
tenaga kerja dan regulasi perpajakan.
Berbagai liputan lainnya juga turut
menjadi pelengkap dari isi majalah ini,
seperti profil pengurus, pembentukan
Contact Center Associations Asia
Pacific (CC-APAC) dan kegiatan
Executive Talk yang dilaksanakan
ICCA. (AA)
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13. CONTACT CENTER
ASSOCIATION ASIA PACIFIC
Setelah melalui proses diskusi yang
cukup panjang dengan beberapa
asosiasi,
khususnya
Indonesia,
Singapore, Thailand dan China, maka
disimpulkan
adanya
kebutuhan
untuk membentuk asosiasi yang
menggabungkan asosiasi di Asia
Pasifik.

15. PENGURUS ICCA
21. PAJAK JASA PENYEDIA
TENAGA KERJA
Salah satu sesi yang cukup menarik
dengan pemaparan yang cukup
luas adalah mengenai perpajakan.
Ada 2 hal yang digambarkan
dalam kesempatan seminar kali
ini yaitu mengenai mekanisme
pajak pertambahan nilai (PPN) jasa
tenaga kerja serta mekanisme pajak
penghasilan (PPh) bagi perusahaan
dan tenaga kerja.

25. GLOBAL CUSTOMER
EXPERIENCE BENCHMARKING
REPORT 2019
Salah satu kutipan dari presentasi
Pranay Anand yang diambil dari
sesi presentasinya menggambarkan
bahwa
pengalaman
pelanggan
adalah salah satu dari parameter yang
diukur untuk mengetahui tingkat
kepuasan
pelanggan
terhadap
pelayanan contact center.

29. KETENAGAAN DAN
PERPAJAKAN
Dalam diskusi panel kedua yang
dipandu
oleh
Andi
Anugrah,
membahas mengenai ketentuan
outsourcing bagi contact center dan
pajak tenaga kerja.

33. PEMBEKALAN PESERTA
Setelah dilaksanakan pada persiapan
The Best Contact Center Indonesia
2018, pembekalan peserta lomba
individual kembali dilaksanakan
tahun 2019. Berbeda dengan tahun
sebelumnya, pada pembekalan lomba
The Best Contact Center Indonesia
2019 akan dilaksanakan selama 2 hari.

Seminar

REGULASI
CONTACT CENTER

M

enyikapi perkembangan
industri contact center
yang
menyentuh
kepentingan pelanggan,
penyedia jasa contact center,
pengelola contact center serta
penyedia jaringan telekomunikasi
ICCA mengadakan seminar sehari.
Pada kesempatan ini ICCA membahas
2 hal penting mengenai contact center
yaitu teknologi khususnya regulasi
telekomunikasi dan ketenagakerjaan
khususnya outsourcing tenaga kerja
dan perpajakan.
Acara yang berlangsung sederhana
dilaksanakan di Aula Chakti Budhi
Bhakti Gedung Marie Muhammad,
Kantor Pusat Ditjen Pajak. Acara
dibuka dengan lagu Indonesia
Raya dan pembacaan janji contact

center. Selanjutnya ada sambutan
dari Ketua ICCA, Andi Anugrah, yang
menyampaikan alasan pelaksanaan
seminar dan tema yang dipilih.
Sebagai tuan rumah, hadir Direktur
P2Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga.
Beliau menyampaikan terima kasih
atas perhatian praktisi contact
center dan memberikan pandangan
mengenai arah pengembangan
contact center Ditjen Pajak.
Hestu menegaskan bahwa pada
perkembangannya contact center
telah
memberikan
sumbangan
yang tidak sedikit pada pelayanan
perpajakan.
Untuk
itu
Ditjen
Pajak
mengharapkan
adanya
pengembangan pelayanan contact
center perpajakan. Kedepannya
pelayanan digital akan membantu

untuk
memudahkan
pelayanan
perpajakan, sehingga wajib pajak
tidak perlu datang ke Kantor
Pelayanan Pajak. Bahkan beliau
berharap dengan semakin besarnya
kapasitas contact center, maka jumlah
Kantor Pelayanan Pajak bisa lebih
sedikit.
Selanjutnya Dirjen Penyelenggaraan
Pos & Informatika Kemkominfo, Prof.
Dr. Ahmad M. Ramli memaparkan
pandangannya
mengenai
perkembangam
telekomunikasi.
Secara khusus Ramli membahas
mengenai
kehadiran
teknologi
Artificial Intelligent (AI), Internet of
Things (IoT), Bigdata, Robotics, dan
Blockchain. Tak lupa ia menegaskan
adanya
perhatian
mengenai
pengembangan teknologi di Eropa

yang dikenal dengan Industri 4.0, dan
kemudian di Jepang menggunakan
istilah Society 5.0, begitu juga
istilah Smart Cities di kawasan Asia.
Belakang
China
mengeluarkan
visi “Made in China 2025”. Hal ini
menegaskan bahwa kita harus bisa
memanfaatkan teknologi seiring
dengan perkembangan teknologi
digital.
Sebelum acara diskusi, KLIP Pajak
menghadirkan
hiburan
dengan
menampilkan tarian dari agent
contact center. Mereka yang setiap
hari bertugas memberikan pelayanan,
bisa tampil dengan tarian Maumere.
Diiringi lagu Maumere yang cukup
popular, 5 orang agent menari dan
memberikan
hiburan
tersendiri
sebelum membahas materi yang
cukup menantang bagi pengelolaan
contact center.
Perkembangan jaringan komunikasi
data sangat cepat dan tersedianya
paket data yang lebih fleksibel
penggunaannya
menyebabkan
biaya telepon ke contact center
terkesan mahal. Hal ini mendorong
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penggunaan aplikasi dan ketersediaan
fasilitas chat atau social media atau
gunakan voice over data atau chatbots
(artificial intelligence). Hal ini menjadi
topik pembahasan pada diskusi
sesi pertama yang menghadirkan
Robby Saputra sebagai moderator.
Tampil sebagai pembicara Iskandar,
Kasubdit Penomoran Telekomunikasi
& Informatika Dittel Ditjen PPI,
Maynanto, Senior Expert Access
Numbering Infomedia Nusantara,
dan Henny Setyawati, Kepala Kantor
Layanan Informasi & Pengaduan DJP.
Dalam sesi diskusi panel kedua, tampil
Andi Anugrah sebagai moderator
untuk
membahas
mengenai
ketentuan outsourcing bagi contact
center dan pajak tenaga kerja. Hadir
sebagai pembicara Sumondang dari
Kemnaker, Medijati, Kepala Seksi PPN
Perdagangan Ditjen Pajak, Sulistyo
Nugroho, Kepala Seksi Peraturan
Pemotongan dan Pemungutan PPh
Ditjen Pajak, Pranawengtyas, Direktur
Business Development Infomedia
Solusi Humanika, dan Reni Septiana,
Senior Vice President Center of Digital
Halo BCA.

Dalam diskusi kedua ini perhatian
pembicara adalah pada penerapan
outsourcing pada beberapa contact
center.
Dengan
beban
biaya
operasional contact center yang
cenderung tinggi menyebabkan
beberapa yang memilih menyediakan
tenaga kerja melalui jalur outsourcing.
Tentunya ini tidak serta merta
mengurangi biaya, yang bahkan
bisa menyebabkan turnover yang
tinggi, atau ada hak-hak karyawan
yang dikurangi. Hal ini yang menjadi
sorotan
Kemnaker,
Sumondang
memandang
bahwa
penerapan
outsourcing
seharusnya
tetap
memperhatikan kesejahteraan tenaga
kerja.
Selanjutnya Medijati memaparkan
mengenai ketentuan perpajakan.
Secara khusus memberikan gambaran
mengenai pengenaan PPN bagi
biaya tenaga kerja. Yang dilanjutkan
dengan paparan Sulistyo yang
menyampaikan mengenai ketentuan
pembayaran
pajak
penghasilan
dan mekanisme pemotongan pajak
bagi karyawan maupun perusahaan
penyedia jasa contact center. Melalui

kegiatan seminar sehari ini, maka
ICCA mengajak sebanyak-banyaknya
insan contact center untuk bertanya
dan berdiskusi.
Sebagai salah satu program utama
ICCA, pada kesempatan seminar
ini pengurus juga memaparkan
mengenai The Best Contact Center
Indonesia 2019. Dalam penjelasannya,
Andi Anugrah menyampaikan bahwa
tahun ini ICCA akan melaksanaan
penghargaan yang ke 13 sejak tahun
2007. Dalam lomba tahun ini akan
dilaksanakan
lomba
Individual,

lomba korporat program dan lomba
teamwork. Ada 7 kategori korporat
program, 12 kategori teamwork
dan 20 kategori individual, serta 11
kategori individual best of the best.
Lebih lanjut Andi juga menyampaikan
bahwa sebagai anggota CC-APAC
(Contact Center Associations Asia
Pacific), ICCA ditunjuk menjadi tuan
rumah penyelenggaran penghargaan
dan konferensi contact center Asia
Pasifik. Kegiatan ini akan dilaksanakan
pada bulan September 2019. Acara
ini akan menjadi bagian tidak

terpisahkan dari kegiatan The Best
Contact Center Indonesia 2019.
Acara Seminar ditutup dengan
perkenalan dan pelantikan Pengurus
ICCA Periode 2019-2024. Semua
pengurus yang terpilih hadir untuk
dilantik dan dikukuhkan sebagai
pengurus.
Dengan
perkenalan
yang dilakukan, sekaligus menjadi
momentum untuk menunjukkan
komitmen ICCA dalam mewakili
kepentingan anggota ICCA dan
praktisi contact center. (AA)
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4 DAYS WORKSHOP

CERTIFIED CONTACT CENTER
SUPERVISOR (CCCS)

Supervisor memegang peranan penting sebagai jembatan komunikasi antara
kepentingan bisnis dengan kepentingan pelayanan dan kepentingan
karyawan. Untuk itu Supervisor Contact Center perlu menguasai berbagai
tantangan dan aspek operasional contact center. Certified Contact Center
Supervisor (CCCS) dirancang dan dikembangkan untuk membekali Supervisor
baik untuk pelayanan inbound maupun outbound, serta baik untuk pelayanan
telepon maupun pelayanan email dan sosial media.
Proses pembelajaran disusun dalam bentuk studi kasus, sehingga menjadi
bekal bagi Supervisor dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan
evaluasi dan pengembangan pelayanan. Metode diskusi yang digunakan
memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan diskusi
kepemimpinan. Disamping itu peserta dibimbing untuk menyusun laporan,
merancang manajemen kinerja serta menguasai proses penjadwalan,
rekruitmen dan retensi tenaga kerja.

