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Kata Pengantar 

The Best Contact Center Indonesia tentu bukan hal baru dan 
asing bagi anggota ICCA (Indonesia Contact Center 
Association). Sebuah kompetisi yang melahirkan banyak 
pemenang dari berbagai perusahaan. Tak hanya para peserta 
yang mendapatkan penghargaan dan pengalaman berharga 
dari kompetisi ini, tetapi semua pihak yang terlibat dalam 
kegiatan ini terjun bersama meramaikan kegiatan dan 
memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. 

Bagi peserta memenangkan ajang ini merupakan kesempatan 
emas dan menjadi kebanggaan tersendiri, karena mereka 
terpilih sebagai salah satu yang mewakili perusahaan. Bertarung 
menunjukkan kebolehan dalam wawasan dan presentasi, 
menghadapi kandidat hebat lainnya dari berbagai perusahaan. 
Tentu tak hanya kemenangan yang mereka peroleh. Dengan 
kerja keras, segala upaya dan perjuangan yang mereka jalani 
adalah proses yang memberikan kesan dan pengalaman 
berharga. Para officer pun turut mengharu biru atas 
kemenangan dan penghargaan yang dapat diraih. 

ICCA terus memberikan kesempatan dan memompa 
semangat peserta dengan menyelenggarakan kompetisi ini dari 
tahun ke tahun, agar terus dapat melahirkan pemenang-
pemenang baru. Sebagai bentuk apresiasi bagi pemenang, 
maka ICCA menerbitkan Buku Cerita Pemenang agar karya dan 
prestasi para pemenang dapat dibagikan kepada orang lain. 
Sekaligus dapat menginspirasi peserta lainnya agar memiliki 
motivasi yang tinggi untuk bertanding pada kompetisi 
selanjutnya. 
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Buku ini adalah rangkuman cerita para pemenang yang 
meraih Medali Silver pada lomba The Best Contact Center 
Indonesia 2019. Semoga buku ini menjadi catatan sejarah bagi 
para pemenang. Tentu ada banyak kekurangan dari penulis 
dalam menuangkan profil para pemenang. Untuk itu penulis 
membuka diri menerima masukan dari pembaca dan semua 
pihak. Semoga tulisan yang singkat ini dapat memberikan 
manfaat.  

Juni 2020 
Anita Rizqiana 
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Kita Satu, Kita Maju, Kita Menang 

Agi Prihanto Dwi Cahyo 
Pemenang Silver The Best Team Leader Inbound  
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 

P ria kelahiran Banyumas 10 Agustus 1989 ini, mengawali 
presentasinya dalam lomba The Best Contact Center 
Indonesia 2019 di hadapan dewan juri dengan tema 

Race to Contact Center Podium. Tema ini diilhami oleh Valentino 
Rossi, seorang pembalap yang berprestasi. Lulusan S1 Sastra 
Inggris dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini telah 
bergabung sejak Juli 2017 di Contact Center 14041 CIMB Niaga 
sebagai Agent Inbound. Pada tahun 2018 Agi mendapatkan 
kepercayaan sebagai Team Leader.  

Ada empat hal yang Agi Prihanto 
jalankan sebagai Team Leader 
dalam mengelola timnya. Yang 
pertama adalah melakukan 
improvement para Agent agar 
m a m p u m e n i n g k a t k a n 
kemampuan penguasaan product 
knowledge yang sama. Ia juga 
memberikan dorongan moral dan 
motivasi ketika Agent dalam 
menghadapi permasa lahan 

p e l a n g g a n . K e m u d i a n , i a 
melakukan monitoring terhadap 

pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Agent berdasarkan KPI 
dan target yang harus dicapai. Selain itu ia melakukan analisa 
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dari laporan dan data yang ia terima, agar dapat memberikan 
feedback dengan tepat. 

Cakap dalam berkomunikasi dengan tim dan mampu 
menyampaikan informasi dengan baik merupakan kemampuan 
yang ia miliki sebagai Team Leader. Pada saat Agent 
membutuhkan bantuan atau eskalasi dari permasalahan 
nasabah, ia mampu memberikan panduan dan informasi 
dengan tepat, sehingga Agent memberikan solusi atas kasus 
nasabah tersebut dengan baik.  

Diantara kesibukannya memimpin Agent, ia melakukan olah 
data yang masuk melalui email. Agi melakukan analisis data 
pelayanan contact center dan data pendukung dari divisi lainnya 
untuk dilakukan analisa. Ia juga memperhatikan timmya dengan 
pendekatan personal. Agi memberikan perhatian bagi Agent 
yang memiliki permasalahan pribadi. Dengan demikian Agent 
tersebut tetap memberikan pelayanan yang terbaik pada saat 
akan melayani nasabah. 

Dalam mengelola timnya agar tetap prima dalam 
memberikan pelayanan, ia memandu dan memastikan semua 
Agent untuk memenuhi alur pelayanan yang ditetapkan. 
Dengan berbagai tantangan yang dinamis yang dihadapi Agent 
dalam melayani nasabah, pengetahuan produk terus didukung 
dengan ketersediaan informasi-iformasi penting yang terbaru 
secara berkala. Memberikan dorongan untuk terus melakukan 
yang terbaik bagi semua Agent, agar memberikan dampak 
positif bagi nasabah, yakni kepuasan yang dirasakan oleh 
nasabah terhadap pelayanan yang diberikan. 

Berpacu adalah tema yang ia sampaikan pada awal 
presentasinya. Agi mengibaratkan timnya seperti sebuah 
kejuaraan balap. Sebelum lomba balap dimulai, tentu banyak 
pihak yang terlibat dalam kesuksesan lomba balap tersebut. Ada 
tim crew yang menyiapkan dan memastikan semua perangkat 
dan keamanan bagi sang pembalap sebelum berlaga. Demikian 
juga dengan Agi, ia memberikan top case yang harus dikuasai 
oleh Agent, mengupgrade kemampuan mereka agar menguasai 
informasi dalam kasus tersebut.  
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Agi sering melakukan diskusi bersama, memberikan 
keleluasaan untuk bertanya dan berbagi informasi kepada 
timnya. Lalu, dari setiap laporan yang masuk ia melakukan check 
and recheck satu persatu. Dari olah data ini ia melakukan test 
simulasi secara berkala dengan tim. Ketika masih ada informasi 
yang belum tersampaikan dengan lengkap, ia terus melakukan 
simulasi perbaikan sampai dengan Agent tersebut dapat 
memberikan informasi dengan sempurna.  

Dampak yang diperoleh dari upaya tersebut nampak dari 
parameter yang sebelumnya diukur masih cukup rendah 
menjadi lebih baik. Setelah program ini dijalankan ada 4 
parameter yang sudah mengalami perbaikan. Target call 
monitoring 95% yang sebelumnya belum tercapai, saat ini bisa 
melampaui target. Pada parameter kedua, sebelumnya quality 
sangat jauh dari target, saat ini mampu tercapai 100%. Begitu 
pula effective time dan ECD juga dapat tercapai 100%. 

Dalam aktivitas kerjanya ia sering mengagendakan sesi 
kebersamaan. Refreshing dan berbincang santai bersama tim, 
mampu menciptakan kedekatan di sela-sela kegiatan tersebut. 
Agi juga menjalin hubungan koordinasi yang baik dengan divisi 
lain untuk membangun kesamaan solusi yang dibutuhkan oleh 
nasabah. Salah satu pelatihan yang ia selalu diikuti untuk 
pengembangan dir inya adalah Improving maximum 
Acceleration, yang turut membekalinya sebagai Team Leader. 
Sebuah program berupa kemampuan memberikan afirmasi dan 
dukungan kepada timnya.  

Selanjutnya, ia ingin membangun sebuah komunitas yang 
menjadi wadah bagi penyaluran hobi yang sama, dengan tujuan 
untuk mempererat silaturahmi dan juga menciptakan lingkungan 
kerja yang nyaman. Ia juga memiliki target untuk meraih 
penghargaan bagi dirinya dan bagi perusahaannya. Dengan 
demikian prestasi yang diraih ini tidak hanya kebanggan 
baginya saja, tetapi bagi seluruh tim yang dikelolanya. 