OBJEKTIF :
•
•
•
•
•

Memahami peranan contact center dalam perusahaan dan organisasi
serta mengenal tugas dan tanggung jawab Supervisor 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 metode pengawasan
kualitas pelayanan, melakukan survei kepuasan pelanggan dan analisa
pengembangan kualitas.
Melatih kemampuan peserta dalam menguasai perhitungan
kebutuhan tenaga kerja serta penjadwalan, menghitung kebutuhan
anggaran, menghitung kinerja agent dan contact center.
Melakukan sertifikasi atas kemampuan peserta dalam menjalankan
operasional 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).

TARGET PESERTA :
•

Supervisor dan Manager Contact Center

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.

MATERI PEMBELAJARAN :
Modul 1 : Peranan Contact Center

Modul 5 : Manajemen Kualitas

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

Membahas mengenai Persepsi Kepuasan Pelanggan,
Pengukuran Kepuasan Pelanggan, Parameter

Center dan Analisa Kontribusi Bisnis Contact
Center.

Kualitas Pelayanan, Alat Bantu Pengawasan Kualitas
dan Analisa Pengembangan Kualitas Pelayanan.

Modul 2 : Manajemen Anggaran

Modul 6 : Manajemen Penjadwalan

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

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

Modul 3 : Manajemen Pelayanan

Modul 7 : Manajemen Tenaga Kerja

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

Membahas mengenai Tantangan Operasional,
Struktur Organisasi, Tugas dan Kompetensi
Supervisor, Pengembangan Kompetensi. Program
Rekruitmen, Program Pembekalan, Program Retensi
dan Turnover.

Modul 4 : Manajemen Antrian

Modul 8 : Manajemen Kinerja

Membahas mengenai Desain Alur Antrian
Pelayanan, Aplikasi Pengaturan Antrian,
Kapasitas Pelayanan, Kecepatan Pelayanan.

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.

BIAYA PELATIHAN :
• Rp. 6.500.000,-

Biaya belum termasuk PPN 10%.

• FREE 2 Peserta untuk member ICCA 2019 (sesuai jatah benefit Platinum
Member ICCA 2019).

• Biaya termasuk: Modul pelatihan, Biaya sertifikasi (tidak termasuk

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

pengulangan), Buku Contact Center dan majalah iCallCenter,
Akomodasi Hotel 3 Malam, Twin Share.
Biaya tidak termasuk: Tiket pesawat dan Transportasi.

Seminar

TANTANGAN PENOMORAN

DAN TARIF

M

embuka tahun 2019,
ICCA menyelenggarakan
seminar contact center
yang diadakan di Kantor
Pusat Ditjen Pajak, salah satunya
membahas ketentuan nomor contact
center dan penerapan tarif. Tampil
sebagai pembicara dari Kementerian
Kominfo,
Iskandar,
Kasubdit
Penomoran
Telekomunikasi
&
Informatika, Dittel Ditjen PPI. Mewakili
Telkom Indonesia, Maynanto, Senior
Expert Access Numbering Infomedia
Nusantara dan mewakili kalangan
pengelola contact center hadir Henny
Setyawati, Kepala Kantor Layanan
Informasi & Pengaduan DJP.

Acara diskusi yang dipandu oleh
Robby
Saputra
dari
Angkasa
Pura II memberikan kesempatan
kepada pihak Kemkominfo untuk
memberikan
penjelasan
awal.
Dalam paparan awal, Iskandar
menyampaikan bahwa nomor contact
center untuk lembaga pemerintah
atau badan publik tersedia nomor
1XY dan 199XY. Jumlahnya sangat
terbatas, sehingga hanya diberikan 1
nomor untuk setiap Kementerian atau
Lembaga atau Badan Publik.
Disamping itu juga disediakan nomor
contact center yaitu 140xy dan 1500xyz. Khusus nomor 1500xyz diberikan
Untuk
penyelenggara
contact

center melalui jaringan Telkom
Indonesia. Pada bulan Oktober 2018,
Kemkominfo juga memberikan nomor
baru yaitu 150xyz bagi penyelenggara
atau penyedia jasa contact center.
Semua nomor ini tersedia secara
online,
sehingga
memudahkan
contact center untuk mengajukan
nomor sesuai kebutuhan.
Pada
kesempatan
ini
juga
beberapa praktisi contact center
mempertanyakan
mengenai
keuntungan menggunakan nomor
singkat tersebut. Dengan beban tarif
yang mahal bagi pelanggan, maka
akan sulit memberikan pelayanan
yang baik bagi masyarakat khususnya

bagi pelayanan publik. Bahkan
menurut Henny, ada kecenderungan
biaya
telekomunikasi
yang
dibebankan kepada 1500200 lebih
mahal dibandingkan dengan nomor
sebelumnya 500200.
Doni dari BCA mempertanyakan
mengenai
ketersediaan
nomor
69xyz yang digunakan dari jaringan
selular. Nomor ini digunakan oleh
beberapa contact center perbankan.
Hal ini ditanggapi oleh Iskandar
bahwa nomor tersebut (69xyz)
belum mendapatkan persetujuan
Kemkominfo.
Walaupun
pada
prakteknya
nomor
ini
sudah
digunakan beberapa tahun, belum ada
tindakan yang jelas dari Kemkominfo.
Hal ini menyebabkan beberapa bank
masih menggunakan nomor ini untuk
pelayanan kepada pelanggan. Bahkan
beberapa diantaranya menggunakan
untuk pelayanan sms.
Netty Hartawati dari Ditjen Bea
Cukai
juga
mempertanyakan
mengenai adanya kasus penipuan
dengan
menggunakan
nomor
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singkat. Seharusnya Kemkominfo
melakukan pengaturan sehingga
nomor
tersebut
tidak
bisa
disalahgunakan. Hal ini ditanggapi
Iskandar
bahwa
pertembangan
teknologi memungkinkan untuk
adanya pengaturan nomor dan hal ini
sedang dalam kajian untuk mengatasi
penyalahgunaan nomor tersebut.
Mengenai tarif, Iskandar menekankan
bahwa Kemkominfo tidak mengatur
besaran tarif untuk pelayanan nomor
contact center tersebut. Kemkominfo
hanya
mengatur
penomoran,
sehingga nomor yang sudah disetujui
oleh Kemkominfo bisa diterapkan
oleh semua penyelenggara jaringan
telekomunikasi. Setiap penyedia
jaringan wajib memberikan akses
nomor contact center yang telah
ditetapkan oleh Kemkominfo.
Dengan kondisi tersebut, masingmasing operator bisa menerapkan
tarif yang berbeda-beda. Dalam hal ini
Kemkominfo hanya bisa mengawasi
jika ada Operator Telekomunikasi
membebani masyarakat dengan

tarif yang sangat tinggi. Jika ada
pelanggan yang keberatan dapat
mengajukan keluhan pada layanan
yang
disediakan
Kemkominfo.
Iskandar juga menjamin bahwa
proses pengajuan nomor singkat
contact center sangat cepat dan dapat
diberikan paling lambat dalam 3 hari.
Dalam kesempatan seminar sehari ini,
turut hadir Dirjen PPI Kemenkominfo,
Muhammad
Ramli.
Beliau
menyampaikan bahwa saat ini beban
biaya percakapan telekomunikasi
sebenarnya sudah turun drastis,
dengan rata-rata menjadi sekitar Rp
80 per menit. Namun ini masih lebih
mahal dibandingkan penggunaan
1 Mbyte data yang hanya setara Rp
1. Hal ini tentu menjadi perhatian
Kemkominfo dalam menemukan
solusi yang tepat dalam mengatur
regulasi mengenai penggunaan
jaringan. Untuk itu ia juga
mengharapkan masukan dari praktisi
contact center dalam mengantisipasi
perkembangan teknologi digital.

Maynanto dari Infomedia yang
sekaligus
mewakili
Telkom
Indonesia memaparkan bahwa tarif
telekomunikasi untuk akses ke contact
center secara lokal sebenarnya Rp 0
alias gratis. Hanya dibebankan kepada
penelepon sesuai tarif operator, yang
sekitar Rp 1,200,- per menit. Jadi pihak
contact center tidak dibebankan
biaya selama telepon yang digunakan
adalah dihubungkan secara jaringan
lokal. Untuk jaringan interlokal akan
dikenakan biaya sekitar Rp 1,000,per menit atau sesuai kesepakatan
dengan pengelola contact center.

tarif yang berlaku. Kerjasama tersebut
tidak perlu diawasi oleh Kemkominfo,
hal ini disampaikan menjawab
pertanyaan dari salah satu peserta
seminar. Pihak pengelola contact
center dapat berhubungan langsung
dengan operator telekomunikasi
untuk mendapatkan tarif khusus.
Maynanto menegaskan bahwa untuk
tarif pada dasarnya berlaku kebijakan
kerjasama B2B. Akan ada perlakukan
berbeda sesuai dengan penggunaan.
Pada prinsipnya semakin banyak
penggunaannya, maka tarif bisa lebih
rendah.

Dengan adanya skema kerjasama
B2B antara Telkom dan pengelola
Contact Center, maka manajemen
contact center dapat menyepakati

Maynanto juga menyampaikan bahwa
pada dasarnya setiap pengelola
contact center dapat menerapkan
gateway di masing-masing kota,

sehingga semua trafik yang masuk
diarahkan ke kota terdekat. Dengan
cara ini pengelola contact center akan
mendapatkan tarif Rp 0. Walaupun
dengan cara ini pelanggan akan
tetap mendapatkan tarif khusus dari
masing-masing operator telepon
selular. (AA)

kategori

korporat
program
04.09.2019 - 07.09.2019
[rabu] - [sabtu]

THE BEST

CONTACT CENTER

INDONESIA

CC-APAC

CONTACT CENTER ASSOCIATION

ASIA PACIFIC
etelah melalui proses diskusi
yang cukup panjang dengan
beberapa asosiasi, khususnya
Indonesia, Singapore, Thailand
dan China, maka disimpulkan adanya
kebutuhan untuk membentuk asosiasi
yang menggabungkan asosiasi di Asia
Pasifik. Berbagai pertimbangan yang
mendasari kesepakatan tersebut
adalah
perkembangan
industri
contact center, kebutuhan untuk
berbagi best practice dan expertise,
dan kebutuhan untuk memberikan
penghargaan bagi contact center
terbaik.

S

partisipasi aktif dari berbagai asosiasi
negara lain dalam memberikan
tenaga ahli yang dapat menjadi juri
dan sebagai pembicara.

Dalam kesempatan pembentukannya
disepakati tanggal 1 Februari
2019 sebagai awal kesepakatan
pembentukan CC-APAC.