Salah satu slogan yang ia sampaikan, “Kita satu, kita maju, kita 
menang”. Dengan kinerja tim yang ia raih, menjawab harapan 
besarnya dengan mendapatkan penghargaan sebagai 

Telexindo Bizmart 6



Pemenang Silver ajang The Best Contact Center Indonesia 2019 
Kategori The Best Team Leader. ✆ 
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Today’s Special Moments are 
Tomorrow’s Memories 

Agung Qosym Yus  
Pemenang Silver The Best Agent Regular 
Halo BCA, PT Bank Central Asia, Tbk 

S etiap hari Agung menerima lebih dari 50 call dari 
nasabah yang berbeda-beda. Dari sinilah kesempatan 
Agung sebagai Agent untuk menciptakan customer 

experience. Pria yang memiliki nama lengkap Agung Qosym Yus 
ini tak hanya namanya yang berbahasa Arab, ia juga memiliki 
latar belakang pendidikan Sarjana Literatur. Agent yang lahir di 
Tanjung Pura pada 28 September ini merupakan lulusan dari 
University of Babylon Iraq. Saat ini ia menjadi salah satu Agent 
Inbound terbaik yang dimiliki oleh Halo BCA.  

Fokus pada kebutuhan nasabah, melakukan pencatatan pada 
setiap pelayanan dan fokus pada 
p e n c a p a i a n t a r g e t y a n g 
ditetapkan oleh perusahaan. 
Ketiganya merupakan tugas yang 
harus ia jalankan sebagai seorang 
A g e n t I n b o u n d . D a l a m 
menjalankan aktivitasnya sehari-
hari tak lepas dari kompetensi 
yang ia miliki. Agung dapat 
m e n g g u n a ka n ke m a m p u a n 
a n a l i t i c a l t h i n k i n g d a l a m 
memahami serta menganalisa 

kebutuhan nasabah. Contoh kasus 
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yang ia tangani adalah saat menangani kartu ATM hilang. Ia 
melakukan pemblokiran guna pengamanan dana nasabah.  

Kompetensi kedua yang ia miliki adalah problem solving. Ia 
mampu memberikan solusi yang tepat dan tuntas sesuai dengan 
kebutuhan nasabah. Yang ketiga ia memiliki kemampuan 
collaboration. Dari 80% call yang ia terima adalah komplain dari 
nasabah, tak jarang mengharuskan ia untuk berkolaborasi 
dengan pihak terkait seperti Team Leader, Supervisor bahkan 
Back Office sekalipun untuk memprioritaskan penyelesaian 
komplain. Dengan kemampuannya ini, Agung berhasil merubah 
complaint menjadi complimenter. 

Pengalaman-pengalaman di operasional yang ia hadapi 
merupakan guru yang sangat berharga. Salah satu pengalaman 
yang luar biasa ketika ia menangani nasabah yang ingin 
membuka rekening baru. Nasabah tersebut adalah seorang 
buruh bangunan yang hendak mengirimkan uang untuk 
keluarganya, dan satu-satunya handphone yang ia miliki sudah 
terlalu tua. Di tengah percakapan hubungan telepon pun 
terputus karena habis pulsa.  

Secara prosedur, layanan ini tidak dikategorikan sebagai 
layanan finansial yang mengharuskan Agung untuk 
menghubungi kembali. Namun dengan rasa empati yang 
tergerak dari hati, ia berusaha menghubungi nasabah tersebut. 
Solusi yang ia berikan sangat membantu nasabah untuk 
memenuhi harapannya. Dengan sigap, Agung berkoordinasi 
dengan Team Leader dan segera menghubungi kembali 
nasabah. Ia sampaikan solusi yang sangat tepat bahwa nasabah 
bisa dengan mudah membuka rekening baru melalui layanan 
My BCA pada lokasi terdekat. Ia cukup menyetor uang sebesar 
Rp50 ribu saja untuk mendapatkan akun. Agung juga berinisiatif 
memesankan ojek online kepada nasabah tersebut untuk 
menuju lokasi layanan My BCA terdekat.  