Begitu juga berbagai kegiatan
tersebut dapat menjadi event yang
diikuti oleh anggota asosiasi negara
lain. Dengan kerjasama ini, maka
setiap asosiasi bisa memberikan
dukungan dalam bentuk promosi
kepada anggota, serta membantu
anggota dalam melakukan proses
pendaftaran dan mengikuti kegiatan
tersebut.

Berbagai
penghargaan
dan
konferensi yang diadakan masingmasing asosiasi perlu mendapatkan
dukungan, baik dalam bentuk dewan
juri berpengalaman, pembicara dari
pelaku industri maupun sponsorship
dari vendor. Untuk itu membutuhkan

Berdasarkan kesepakatan 8 anggota
asosiasi, maka nama yang terpilih
adalah CC-APAC (Contact Center
Associations Asia Pacific). Hal ini
menyatakan bahwa ini adalah
gabungan dari berbagai asosisasi
contact center di kawasan Asia Pasifik.

Pada saat awal pembentukan CCAPAC terdiri dari 8 asosiasi yaitu
AusContact Association (AusContact),
Contact Center Association of Malaysia
(CCAM), Contact Centre Association
of Singapore (CCAS), China Contact
Center & CRM Association (CNCCA),
Hong Kong Call Centre Association
(HKCCA), Indonesia Contact Center
Association (ICCA), Taiwan Contact
Center Development Association
(TCCDA) dan Thai Contact Center
Trade Association (TCCTA).
Berbeda dengan asosiasi contact
center Asia Pasifik sebelumnya,
kehadiran CC-APAC untuk mewakili
kebutuhan kolaborasi antara asosiasi

contact center di beberapa negara di
Asia Pasifik. Jika sebelumnya asosiasi
APCCAL dapat mewakili anggota
perorangan,
pendiri
(founder),
mantan ketua asosiasi (life-time
members), maka CC-APAC hanya
menggabungkan asosiasi contact
center.
Misi
CC-APAC
adalah
untuk
mempromosikan kolaborasi best
practics regional secara aktif,
membangun jaringan di antara
para profesional contact center dan
customer experience. Kolaborasi
anggota asosiasi contact center
mencakup partisipasi dalam acara,
penghargaan, dan simposium atau
konferensi masing-masing negara.
CC-APAC akan menjadi asosiasi yang
mewakili kolaborasi kolektif asosiasi
contact center yang hadir untuk
mendorong pengembangan profesi
layanan pelanggan, yang diakui
sebagai badan asosiasi profesional
untuk wilayah APAC. Tujuan CC-APAC
adalah untuk mewakili profesi layanan
pelanggan dan mempromosikan
peran, reputasi, dan pengakuannya
dalam domain internasional.
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CC-APAC hadir untuk mempromosikan
profesionalisme, mengembangkan
standar
kinerja,
mengakui
keunggulan layanan para profesional
dan mendorong berbagai praktik
terbaik, dengan keterlibatan aktif
dari anggotanya, untuk mengatasi
perubahan kebutuhan bisnis contact
center dan pelanggan.
Beberapa bidang yang diminati
dalam kerjasama ini adalah berbagi
pengetahuan, praktik terbaik, dan
inovasi, serta partisipasi dalam acara
negara masing-masing, penghargaan
dan simposium. Kehadiran CC-APAC
diharapkan
mendorong
adanya
pelatihan
dan
pengembangan
keterampilan
anggota
asosiasi,
terutaa di pasar negara berkembang.
Dengan adanya forum diskusi untuk
berbagi trend dan umpan balik serta
untuk memfasilitasi pengembangan
kegiatan yang menjadi kepentingan
bersama, asosiasi akan membuat
pengaturan yang sesuai dengan
kegiatan masing-masing. Dengan
adanya kesadaran bahwa masingmasing
asosiasi
mempunyai
kepentingan berbeda. Kesadaran
akan adanya manfaat yang timbal

balik akan dicapai terutama melalui
partisipasi aktif pada berbagai acara
dan melalui komunikasi antara
anggota.
Kehadiran CC-APAC juga diharapkan
dapat mengembangkan hasil atau
publikasi yang sesuai. Berbagai
mekanisme dapat dilakukan untuk
mendukung inisiatif terkait dengan
kegiatan yang menjadi kepentingan
bersama. Berbagai kegiatan di
atas akan dipublikasikan serta
pencapaiannya
ditinjau
secara
berkelanjutan dan dilaporkan kepada
masing-masing perwakilan yang
ditunjuk dari setiap asosiasi.
Semua
asosiasi
setuju
untuk
mempromosikan kolaborasi regional
secara aktif dengan berbagi praktik
terbaik, membangun jaringan antar
profesional customer experience
dan memberikan dukungan serta
partisipasi
aktif
dalam
setiap
acara asosiasi, penghargaan dan
simposium.

PENGURUS ICCA

Andi Anugrah,
Sekretaris ICCA

Indonesia, Avaya Indonesia, Lucent
Technologies, Dian Graha Elektrika
dan Nusa Cipta Rancana.
Direktur PT Telexindo Bizmart
ini menjadi salah satu inisiator
pembentukan Indonesia Contact
Center Association (ICCA) pada
tahun 2003, serta pembentukan Asia
Pacific Contact Center Association
Leaders (APCCAL) pada tahun 2007.
Sejak 2006, Andi dipercaya sebagai
Ketua ICCA hingga saat ini yang telah
berlangsung selama empat periode
kepengurusan.

ndi Anugrah merupakan
konsultan yang berfokus
pada pengembangan solusi
Contact Center dan CRM.
Merupakan tenaga terlatih dan
praktisi berpengalaman, khususnya
Perencanaan dan Pengembangan
Teknologi
Contact
Center,
Performance Analysis, Contact Center
Business Strategic, Business Process
Design, Telemarketing Management.

Andi juga pernah memimpin APCCAL
pada periode 2015-2017 sebagai
Ketua. Namun sejalan dengan adanya
perubahan asosiasi dan keanggotaan
saat ini berganti menjadi CC-APAC.
Dimana Andi juga berperan sebagai
salah satu inisiator terbentuknya
asosiasi baru tersebut. Diantara
kesibukannya memimpin Telexindo
dan ICCA ia aktif sebagai pembicara
pada berbagai seminar, aktif menulis
dan menjadi juri pada berbagai event
Contact Center di kawasan Asia Pasifik.

Dalam karirnya, sebagian besar
waktunya dihabiskan pada industri
Telekomunikasi, Teknologi Informasi
dan Perbankan. Sebelum mendirikan
Telexindo Bizmart pernah berkarir di
Brandt International, Bank Danamon

Bersama ICCA, Andi telah berhasil
menyelenggarakan kompetisi The
Best Contact Center Indonesia
yang memberikan penghargaan
terhadap para praktisi dan industri
contact center yang berprestasi di

A

Indonesia Penyelenggaraan The Best
CC Indonesia ini telah berlangsung
sejak tahun 2007 dan dilaksanakan
setiap tahun. Sekaligus Andi juga
pernah menyelenggarakan Contact
Center Asia Pacific Conference di
Bali pada tahun 2010. Konsultan
ini memperoleh gelar kesarjanaan
dari
Universitas
Hasanuddin,
jurusan Teknik Telekomunikasi dan
Elektronika serta lulusan Magister
Management dengan pengkhususan
pada
Marketing
Management.
Disamping itu, juga mendapatkan
sertifikasi professional sebagai Design
Specialist Contact Center/CRM. Andi
menjadi trainer utama untuk berbagai
Program sertifikasi ICCA, seperti untuk
Team Leader, Supervisor, Manager,
Agent dan Quality Assurance.
Beberapa lembaga dan perusahaan
telah mendapatkan jasa konsultan
yang diberikan Andi dalam rangka
pembangunan dan pengembangan
contact center. Baik lembaga
pemerintahan,
BUMN
maupun
perusahaan swasta lainnya.
Ia
banyak mendedikasikan waktu dan
tenaganya untuk pengembangan
dan kemajuan industri contact center
di Indonesia serta membagikan ilmu
dan pengalamannya dalam berbagai
pelatihan dan program edukasi bagi
praktisi contact center di Indonesia.
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signifikan yang dialami oleh Halo
BCA sejak itu, dari sekedar call center
sekarang sudah bertransformasi
menjadi Center of Digital, dimana
segala layanan customer service
perbankan digital tersentralisasi
dibawah kepemimpinan Wani.

Wani Sabu,
Sekretaris ICCA

W

ani
Sabu
adalah
Executive Vice President
dari Bank Central Asia
sejak Desember 2017.
Wani mengawali karir di BCA sebagai
Management Trainee pada tahun 1991
yang kemudian dipercaya menjadi
lead auditor selama 8 tahun di Divisi
Audit Internal. Karir Wani berlanjut
semakin besar ketika pada tahun 2007
dipercaya menjabat sebagai Head of
Halo BCA dibawah kepemimpinan
Wakil Presiden Direktur Armand
Hartono. Banyak sekali perubahan

Dari tahun 2010 sampai dengan
saat ini kurang lebih sudah 847
penghargaan dan pengakuan yang
didapat Halo BCA tidak hanya dari
dalam negeri namun juga dari luar
negeri, antara lain 281 International
awards dari Contact Center World dan
berhasil mengantarkan Indonesia 8
tahun berturut-turut menjadi Grand
Champion dalam ajang tersebut,
9 Tahun berturut-turut mendapat
pengakuan dari Asia Pacific Contact
Center Association Leaders for
Excellent Performance for Contact
Center Operations, 9 Tahun berturutturut menjadi pemenang The Grand
Champion of The Best Contact Center
Indonesia, 7 Tahun berturut-turut
memperoleh Top Brand Award dan
WOW Brand Award kategori Call
Center, dan masih banyak lagi.

E
Evi Riawati,
Bendahara ICCA
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Penghargaan
personal
pun
berhasil diraih Wani pada tahun
2016 ketika berhasil membawa
pulang penghargaan dari Youth
Women Netizen Awards karena
berhasil menjadi tokoh perempuan
yang paling berpengaruh dan
menginspirasi
didalam
bidang
professional
perbankan.
Tidak
berhenti disitu saja, penghargaan
sebagai Industry Champion kategori
individual juga didapat Wani dari
Contact Center World karena berhasil
meningkatkan dan mengembangkan
industri contact center di Indonesia.
Tidak tanggung-tanggung, Wani
dapatkan penghargaan tersebut
selama 4 tahun berturut-turut dari
tahun 2015 sampai 2018.
Kisah sukses Wani dalam membawa
Halo BCA menjadi the best world class
contact center pun sudah dituangkan
di buku yang ditulisnya dengan judul
Journey to Find Happiness in Halo
BCA yang launching pada 13 Juli 2018
yang lalu.

vi Riawati sebelumnya adalah
Sekretaris ICCA pada periode
2014-2019. Kembali terpilih
menjadi
pengurus
ICCA
periode 2019-2024 dan dipercaya
sebagai Bendahara. Evi merupakan
lulusan MBA dari UGM dan saat ini
aktif sebagai pengajar pada berbagai
perusahaan atau lembaga.

Kemudian Evi pindah ke Bank Mandiri
atas hasil merger Bank Dagang Negara
dan menjadi VP Mandiri Call. Pada
tahun 2016, ia memilih untuk istirahat
dari dunia perbankan dan menjadi
Volunteer Instructor for Difabel,
BBRVBD. Selnjutnya Evi bergabung
dengan ThisAble Enterprise sebagai
Instructor for Difabel.

Selama karirnya Evi menghabiskan
banyak waktunya pada industri
Perbankan, baik di BCA, Bank
Dagang Negara maupun di Bank
Mandiri. Pengalaman kerja dimulai
sebagai tenaga pengajar di BCA pada
tahun 1993 sampai dengan 1996.
Selanjutnya pindah ke Bank Dagang
Negara sebagai Professional Staff
of Public Relation pada tahun 19961999.

Berbagai prestasi yang diraih
diantaranya sebagai Best Leader,
ContactCenterWorld Global, Las
Vegas 2014, Runner Up Best Trainer,
ContactCenterWorld Asia Pacific,
Singapore 2009. Evi juga mencatat
namanya sebagai pemenang Gold
Medal Best Manager, ICCA pada 2009
dan terpilih sebagai Mandiri Best
Employee tahun 2009.

R

endar Mahardhika Putra, atau
akrab dipanggil Reno, saat ini
dipercaya sebagai National
Contact
Centre
Manager
salah satu perusahaan multinasional
Coca-Cola Amatil Indonesia. Dengan
latar belakang pendidikan Sarjana
Sains (S.Si.) dari Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto Jawa Tengah.

Rendar Mahardhika Putra,
Bidang Keanggotaan ICCA

Sebelum
dipercaya
menjadi
National Contact Centre Manager,
Rendar pernah menjabat sebagai
Quality Assurance Analyst, Supply
Chain Department. masih pada
perusahaan yang sama Coca-Cola
Amatil Indonesia, ia kemudian
dipercaya menjadi National Contact
Centre Supervisor, Modern Trade
Department.
Selanjutnya
tahun
2015 diberikan kesempatan menjadi
Customer Care Operation Manager,
Marketing Department dan pada
tahun 2019 diangkat menjadi
National Contact Centre Manager,
Marketing Department Coca-Cola
Amatil Indonesia melapor langsung
kepada Marketing Director. National

G
M. Gilang
Pramuwidyatama
Bidang Keanggotaan ICCA

ilang Pramuwidyatama, saat
ini aktif menjabat sebagai
business development &
innovation manager di
Infomedia Nusantara yang berfokus
dalam perencanaan pengembangan
bisnis melalui aliansi strategis
dengan fokus portfolio CRM. Gilang
merupakan alumnus dari Institut
Teknologi Bandung (ITB) pada
bidang bisnis dan manajemen.
Selain itu Gilang juga merupakan
lulusan S2 pada bidang Innovation &
Entrepreneurship dari University of
Warwick (UK) dengan penelitian yang
berfokus pada difusi inovasi teknologi
CRM pada lingkup perencana
keuangan di Indonesia.
Sebelum berlabuh di Infomedia
Nusantara,
Gilang
memiliki
pengalaman bekerja pada lingkup
industri FMCG sebagai marketing

Contact Centre yang dipimpin oleh
Rendar terdapat dua pilar besar
yaitu Customer Care Operation
dan Sales Operation yang masingmasing pilar tersebut dipimpin oleh
Manager Operasional. Saat ini jumlah
NCC Representative (Agent) adalah
sebanyak 61 yang dibawahi oleh
12 Team Leader dan 4 Supervisor.
Serta dibantu juga oleh 4 Officer
untuk business review dan people
devepment serta 1 Specialist yang
mensupport infrastruktur.
Penghargaan pribadi yg pernah
diterima diantaranya adalah menjadi
Platinum
Winner
di
Kategori
Supervisor TBCCI ICCA pada tahun
2012. Kembali meraih penghargaan
pada tahun 2014 sebagai Bronze
Winner di Kategori Manager, TBCCI
ICCA. Selama karirnya di CCAI,
Rendar juga mendapatkan berbagai
penghargaan, tercatat selama tahun
2011-2018 ada total 40 penghargaan
baik untuk kategori individual
maupun kategori corporate yang
diraih untuk CCAI.

promotion executive pada perusahaan
FMCG di Indonesia dan juga sebagai
Industry Analyst pada sebuah
perusahaan market intelligence and
consulting. Di samping itu Gilang
juga focus mendikasikan dirinya pada
bidang akademik dengan menjadi
dosen pada sebuah perguruan tinggi
swasta, mengajar modul manajemen
inovasi.
Gilang mendapatkan penghargaan
beasiswa LPDP dari kemenku pada
tahun 2014 untuk menempuh studi
master di britania raya. Selain itu
departemen yang dipimpin oleh
Gilang juga memenangkan award
pada level TELKOM Group yaitu
Miracle Enterprise Award di tahun
2017 sebagai The Most Innovative dan
juga membawa produk Infomedia ke
level Asia pada Stevie Award 2017
(Bronze).
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H

enny Setyawati, ST, saat ini
dipercaya sebagai Kepala
Kantor pada Kantor Layanan
Informasi dan Pengaduan
(KLIP) DJP. Henny adalah lulusan
Sarjana (S1) pada Teknik Fakultas
Teknik Geodesi UGM yang merupakan
karyawan berprestasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

Henny Setyawati,
Ketua Bidang Keanggotaan
ICCA

Sebelum dipercaya sebagai Kepala
Kantor KLIP Ditjen Pajak, Henny
pernah ditempatkan pada Seksi
Bimbingan Penyuluhan_Kanwil DJP
Jakarta Khusus pada tahun 2010.
Selanjutnya Henny ditempatkan
pada Seksi Hubungan Internal
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan. Pada tahun 2013,

contact center publik maupun non
publik. Dalam karir sebelumnya, ia
banyak mendedikasikan waktunya
untuk mengelola pengembangan
SDM diantaranya di PT Tlogomas
Engineering
Plastic Industry,
Vocational & Education Development
Center (VEDC), PT
Solusi Pintar
Indonesia, Puspa Martha, dan PT
Gemah Ripah Arditama (Puri Group).

Anita Rizqiana

Ketua Bidang Penghargaan

W

anita yang akrab disapa
Anita ini memilih untuk
mengisi
hidupnya
dengan menyibukkan
diri dalam berbagai kegiatan mulai
dari seminar, pelatihan, sharing,
dan menyelenggarakan berbagai
event serta membangun hubungan
kerjasama dengan berbagai pihak.
Saat ini dipercaya sebagai Business
Solution Manager PT Telexindo
Bizmart, sebuah perusahaan yang
berfokus pada Contact Center
Solution,
Partnership,
Event
Management dan Publishing.
Sebagai salah satu manajer yang
mengelola bisnis unit, Anita aktif
mendampingi konsultan Ahli Andi
Anugrah, sebagai tenaga ahli muda
dalam berbagai proyek konsultan
pembangunan dan pengembangan
contact center di Indonesia. Baik
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Sarjana Ekonomi dari Universitas
Negeri Malang ini menjadi salah
satu pengurus ICCA (Indonesia
Contact Center Association) sejak
tahun 2014 di Bidang Komunikasi.
Dan pada periode 2019-2024 ia
mendapatkan amanah sebagai Ketua
Bidang Penghargaan, yang salah satu
tugasnya adalah menyelenggarakan
event tahunan terbesar yang
diselenggarakan oleh ICCA (Indonesia
Contact Center Association) yaitu
The Best Contact Center Indonesia. Ia
aktif sebagai panitia penyelenggara
The Best Contact Center Indonesia
selama 5 kali penyelenggaraan secara
berturut-turut.
Salah satu pengembangan diri yang
dilakukan adalah hobbynya membaca
berbagai referensi buku, mengikuti
berbagai seminar, benchmarking ke
berbagai contact center baik dalam
maupun luar negeri. Beberapa hal
pinsip yang di milikinya dalam bekerja
adalah belajar keras, bekerja cerdas,
berbagi, tulus dan tuntas dalam
melayani. Selain mendedikasikan

Henny diberikan kepercayaan untuk
memimpin Kantor Layanan Informasi
dan Pengaduan Direktorat Jenderal
Pajak.
Penghargaan pribadi yang pernah
diterima
diantaranya
terpilih
sebagai penerima Gold The Best
Manager Contact Center pada tahun
2017. Henny juga mendapatkan
Penghargaan Pegawai Berprestasi II di
Lingkungan Kementerian Keuangan
pada Tahun 2017 serta kembali
mendapatkan penghargaan yang
sama pada Tahun 2018.

waktu dan tenaganya untuk dunia
contact center yang digelutinya saat
ini, ibu dari 3 orang putra-putri ini
memprioritaskan
pengabdiannya
kepada keluarga.
Selain kesibukannya menjalankan
bisnis di PT Telexindo Bizmart, ia
juga membagi perannya memimpin
perusahaan barunya PT Aruwa
Nusadaya Insatama yang telah
dirintisnya sejak 2 tahun terakhir.
PT Aruwa Nusadaya berkontribusi
dalam industri contact center sebagai
perusahaan penyedia tenaga kerja
yang terlatih serta memiliki program
pengembangan bagi tenaga contact
center yang disalurkannya. Aruwa
memiliki program pengembangan
SDM melalui berbagai pelatihan
tenaga kerja tidak hanya untuk
industri contact center melainkan
untuk berbagai kebutuhan pelatihan
tenaga kerja lainnya. Aruwa juga
menyediakan tenaga support bagi
ICCA sebagai pelaksana event yang
dituangkan dalam MOU dan sudah
berjalan sejak tahun 2017.
Berharap dari semua aktivitas yang ia
tekuni memberinya banyak manfaat,
“berbagi, memberi dan menerima”
membawa dampak positif bagi diri
dan lingkungannya. Pribadi yang
bahagia dengan profesinya dapat
mendedikasikan dirinya untuk lebih
bermanfaat bagi orang lain.

Maria Wibisono,
Bidang Penghargaan

Retno Haryanti,
Bidang Penghargaan

M

lebih besar untuk mengemban tugas
sebagai Assistant Vice President dari
urusan Manajemen Kualitas Layanan
Digital sampai dengan sekarang.