Tentu dari pelayanan yang diterima nasabah ini memberikan 
dampak positif bagi beberapa pihak. Bagi nasabah, ia 
mendapatkan solusi terbaik dan dapat mengirimkan uang pada 
keluarganya yang sangat membutuhkan. Seorang kuli bangunan 
bisa membuka rekening pada malam hari dengan biaya yang 
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murah di layanan My BCA. Yang kedua bagi BCA, tentu 
perusahaan mendapatkan citra dan nama baik. Bagi Agung 
sendiri yang sebagai Agent, mendapatkan pujian dari nasabah. 
Langkah ini dijadikan pelopor pelayanan yang akan ditiru oleh 
Agent lainnya.  

Agung menempatkan dirinya seperti gelas kosong yang siap 
terisi. Ia haus akan pengetahuan untuk meningkatkan kinerjanya. 
Banyak kegiatan positif yang ia lakukan untuk pengembangan 
dirinya. Ia pernah menjadi bagian sejarah Indonesia pada 
ASEAN Games 2018. Ia ditunjuk sebagai protokol asisten untuk 
mendampingi Princess Zeina Rashid, putri kerajaan Yordan serta 
tamu-tamu kenegaraan lainnya. Ia juga aktif mengikuti kegiatan 
workshop internal dan external perusahaan. Agung juga aktif di 
beberapa komunitas di internal perusahaan, seperti kegiatan 1 
day 1 juz dan ikatan duta bahasa nasional.  

Dengan kemampuan, kreativitas dan pengembangan yang 
Agung miliki, banyak pencapaian yang ia raih dengan baik pada 
periode Januari hingga Juni 2019. Pada service quality 
perusahaan memberikan target 80%, dapat ia capai melebihi 
target tersebut. Pada produktivitas ia mampu mencapai lebih 
dari target yang ditetapkan perusahaan yakni 86%. Tingkat 
kedisiplinannya sangat tinggi terbukti dari target adherence 
yang ia penuhi melebihi dari 95%. Agung juga menunjukkan 
konsistensi dengan tidak ada fatal error yang ditemukan.  

Ia ingin mewujudkan mimpinya pada masa yang akan datang. 
Ia ingin mendirikan Arabian Zone in Halo BCA untuk mengasah 
kemampuan bahasa Arab yang dimiliki beberapa Agent di Halo 
BCA. Dengan kemampuan Bahasa Arab diharapkan 
memudahkan Agent saat berkomunikasi dengan nasabah yang 
berasal dari Timur Tengah. Ia ingin menjadi perwakilan 
Indonesia untuk duduk di bangku United Nation sebagai 
interpreter bahasa Arab. Selain itu, salah satu targetnya di 
bidang pendidikan ia ingin melanjutkan ke jenjang magister.  
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“Today’s special moments, are tomorrow’s 
memories”. 

Baginya, sesuatu yang dilakukan pada hari ini akan 
memberikan dampak positif bagi nasabah pada masa yang akan 
datang. Jadi ia ingin memberikan yang terbaik pada setiap 
pelayanannya. Sesuatu yang telah ia torehkan hari ini membawa 
hasil yang manis bagi Agung, karena ia terpilih sebagai 
pemenang Medali Silver untuk kategori The Best Agent Inbound 
dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2019. ✆ 
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Hand of A Lady 

Amelia Anggraini  
Pemenang Silver The Best Team Leader Customer Service 
PT Kereta Commuter Indonesia  

P eserta yang memiliki nama lengkap Amelia Anggraini 
ini pembawaannya lemah lembut dan sangat tenang 
dalam memimpin tim. Amelia adalah salah satu Team 

Leader Customer Service yang saat ini bekerja di PT Kereta 
Commuter Indonesia atau KCI. Amelia bertugas di Stasiun Besar 
Juanda, yakni salah satu stasiun yang terletak di Ring 1 Jakarta 
yang lokasinya berdekatan dengan Monas dan Masjid Istiqlal. 
Dengan demikian banyak aktivitas disana yang mempengaruhi 
pelayanan yang ada di Stasiun Juanda, maka stasiun ini menjadi 
stasiun yang paling spesial. 