R

mengelola Knowledge Base System
sekaligus bertanggungjawab atas
Performance Report Contact Center
Bank Mandiri.

aria Wibisono yang biasa
disapa dengan Maria
adalah Assistant Vice
President dari Center of
Digital, Bank Central Asia, bank swasta
terbesar di Indonesia. Merupakan
lulusan
Universitas
Diponegoro
fakultas Ekonomi dan mengawali karir
sebagai Management Trainee dari
BCA Development Program. Setelah
berhasil menyelesaikan 1 tahun
program tersebut, Maria langsung
ditempatkan di Halo BCA sebagai
Supervisor operasional pada tahun
2013. Pada awal tahun 2016 Maria
diberi kepercayaan untuk menjadi
Supervisor di urusan pendukung dan
layanan operasional Halo BCA yang
kemudian pada akhir tahun 2016
Maria dipromosikan menjadi Assistant
Manager untuk urusan Quality
Assurance. Dua tahun kemudian
Maria diberikan kepercayaan yang

etno Haryanti mengawali karir
di Bank Mandiri sebagai Officer
Development Program pada
tahun 2010. Lulusan Fakultas
Ilmu Komunikasi dari Universitas
Padjadjaran ini langsung ditempatkan
di Mandiri Contact Center sebagai
Assistant Manager untuk layanan
Email Bank Mandiri. Seiring dengan
pengembangan layanan di Mandiri
Contact
Center,
kemudian
ia
ditempatkan
sebagai
Manager
di layanan Digital Media yang
mengelola email serta akun social
media resmi Bank Mandiri seperti
twitter, facebook, dan telegram.
Saat ini Retno dipercaya sebagai
Senior Manager di unit khusus yang

A

gus Hidayat saat ini menjabat
sebagai Manager Operation
Planning & Controlling di
PT Infomedia Nusantara,
Telkom Group.
Merupakan lulusan S1 Statistika
Universitas Padjadjaran dan S2
Ekonomi Universitas Trisakti, memiliki
sertifikat profesional dibidang marke.
ting, yaitu Certified Professional
Marketer (CPM) Asia sejak tahun 2014

Agus Hidayat,
Ketua Bidang Kemitraan
ICCA

Selama kurang lebih 7 tahun
bergabung di BCA, Maria sudah
mengumpulkan berbagai macam
prestasi baik secara individual
maupun secara corporate, internal
maupun eksternal perusahaan. Untuk
kompetisi internal perusahaan, Maria
pernah menjadi perwakilan divisi
untuk mengikuti Smart Solution
Reward Program BCA pada tahun
2015, Juara 1 Porseni BCA Cup, dan
30 besar finalis BCA Innovation
Award 2018. Berbagai macam
penghargaan eksternal perusahaan
pun juga berhasil didapatkan dari
ajang National CS Championship, The
Best Contact Center Indonesia, dan
Contact Center World.

Penghargaan yang pernah diperoleh
diantaranya adalah Silver Medal
untuk The Best use of Social Media di
Contact Center World Las Vegas tahun
2012 dan 2016 serta penghargaan
Platinum untuk kategori Corporate
Social Media dan Operations The Best
Contact Center Indonesia. Mewakili
PT Bank Mandiri (Persero), tbk Retno
terpilih Sebagai salah satu pengurus
ICCA pada Bidang Penghargaan untuk
periode 2019-2024.

Development, Business Research and
Consulting Services, Marketing dan
Business Assurance.
Penghargaan yang pernah di
dapatkan yaitu Juara Pertama
Kategori Community of Practice:Karya
Tulis Kampium Award Telkom (2014)
dan Peserta Tersolid Metra Manager
Leadership Program (2015)

Selama berkarir di Infomedia pernah
menjabat berbagai posisi manager
diantara nya sebagai Manager
Pengelolaan Kualitas dan Bisnis
Proses, Corporate Planning, Business
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T

Tetty Indrawati,
Bidang Kemitraan

etty Indrawati saat ini
menjabat sebagai Corporate
Secretary pada PT Indonesia
Comnets Plus (ICON+), salah
satu anak perusahaan PLN. Dengan
latar belakang pendidikan Sarjana
Teknik Informatika, Tetty memulai
karirnya sebagai IT Staf di Indonesia
Power pada tahun 2000.

supervisor. Selama kurang lebih
5 tahun, Tetty menjabat sebagai
Manager Contact Center, mulai tahun
2010 sampai dengan 2015. Dengan
latar belakang Teknik Informatika,
Tetty cukup lama berada dalam
organisasi IT, sejak tahun 2004 sampai
dengan 2010 menjabat sebagai
Deputy Manager IT.

Selama bekerja di Indonesia Comnets
Plus (ICON+) Tetty menempati
berbagai posisi berbeda, diantaranya
sebagai GM Strategic Business Unit
Ketenagalistrikan,
GM
Strategic
Business Services Korporat, Manager
Bidang General Affair dan Manager
Bidang Contact Center.

Penghargaan yang pernah dicapai
adalah sebagai Pemenang lomba
karya inovasi PLN. Tetty juga
dipercaya sebagai Presenter karya
tulis CEPSI di Fukuoka, India, dan
Macao. Serta menjadi Peserta dan
Pemenang lomba korporat ICCA.
Tetty sebelumnya adalh Bendahara
ICCA, akan tetapi seiring dengan
beban pekerjaan ia lebih memilih
untuk terlibat di ICCA untuk bidang
Kemitraan.

Selama menjabat sebagai Manager
Contact Center, Tetty membawahi
kurang lebih 1500 CSO dan 11

R

obby Saputra, saat ini menjabat
sebagai AVP of Service &
Facility Analysis. Merupakan
lulusan S2 Magister Teknologi
Informasi Universitas Indonesia.
Selama karirnya di Angkasa Pura II,
Robby telah menempati berbagai
posisi diantaranya sebagai Staff
IT, Pengawas Tugas Operasi Flight
Information
System,
Assistant
Manager IT, Kepala Bagian IT, Asisten
Deputi Kinerja Bisnis Bandara, Contact
Center Manager di PT Angkasa Pura II.

Robby Saputra,
Ketua Bidang Sosial ICCA

Kegiatan organisasi yang diikuti selain
di ICCA, Robby menjadi Ketua Umum
DPP Serikat Karyawan Angkasa Pura

A

rio Bimo Pranoto saat ini
dipercaya sebagai Contact
Center Trainer di Kring Pajak
1500200. Bimo merupakan
lulusan S1 Sarjana Administrasi Publik
STIA LAN Jakarta.

Ario Bimo Pranoto,
Bidang Sosial ICCA

Setelah menyelesaikan pendidikan
Tahun 2009 lulus D3 STAN, Bimo
mendapatkan
penugasan
dan
bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.
Penempatan
pertama
menjadi
Pelaksana
di
KP2KP
Sambas,
Kalimantan Barat. Selanjutnya masuk
ke Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan
Internal, KPP Pratama Singkawang,
Kalimantan Barat.
Sejak tahun 2014 melalui jalur open
bidding, seleksi internal ditjen pajak
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II, Sekretaris Yayasan Komunitas Yatim
Satu Benih, dan Ketua Bidang Sosial
Rohis. Berbagai prestasi yang telah
dicapai dan penghargaan pribadi
yang pernah diterima. RObby tercatat
sebagai Peserta Terbaik Nation
Building Program di Pusdikpom
Cimahi, Platinum Medal Contact
Center Manager 2017, dan Gold Medal
BTB Contact Center Manager 2018.

dari seluruh Indonesia. Bimo akhirnya
terpilih menjadi agent Contact
Center. Yang selanjutnya dipercaya
menjadi Team Leader setelah menjadi
Best Agent. Akhirnya dipercayai
menjadi Trainer dan Project Manager
dibeberapa kesempatan.
Beberapa prestasi yang telah diraih
adalah terpilih sebagai pemenang
Platinum
BTB
Trainer
TBCCI
2016 dan sebelumnya menjadi
pemenang Bronze Trainer TBCCI
2015. Delegasi Secondment Program
Australia Taxation Office (ATO)
untuk pengembangan pelayanan.
Membawa Kring Pajak 1500200
meraih penghargaan baik skala
Nasional maupun Internasional.

Seminar

PAJAK JASA PENYEDIAAN

TENAGA KERJA

S

alah satu sesi yang cukup
menarik dengan pemaparan
yang cukup luas adalah
mengenai
perpajakan.
Ada 2 hal yang digambarkan
dalam kesempatan seminar kali
ini yaitu mengenai mekanisme
pajak pertambahan nilai (PPN) jasa
tenaga kerja serta mekanisme pajak
penghasilan (PPh) bagi perusahaan
dan tenaga kerja. Hadir memberikan
penjelasan Medijati, Kepala Seksi
PPN Perdagangan I Direktorat
Peraturan Perpajakan (PP) I Ditjen
Pajak dan Sulistyo Nugroho, Kepala
Seksi Peraturan Pemotongan dan
Pemungutan PPh II Direktorat PP II
Ditjen Pajak.
Dalam
pemaparan,
Medijati
menyampaikan dasar pengenaan

PPN sesuai dengan UU PPN. Dengan
mengutip pasal 3A bahwa pengusaha
yang melakukan penyerahan JKP,
kecuali pengusaha kecil yang
batasannya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan,
wajib
melaporkan
usahanya
untuk
dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan
wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan PPN dan PPnBM yang
terutang. Dilengkapi dengan pasal
4 ayat 1 huruf c yang menyatakan
penyerahan jasa kena pajak dalam
daerah pabean dikenakan PPN.
Medijati juga menyampaikan bahwa
dalam pasal 4A ayau 3 huruf k, yang
menjelaskan bahwa jasa tenaga kerja
termasuk jenis jasa yang tidak dikenai
PPN. Namun untuk jasa contact center
tidak termasuk jenis jasa yang tidak
dikenai PPN. Melengkapi paparannya