Wanita kelahiran Lampung pada 9 
Januari 1996 adalah Lulusan 
Poltekes Kemenkes Jakarta. Ia 
mendapatkan inspirasi dari peran 
ibundanya yaitu “Hand of A Lady”, 
y a k n i m a m p u m e m b e r i ka n 
sentuhan yang positif dan budaya 
yang positif bagi pelayanan yang 
ia berikan di lingkungan Stasiun 
Juanda tempat ia beker ja . 
Dengan sentuhan tangannya 

yang dingin dalam memimpin tim, 
ia mengelola seluruh frontliner yang meliputi 7 orang Passanger 
Service yang harus bekerjasama dengan 15 orang kebersihan 
dan 30 orang petugas keamanan. Selain itu juga berkoordinasi 
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dengan 1 pos pengamanan dan 3 paramedis yang ada di 
stasiun Juanda. Amelia juga mengelola pelayanan pengaduan 
pelanggan dan pelanggan spesial lainnya.  

Knowledge, skill dan attitude yang dimiliki menjadikannya 
mampu memimpin seluruh timnya. Bekerja secara responsif dan 
memiliki banyak inisiatif dalam meningkatkan pelayanan yang 
ada di stasiun Juanda. Amelia rutin membagikan tugas-tugas 
yang harus dikerjakan oleh semua frontliner. Ia juga melakukan 
evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan serta membangun 
komunikasi dan menjalin networking dalam bekerjasama 
dengan sesama tim, dengan pelanggan dan seluruh birokrasi 
yang ada di PT Kereta Commuter Indonesia. 

Dalam 10 tahun terakhir KCI terus melakukan transformasi, 
melayani 300 juta penumpang dalam 1 tahun. Stasiun yang dulu 
tampak kumuh, sekarang terlihat bersih dan rapi. Dengan 
program kerja yang diterapkan yaitu “Stasiun With Service 
Excellence, Healthy and Care” untuk mewujudkan Stasiun 
Juanda sebagai stasiun percontohan dalam hal kesehatan dan 
pelayanan yang prima. Guna mewujudkan program ini, KCI 
menghadirkan 29 pos kesehatan di 80 stasiun KRL. Tim KCI 
memberikan edukasi dan responsif kepada penumpang yang 
mengalami sakit. Hal ini didukung dengan kemampuan seluruh 
petugas dalam memberikan pertolongan pertama.  

Ada 19 ribu penumpang yang naik dan turun di stasiun 
Juanda dengan 200 perjalanan KRL setiap hari. Dengan 
kenyamanan yang diberikan Commuter Line yang ada saat ini, 
terdapat 50 tamu spesial per minggu. Untuk itu semua petugas 
Frontliner harus mampu bertugas secara sigap dan ramah dalam 
melayani penumpang spesial. Beberapa diantara penumpang 
yang datang di stasiun ini mengalami kondisi tubuh yang sakit, 
akan tetapi tidak tergolong sakit yang serius. Program yang 
dijalankan juga mengacu pada penyelesaian permasalahan 
penumpang. Hal ini dibuktikan oleh komitmen dari Passanger 
Service yang membantu para penumpang yang tertinggal 
barang atau yang kehilangan barang di dalam kereta maupun 
area stasiun.  
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“Seorang Team Leader yang baik harus mampu 
terjun langsung ke lapangan melihat seluruh 

Frontlinernya bekerja.” 

Sebuat ungkapan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia 
yang kala itu menjabat tahun 2009. Hal ini di jadikan contoh oleh 
Amelia, untuk terjun langsung memantau pekerjaan timnya di 
lapangan dan memastikan SOP telah dijalankan dengan baik. 
Salah satu kegiatan mentoring ia berikan kepada timnya. Ia 
memberikan sharing cara memberikan pertolongan pertama 
dan tata cara penggunaan alat bantu. Kegiatan mentoring ia 
lakukan secara interaktif dua arah, untuk mendapatkan feedback 
dari tim Frontliner. Saat ini para tim frontliner sudah mampu 
menerapkan cara penggunaan alat bantu dan mampu secara 
responsif memberikan pertolongan kepada penumpang yang 
membutuhkan bantuan kesehatan dan yang berkebutuhan 
khusus.  