Medijati juga menyampaikan bahwa
sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012
tentang Kriteria dan/atau Rincian
Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai
Pajak Pertambahan Nilai (PMK-83/
PMK.03/2012) menyatakan bahwa
kelompok jasa tenaga kerja yang
tidak dikenai PPN meliputi jasa
tenaga kerja, penyediaan tenaga
kerja, dan penyelenggaraan pelatihan
bagi tenaga kerja tidak dikenai PPN.
Medijati juga mengutip mengenai
ketentuan
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013,
yang memberikan pengecualian bagi
pengusaha kecil dalam kewajiban
melaporkan usaha untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Dalam PMK tersebut menyatakan
bahwa pengusaha kecil merupakan

pengusaha yang selama 1 (satu) tahun
buku melakukan penyerahan BKP
dan/atau JKP dengan jumlah omset
tidak lebih dari 4,8 Milyar Rupiah.
Pemberian fasilitas tidak dikenakan
PPN atas jasa outsourcing ini
berlandaskan Pasal 66 Ayat (1)
Undang-Undang (UU) Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang
berbunyi
“Pekerja/buruh
dari perusahaan penyedia jasa/
buruh tidak boleh digunakan oleh
pemberi kerja untuk melaksanakan
kegiatan pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan
proses produksi, kecuali untuk
untuk kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan
dengan proses produksi.”
PMK-83/PMK.03/2012 merinci bahwa
fasilitas tidak dikenai PPN atas jasa
penyediaan tenaga kerja diberikan
kepada
pengusaha
penyediaan
tenaga kerja yang memenuhi kriteria.
Pertama, pengusaha penyediaan
tenaga kerja semata-mata hanya
menyerahkan jasa penyediaan tenaga
kerja yang tidak terkait dengan
pemberian jasa kena pajak lainnya,
seperti jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konsultasi, jasa pengurusan
perusahaan, jasa bongkar muat dan/
atau jasa lainnya. Kedua, pengusaha
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penyediaan tenaga kerja tidak
melakukan pembayaran gaji, upah,
bonus,
honorarium,
tunjangan,
dan/atau sejenisnya kepada tenaga
kerja yang disediakan. Ketiga,
pengusaha penyediaan tenaga kerja
tidak bertanggung jawab atas hasil
kerja tenaga kerja yang diserahkan
kepada pengguna jasa tenaga
kerja. Keempat, tenaga kerja yang
disediakan masuk dalam struktur
kepegawaian pengguna jasa tenaga
kerja.Kriteria yang tertuang dalam
PMK-83/PMK.03/2012 ini bersifat
akumulatif, jadi jika salah satu kriteria
tidak dapat dipenuhi, maka kegiatan
penyediaan tenaga kerja tersebut
dikenakan PPN sebesar 10% dari
Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Lebih
lanjut disampaikan bahwa PMK-83/
PMK.03/2012 mengatur kelompok
jasa tenaga kerja yang tidak dikenai
PPN. Pertama, jasa tenaga kerja,
sepanjang tenaga kerja menerima
imbalan, gaji, upah dan sejenisnya dan
bertanggung jawab langsung kepada
pengguna jasa tenaga kerja. Kedua,
jasa penyediaan tenaga kerja. Ketiga,
jasa penyelenggaraan pelatihan bagi
tenaga kerja, yang dilakukan oleh
lembaga pelatihan kerja yang telah
memperoleh izin atau terdaftar pada
instansi di bidang ketenagakerjaan.
Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan
diatur
bahwa
perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lainnya melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan
atau penyediaan jasa pekerja/
buruh yang dibuat secara tertulis.
Penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan (outsourcing) tersebut
tidak termasuk dalam pengertian
jasa tenaga kerja yang tidak dikenai
PPN.
Pemborongan
pekerjaan
(outsourcing) tersebut merupakan
penyerahan jasa terkait dengan
pekerjaan yang diborongkan tersebut.
Dalam hal pekerjaan (outsourcing)
tersebut termasuk Jasa Kena Pajak,
DPP atas penyerahan Jasa Kena
Pajak tersebut adalah penggantian,
yaitu nilai berupa uang, termasuk
semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pengusaha
karena penyerahan Jasa Kena Pajak,
tidak termasuk PPN yang dipungut
menurut UU PPN dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur
Pajak.
Menurut Sulistyo Nugroho, ketentuan
PPh bagi perusahaan jasa penyedia
tenaga kerja (perusahaan outsourcing)
cenderung lebih sederhana dari
PPN. Untuk memahami ketentuan

tetap bagi perusahaan penyedia jasa
tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 definisi pegawai tetap
adalah pegawai yang menerima
atau
memperoleh
penghasilan
dalam jumlah tertentu secara teratur,
termasuk anggota dewan komisaris
dan anggota dewan pengawas, serta
pegawai yang bekerja berdasarkan
kontrak untuk suatu jangka waktu
tertentu yang menerima atau
memperoleh penghasilan dalam
jumlah tertentu secara teratur.

PPh tersebut kita berangkat dari dua
sisi, pertama dari sisi perusahaan
outsourcing dan kedua dari sisi tenaga
kerja. Bagi perusahaan outsourcing
mula-mula kita perhatikan jumlah
omzet tahunannya dan apakah
memenuhi kriteria sebagai wajib
pajak pengusaha kecil yang berhak
menggunakan
ketentuan
pajak
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
(PP-23/2018) atau tidak.
Apabila
selama
satu
tahun
perusahaan outsourcing memiliki
omzet tidak lebih dari 4,8 milyar maka
perusahaan outsourcing tersebut
berhak memanfaatkan fasilitas pajak
berdasarkan PP-23/2018 dengan
menggunakan tarif pajak final
hanya sebesar 0.5% yang dikalikan
langsung dengan omzet sebagai
dasar pengenaan pajaknya. Namun
apabila perusahaan outsourcing
memilih untuk tidak memanfaatkan
PP-23/2018 atau tidak memenuhi
kriteria sebagai Wajib Pajak yang
berhak memanfaatkan PP-23/2018
maka
perusahaan
outsourcing
tersebut harus mengikuti ketentuan
PPh secara umum.
Perlakuan PPh secara umum yang
berlaku bagi perusahaan outsourcing
mengikuti ketentuan yang diatur
dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh
dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor PMK-141/PMK.03/2015. Dalam

ketentuan tersebut penghasilan yang
diterima oleh perusahaan outsourcing
merupakan penghasilan dari jenis jasa
lain yang dipotong PPh berdasarkan
Pasal 23 Undang-Undang PPh (PPh
Pasal 23).
Dalam kasus perusahaan outsourcing
memasok
tenaga
kerja
bagi
perusahaan contact center, maka
perusahaan contact center wajib
melakukan pemotongan PPh Pasal 23
atas setiap penghasilan yang diberikan
kepada perusahaan outsourcing. PPh
Pasal 23 tersebut dikenakan dengan
tarif 2% dari jumlah bruto penghasilan
yang dibayarkan kepada perusahaan
outsourcing. Jumlah bruto bagi
Wajib Pajak penyedia tenaga kerja
adalah seluruh jumlah penghasilan
tidak termasuk pembayaran gaji
dan pembayaran lain kepada tenaga
kerja sepanjang dapat dibuktikan
dengan kontrak kerja dan daftar
pembayaran gaji dan pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan. Bukti potong PPh
Pasal 23 yang diterima oleh Wajib
Pajak penyedia jasa tenaga kerja
merupakan kredit pajak yang dapat
diperhitungkan sebagai pengurang
kewajiban pajak penghasilan tahunan
Wajib Pajak.

Lebih lanjut Sulistyo menyampaikan
atas gaji atau imbalan yang diberikan
kepada pegawai outsourcing melalui
perusahaan outsourcing dipotong
PPh berdasarkan Pasal 21 UndangUndang PPh (PPh Pasal 21) oleh
perusahaan outsourcing. PPh Pasal
21 tersebut dikenakan dengan tarif
berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang
PPh atas penghasilan neto setelah
dikurangi batasan Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP). Dalam kasus lain
tidak menutup kemungkinan pegawai
contact center bukanlah pegawai
outsourcing melainkan pegawai
contact center sendiri. Dalam kasus
ini gaji atau imbalan yang diberikan
kepada pegawai contact center
dipotong PPh Pasal 21 oleh contact
center sebagai pemberi kerja. (AA)

Untuk tenaga kerja, kita terlebih
dahulu harus memahami bahwa dalam
ketentuan perpajakan status pegawai
outsourcing adalah sebagai pegawai
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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.

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
Center dan Studi Kasus Kontribusi Bisnis
Contact Center.

Membahas mengenai Parameter Kualitas
Pelayanan, Analisa Kasus Pelayanan, Kalibrasi
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

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.

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.

TARGET PESERTA :
• Supervisor dan Manager 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

Executive Talk

GLOBAL CUSTOMER EXPERIENCE

BENCHMARKING REPORT 2019

S

alah satu kutipan dari
presentasi Pranay Anand yang
diambil dari sesi presentasinya
menggambarkan
bahwa
pengalaman pelanggan adalah salah
satu dari parameter yang diukur
untuk mengetahui tingkat kepuasan
pelanggan
terhadap
pelayanan
contact center. Pranay Anand,
Solutions Director for Customer
Experience, Dimension Data Asia
Pacific menekankan bahwa Customer
Experience (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,
yang secara individual mempunyai
prioritas yang berbeda. Terputusnya
hubungan antara harapan dewan
direksi dengan jajaran manager harus
dapat diatasi. Perusahaan besar harus
menjadikan pengalaman pelanggan
sesuai skala prioritas seperti yang
mereka katakan.

Dimension Data Indonesia secara
berkala merilis Global Customer
Experience Benchmarking Report
setiap tahun. Tak terkecuali di tahun
ini, bekerjasama dengan ICCA
launching digelar di awal tahun
ini. Bertempat di XXI Lounge Plaza
Senayan dengan format Executive Talk
acara di buka dengan sambutan Andi
Anugrah selaku Ketua ICCA (Indonesia
Contact Center Association) dan
sambutan Hendra Lesmana selaku
President Director, Dimension Data
Indonesia. Executive talk ini secara
khusus menghadirkan Pranay Anand,
Solutions Director for Customer
Experience, Dimension Data Asia
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Pacific yang memaparkan hasil
survey Global Customer Experience
Benchmarking 2019.
Acara ini dikemas dalam format
makan siang bagi para undangan
yang hadir, yang terdiri dari para
manager dan praktisi contact center.
Sebagai salah satu bentuk kepedulian
ICCA terhadap pertumbuhan dan
perkembangan industri contact
center di Indonesia, maka ICCA
dan Dimension Data mengemas
acara ini. ICCA tidak hanya sebatas
mempublikasikan hasil survey Global
Experience Benchmarking Report
2019 kepada para undangan yang
hadir. Namun juga mensosialisasikan
trend dari materi survey ini dalam
beberapa pelatihan contact center
yang diselenggarakan oleh ICCA.
Dalam
acara ini turut hadir
memberikan
materi
Hunady
Budihartono,
Regional
Sales
Director, SEA dari Genesys. Hunady
mempresentasikan solusi teknologi
dengan topik “Life happens. So should
great customer experience - put your
customer first”. Hunady menjelaskan

pentingnya
memperhatikan
pengalaman
pelanggan
pada
setiap interaksi yang dilakukan.
Kehadiran teknologi diharapkan
dapat
membantu
manajemen
contact center dalam membangun
customer experience dengan baik
dan terstruktur.
Selanjutnya presentasi dari Mark
Harington, Director of Solution Sales
Practice dari Nice dengan topik
“Customer Engagement Analystics :
Unlocking the Value of Unstructured
Data”. Dalam presentasinya ia
menggambarkan berbagai analisa
dalam bisnis dan pelayanan. Mark
menekankan pentingnya melakukan
analisa yang terstruktur dari berbagai
informasi yang didapatkan dalam
setiap interaksi contact center.
Sesi pelengkap dari acara ini adalah
diskusi panel yang menghadirkan
beberapa manajer contact center
memberikan
sharing
seputar
pengalaman pelanggan contact
center mereka. Diantaranya, Manager
Contact Center dari Bravo Ditjen
Bea Cukai, Angkasa Pura I, Hokben,

dan Tiki JNE semuanya memiliki
segmentasi pelanggan yang berbeda.
Tentu contact center masing-masing
memiliki tantangan dan solusi
yang berbeda pula dalam melayani
pelanggan.
Bravo Bea Cukai lebih banyak
menangani permintaan stake holder
yang berkaitan dengan kepabeanan
dan regulasi bea cukai di Indonesia.
Sedangkan Angkasa Pura I lebih
banyak
menangani
pelayanan
terhadap aktivitas bandara dan
permasalahan
penumpang
dari
berbagai
maskapai.
Hokben
merupakan salah satu contact center
pada industri retail (makanan) yang
melayani pelanggan secara online.
Meskipun kapasitas contact centernya
tergolong kecil, mereka berupaya
untuk melakukan pengembangan
dari sisi kualitas layanan agent dan
teknologi yang digunakan.
Berbeda dengan yang lain, Tiki JNE
menyampaikan
bahwa
contact
center yang mereka miliki tergolong
kapasatas menengah, dengan jumlah
agent yang lebih dari 30 seat mereka

melayani pelanggan dalam berbagai
kategori pelayanan. Mulai dari
permintaan informasi pengiriman,
status pengiriman, pelaporan keluhan
dan progress penanganan keluhan
pengguna jasa pengiriman.
Sejalan dengan tujuan contact
center mereka dibentuk, maka
pengalaman pelanggan menjadi
salah satu tolak ukur bagi kepuasan
yang diberikan oleh contact center
dalam
memberikan
pelayanan.
Contact Center Bravo Bea Cukai
juga mengadakan survey kepuasan
pelanggan guna mengukur kualitas

pelayanan yang diberikan oleh Bea
cukai kepada masyarakat sebagai
salah satu Lembaga publik yang
melayani bidang kepabeanan.
Vera
Damayanti
dari
Contact
Center Astra Honda Motor sempat
menanyakan kepada para panelis
mengenai penerapan pelayanan
digital pada contact center untuk
mendukung
pelayanan
kepada
pelanggan. Hal ini mendapatkan
tanggapan beragam dari panelis,
yang menyesuaikan dengan karakter
pelanggan yang mereka hadapi.

Menutup rangkaian acara Dimension
data memberikan apresiasi kepada
para peserta yang sudah memberikan
partisipasinya mengisi survey Global
Customer Experience yang telah
diedarkan pada akhir tahun 2018
lalu. Berharap semua sharing yang
telah dilaksanakan dalam kegiatan ini
dapat membawa manfaat bagi semua
peserta dan dapat dijadikan masukan
dalam
rangka
pengembangan
contact center di masing-masing
perusahaan (AR).

2 DAYS WORKSHOP

CERTIFIED
CONTACT CENTER
AGENT (CCCA)

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.
Untuk itu contact center harus didukung dengan pelatihan
berkelanjutan untuk mendapatkan tenaga terampil yang
dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Melalui
program sertifikasi yang dilaksanakan ICCA ini, peserta akan
mendapatkan ujian teori dan simulasi sebagai bekal dalam
memberikan pelayanan.

OBJEKTIF :
• Memperkenalkan peserta untuk memahami ruang

lingkup pelayanan dan tanggung jawab agent.
• Melatih kemampuan peserta untuk mempelajari aspek

penting dalam pelayanan.
Melatih kemampuan peserta untuk memahami proses
pelayanan.
• Melakukan ujian sertifikasi dalam teori dan praktek

pelayanan.

BIAYA PELATIHAN :
Rp. 1.250.000,Biaya belum termasuk PPN 10%.
Biaya termasuk : modul, ujian sertifikasi, makan siang,
• snack, buku dan sertifikat.
• Biaya tidak termasuk : Ujian Remedial
•
•

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.

MATERI PEMBELAJARAN :
Modul 1 : Pelayanan Contact Center
Membahas mengenai Lingkup Pelayanan Contact Center,
Istilah Operasional dan Teknologi yang digunakan di Contact
Center

Modul 2 : Tanggung Jawab Agent
Membahas mengenai Tanggung jawab agent dalam pelayanan,
proses pelayanan serta Indikator Kinerja dan Kualitas
Pelayanan.

Modul 3 : Keterampilan Komunikasi
Membahas mengenai keterampilan komunikasi agent dalam
memberikan pelayanan sesuai dengan struktur pelayanan.

Modul 4 : Keterampilan Analisa
Membahas mengenai kemampuan agent dalam proses
menggali kebutuhan pelanggan serta memberikan solusi
atas permintaan pelanggan.

Modul 5 : Simulasi Pelayanan
Mempraktekkan proses yang harus dilakukan dalam
memberikan pelayanan dengan membuat skrip dan rekaman.

Ujian Teori dan Praktek

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

Seminar

KETENAGAKERJAAN
DAN PERPAJAKAN

D

alam diskusi panel kedua
yang dipandu oleh Andi
Anugrah,
membahas
mengenai
ketentuan
outsourcing bagi contact center
dan pajak tenaga kerja. Tampil
sebagai pembicara Sumondang,
SH, MH, Kasubdit Hubungan Kerja
Kemnaker, Medijati - Kepala Seksi
PPN Perdagangan, Sulistyo Nugroho
- Kepala Seksi Peraturan Pemotongan
dan Pemungutan PPh, Pranawengtyas
- Direktur Business Development
Infomedia Solusi Humanika, dan Reni
Septiana, Senior Vice President Center
of Digital Halo BCA.
Dalam paparan awal Sumodang
dari
Kemnaker
menyampaikan
bahwa
pada
dasarnya
sudah
ada aturan mengenai alih daya
tenaga kerja. Di dalam peraturan
perundang-undangan
mengenai
ketenagakerjaan, khususnya UU

Ketenagakerjaan, sebenarnya tidak
dikenal adanya istilah dan bahkan
sistem outsourcing.
Yang ada (dalam UU Ketenagakerjaan),
adalah
penyerahan
sebagian
pelaksanaan
pekerjaan
kepada
perusahaan lain. Saat ini di kalangan
masyarakat
awam
(khususnya
pengusaha), disebut dengan istilah
alih daya, atau alih daya tenaga kerja
dari luar (outsource). Tujuannya
adalah adanya perlakuan yang sama
(dalam syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban) di tempat kerja yang sama,
walaupun berbeda entitasnya. Hal ini
sesuai dengan Pasal 65 ayat [4] dan
penjelasan Pasal 66 ayat [2] huruf c UU
Ketenagakerjaan.
Penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain,
adalah penyerahan suatu bagian,
bagian-bagian
atau
sub-bagian

pekerjaan dari -suatu perusahaan
pemberi
pekerjaan,
termasuk
perusahaan pengguna jasa pekerja/
buruh kepada perusahaan penerima
pemborongan
(vendor)
atau
perusahaan penyedia jasa pekerja/
buruh (service provider) yang disebut
“perusahaan
outsourcing”,
baik
melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan, atau melalui perjanjian
penyediaan jasa pekerja/buruh.
Kata “sebagian” dalam UU Nomor 13
Tahun 2003 diartikan bahwa tidak
semua rangkaian dan jenis pekerjaan
dari suatu perusahaan pemberi
pekerjaan dapat diserahkan kepada
vendor perusahaan outsourcing,
akan
tetapi
hanya
kegiatan
penunjang perusahaan (supporting)
secara keseluruhan dari rangkaian
proses produksi, dan/atau hanya
kegiatan jasa penunjang yang tidak
berhubungan langsung dengan

proses produksi yang bisa diserahkan.
Yang diserahkan dalam perjanjian
pemborongan
pekerjaan
atau
perjanjian penyediaan jasa pekerja
adalah “pekerjaan“. Yang artinya
sekumpulan kegiatan atau aktivitas,
baik dalam rangkaian proses produksi,
maupun dalam pelaksanaan usaha
secara keseluruhan tanpa menyebut
jumlah tenaga kerjanya.
Dengan demikian yang diperjanjikan
dalam
perjanjian
kerjasama
outsourcing
(alihdaya)
bukan
perjanjian sewa-menyewa manusia
atau bahkan bukan jual beli tenaga
kerja.
Perjanjian
outsourcing
seharusnya memperjanjikan “paket
pekerjaan” atau “sub-pekerjaan”
dengan suatu nilai tertentu atau
harga paket yang disepakati dengan
berbagai varian jumlah tenaga kerja
dan sesuai kompetensinya.
Dengan perkataan lain, “outsourcing”
versi UU Ketenagakerjaan, tidak boleh
ada perjanjian untuk penyerahan
sejumlah pekerja/buruh (tenaga
kerja) dari vendor atau service
provider untuk di”perintah” langsung
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oleh management User Company
yang ditentukan jumlah orangnya
dan dihargai orang demi orang
dengan persentase fee tertentu
perorang kepada vendor atau service
provider. Kalau ada praktik semacam
yang terakhir ini, maka inilah yang
oleh Serikat Pekerja- disebut sebagai
human trafficking atau perbudakan
modern, bahkan eksploitasi manusia
oleh sesama manusia.
Outsourcing sendiri di Indonesia
dikenal dalam dua bentuk, yakni
Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Labor
Supply) dan Pemborongan Pekerjaan.
Penyedia Jasa Tenaga Kerja (PJTK)
merupakan suatu kegiatan penunjang
untuk menyediakan tenaga kerja
pada posisi tertentu yang telah
ditetapkan pemerintah. Posisi yang
dimaksud adalah Cleaning Service,
Jasa Boga (Catering, jasa keamanan,
Jasa penunjang di pertambangan dan
perminyakan dan Penyedia angkutan
karyawan.
Output
yang
diberikan
perusahaan PJTK adalah
bukan barang. Satu hal

oleh
jasa,
yang

harus diperhatikan, pada PJTK ini
perusahaan penerima pekerjaan
tidak boleh mengalihkan kembali
penyediaan jasa tenaga kerja
kepada perusahaan lain. Selain itu,
perusahaan PJTK ini harus memenuhi
kriteria sebagai usaha yang Berbadan
hukum (PT), memiliki Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), memiliki Izin
Usaha, memiliki bukti wajib lapor
ketenagakerjaan,
memiliki
Izin
Opersional, mempunyai kantor dan
alamat tetap serta memiliki NPWP
atas nama perusahaan.
Selain
itu
ada
mekanisme
pemborongan
pekerjaan,
yang
merupakan suatu kegiatan penunjang
yang memberikan output berupa
barang. Pekerjaan yang diborongkan
harus pekerjaan non core (kegiatan
penunjang). Hal penting yang harus
dimiliki oleh perusahaan pemberi
kerja adalah Business Process (Alur
Pekerjaan) dan Bukti Lapor ke
Disnaker. Pada bukti lapor Disnaker
ini akan terlihat proses apa saja
yang termasuk non core serta boleh
diborongkan.

Apabila tidak menjalankan praktik
outsourcing
sesuai
peraturan,
maka ada sanksi yang menunggu.
Sanksi-sanksi ini antara lain, jika
tidak memiliki Bukti Lapor Kegiatan
Penunjang ke Disnaker, maka
sanksinya Karyawan outsourcing
menjadi Karyawan Pemberi Kerja.
Jika
mengoutsourcekan
Core
Process, maka sanksinya Karyawan
outsourcing
menjadi
Karyawan
Pemberi Kerja.
Jika perusahaan PJTK yang tidak
mendaftarkan perjanjian bisnis dan
tidak mencatatkan PKWT, maka
sanksinya dicabut Izin Operasionalnya.
Jika perusahaan outsourcing tidak
memenuhi
ketentuan
jaminan
perlindungan kerja, maka sanksinya
menjadi Karyawan Tetap Perusahaan
Outsourcing.
Pranawengtyas
dari
Infomedia
menyampaikan
dalam
praktek
bisnisnya,
Infomedia
telah
menggunakan hampir 20,000 tenaga

kerja yang tersebar di berbagai lokasi.
Berbagai model penyerapan tenaga
kerja yang dilakukan, baik dalam
bentuk pegawai tetap, maupun PKWT.
Baik dalam jangka waktu harian,
bulanan, maupun tahunan atau
jangka waktu tertentu sesuai dengan
kontrak kerja dengan mitra.
Sebagai pengelola contact center
untuk keperluan pelanggan, Halo
BCA, juga menggunakan beberapa
tenaga kerja dalam skema PKWT. Hal
ini diungkapkan Reni Septiana, Senior
Vice President Center of Digital Halo
BCA. Dalam prakteknya, Halo BCA
menggunakan beberapa penyedia
jasa tenaga kerja dan menetapkan
aturan-aturan yang ketat. Halo BCA
juga melakukan evaluasi berkala atas
target yang ditetapkan, sehingga
menghindari
terjadinya
konflik
ketenagakerjaan.
Menurut Reni, pada dasarnya dengan
melakukan pendekatan yang baik
dengan tenaga kerja, serta memenuhi

berbagai aspek kebutuhan tenaga
kerja, maka Halo BCA dapat menjaga
tingkat ketersediaan tenaga kerja
dengan baik. Lebih lanjut Reni
menyampaikan bahwa saat ini Halo
BCA mengelola kurang lebih 1,800
tenaga kerja untuk contact center.
Penempatan tenaga kerja tersebar di
beberapa lokasi seperti BSD, Slipi dan
Semarang.
Dalam kesempatan sesi tanya, Beni
dari BAF mempertanyakan jika ada
karyawan yang tidak menerima hak
sesuai perjanjian, siapa yang harus
lapor perusahaan atau karyawan. Beni
juga mempertanyakan mengenai
langkah-langkah
yang
harus
dilakukan untuk bekerja sama dengan
penyedia tenaga kerja. Sumondang
menyampaikan bahwa menurut
Permen no 19, perjanjian bisnis
harus memuat hak dan kewajiban.
Perjanjian kerja tergantung para
pihak, yang ideal pengaturan upah
tenaga kerja dilakukan bersamaan
dengan perusahaan, tidak hanya
diatur oleh outsource.

Angkie
dari
ThisAble
mempertanyakan
mengenai
penerapan UU Disabilitas di contact
center, dimana perusahaan memiliki
kewajiban untuk mempekerjakan
kelompok berkebutuhan khusus.
Angkie mempertanyakan mengenai
fasilitas yang disediakan pemerintah
bagi Perusahaan atau contact center
yang mempekerjakan tenaga kerja
disabilitas. Menurut Sumondang,
Undang-undang
ketenagakerjaan
sudah mengatur Undang-undang
yang sama untuk yang disabilitas.
Kemenaker
sedang
melakukan
pendekatan ke perusahaan terkait
ide untuk pengadaan pekerjaanpekerjaan yang karyawannya tidak
perlu hadir di tempat kerja, sehingga
memberikan kesempatan kepada
pekerja disabilitas. Menyangkut pajak,
disampaikan oleh pembicara bahwa
belum ada fasilitas pemotongan
pajak tertentu, akan tetapi bisa
diusulkan kepada Ditjen Pajak untuk
mendapatkan pertimbangan.
Dalam
memantau
kinerja
penyedia jasa, Reni dari Halo BCA
mengungkapkan bahwa ada meeting
yang dilakukan setiap 3 bulan dengan
vendor. Setiap vendor memahami
bahwa akan diberlakukan penalti
dan rewards. Kalau ada kasus yang
dialami karyawan, perusahaan akan
langsung cek ke vendor. Dalam
memilih outsource biasanya di awal
ada kunjungan dari perusahaan ke
kantor outsource, selain itu finansial
perusahaan outsource juga harus
kuat, dan ada review setiap bulan.
Untuk mendukung pengembangan
mekanisme penyedia jasa tenaga
kerja yang baik bagi contact center,
Sumondang dari Kemnaker bersedia
menyediakan konsultasi. Lebih lanjut
menurut Sumondang, beliau akan
memfasilitasi
untuk
melakukan
diskusi secara khusus, sehingga dapat
pola yang tepat bagi penyediaan
tenaga kerja contact center. (AA)
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PEMBEKALAN
PESERTA

S

etelah dilaksanakan pada
persiapan The Best Contact
Center
Indonesia
2018,
pembekalan peserta lomba
individual kembali dilaksanakan
tahun 2019. Berbeda dengan tahun
sebelumnya,
pada
pembekalan
lomba The Best Contact Center
Indonesia 2019 akan dilaksanakan
selama 2 hari. Kegiatan pembekalan
yang diberikan akan tetap sama
dan waktu yang lebih longgar,
sehingga lebih banyak bisa latihan
dan diskusi dengan peserta lainnya.
Hal ini dilakukan sebagai tindak
lanjut atas masukan dari peserta
untuk mendapatkan pembekalan
yang lebih banyak, lebih baik dan
lebih maksimal. Dengan persaingan

peserta yang semakin meningkat dan
tuntutan peserta yang semakin tinggi,
maka panitia harus memberikan
pembekalan
dengan
konsep
yang lebih baik dan lebih matang.
Perbaikan lomba dilakukan panitia
dengan melakukan perubahan pada
materi presentasi. Demikian pula
perbaikan dilakulan pada materi
test tertulis dengan menghilangkan
soal rekaman pada ujian agent.
Ujian juga akan dilaksanakan
dengan metode online, sehingga
mempercepat proses penilaian dan
peserta mengetahui hasilnya seketika.
Untuk mendukung peserta dalam
berlomba
dan
membangun
jaringan pertemanan antar praktisi

contact
center
dilaksanakan
pembekalan
kepada
semua
peserta lomba individual. Melalui
pembekalan 2 hari ini diharapkan
ada kesamaan persepsi mengenai
konsep dan ketentuan lomba serta
materi ujian yang harus dikuasai.
Dengan adanya pembekalan ini,
maka diharapkan semua peserta
memahami hal-hal yang harus
disiapkan
sebelum
mengikuti
lomba. Setiap detail mengenai
ketentuan lomba akan dijelaskan
langsung oleh Andi Anugrah,
sebagai pemateri utama dalam
pembekalan ini. Diharapkan peserta
akan lebih siap berlomba dengan
semua kreativitas yang mereka
miliki. Mereka tidak akan ragu lagi

dalam mengikuti lomba dan bersaing
dengan setiap peserta lainnya.
Dalam pembekalan bagi peserta
lomba individu yang akan dilakukan
pada 22 Juni - 30 Juni 2019, akan
diberikan berbagai materi pelatihan.
Mulai dari cara mempersiapkan materi
presentasi, bagaimana menghadapi
dewan juri, teknik melakukan
presentasi serta menjawab pertanyaan
fish bowl. Tak lupa pemateri akan
memberikan contoh kasus dan modul
lengkap yang dapat dijadikan acuan.
Yang tak kalah menariknya adalah
pembahasan materi test tertulis, yang
dilanjutkan dengan tryout atau uji
coba. Dalam uji coba kali ini, peserta
akan diberikan materi ujian yang
sesuai dengan kondisi ujian pada saat
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lomba. Materi tryout juga akan dibahas
secara tuntas, sehingga peserta
paham cara mengerjakan soal ujian.
Disamping itu peserta juga diberikan
buku panduan yang disertai dengan
soal ujian. Semua ini dilakukan supaya
peserta lebih siap dalam berlomba.
Kegiatan
pembekalan
peserta
individu diberikan kepada seluruh
peserta
lomba.
Peserta
akan
mengikuti pelatihan dan tryout sesuai
dengan kategori lomba yang diikuti.
Dalam pembekalan ini panitia
menyediakan
tempat
pelatihan
termasuk penginapan selama 2
malam. Peserta juga mendapatkan
fasilitas makan pagi, makan siang
dan makan malam. Peserta dapat
menginap H-1 sebelum pelatihan
karena perlu waktu untuk menuju

lokasi, tujuannya agar peserta
mendapatkan
pelatihan
secara
maksimal dan dapat beristirahat
dengan cukup.
Menurut panitia pelaksana, Anita
Rizqiana, kegiatan akan berlangsung
dua hari untuk setiap kategori mulai
Jam 08:00 sampai jam 17:00 WIB.
Untuk memberikan kenyamanan
bagi peserta, kegiatan rencananya
akan dilaksanakan di salah satu
Balai Pelatihan di Sawangan, Depok,
Jawa Barat. Semua peserta akan
diberikan
ruangan
penginapan
selama 1 malam, dengan demikian
bisa menjalin keakraban antar
peserta. Harapan panitia, kegiatan
ini dapat dimanfaatkan dengan
baik oleh semua peserta. (AA)
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