Aplikasi WhatsApp Group, Amelia manfaatkan sebagai salah 
satu sarana komunikasi yang digunakan untuk berkoordinasi 
antar bagian. Dengan demikian bisa saling memberikan 
informasi atas permasalahan yang ditangani. KCI memberikan 
banyak kesempatan pada Amelia untuk terus berkembang. 
Berbagai pendidikan dan pembinaan telah ia terima untuk 
meningkatkan kompetensinya. Amelia juga terlibat di berbagai 
kegiatan sosial yang diadakan oleh PT Kereta Api Indonesia 
sebagai induk perusahaan KCI. Kegiatan sosial ini diberikan 
kepada warga masyarakat yang bertempat tinggal dekat rel 
kereta di kawasan stasiun Juanda.  

Kinerja yang dicapai Amelia dalam 6 bulan pertama tahun 
2019, menunjukkan tingkat kehadiran tim Frontliner serta 
kelengkapan berkas 100%. Penanganan barang hilang (lost and 
found) dapat diselesaikan dengan baik. Pencapaian kinerja ini 
dirasakan cukup ketika ia menerima berbagai apresiasi dari para 
pelanggan melalui media sosial.  
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Pekerjaan sebagai Team Leader ini sangat ia cintai, dan tentu 
setiap detail pekerjaan yang ia lakukan tidak hanya sepenuh hati, 
namun juga merupakan ibadah kepada Tuhan YME. Amelia 
berkomitmen akan terus belajar, berlatih dan berbagi untuk 
melayani masyarakat dan memberikan kebanggaan bagi 
perusahaan tempat ia bernanung. Salah satu kontribusi terbaik 
yang ia berikan adalah kemenangannya dalam ajang The Best 
Contact Center Indonesia 2019 sebagai peraih Medali Silver 
untuk kategori The Best Team Leader Customer Service. ✆ 
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To Make Difference, You Just Have 
To Care 

Anisa Puji Lestari  
Pemenang Silver Best Of The Best Customer Service 
Halo BCA, PT Bank Central Asia, Tbk 

S atu lagi Customer Service terbaik yang dimiliki oleh 
Halo BCA. Gadis kelahiran Jakarta 27 Agustus 1993, 
telah mempersembahkan Medali Silver sebagai The 

Best Customer Service dalam lomba The Best Contact Center 
Indonesia 2019. Lulusan Sarjana Agroteknologi dari Universitas 
Jenderal Soedirman ini bergabung sejak pertengahan Januari 
2017 sebagai Customer Service yang melayani nasabah di 
Layanan Halo BCA. Saat ini pemilik nama lengkap Anisa Puji 
Lestari ditempatkan di My BCA di area Gandria City Mall. Ini 
merupakan kesempatan bagi dirinya untuk berbagi dan 
memberikan bantuan kepada nasabah BCA. 

A n i s a s e h a r i - h a r i m e l a y a n i 
nasabah yang datang dan 
memberikan informasi yang 
d i b u t u h k a n n a s a b a h . I a 
melakukan verifikasi data untuk 
mempercepat proses transaksi di 
layanan BCA. Tentunya ia juga 
melakukan pencatatan terkait 
s tok kartu, fas i l i tas , target 
perolehan dan kendala-kendala 
yang dihadapi oleh nasabah.  
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Proses layanan di Halo BCA berlangsung sangat cepat, 
sehingga mengharuskan Anisa untuk mampu memberikan 
informasi dengan benar dan tepat serta mengelola waktu 
pelayanan dengan baik. Anisa tidak hanya pandai bekerjasama 
dengan sesama Customer Service saja, tetapi juga membangun 
kerjasama antar unit untuk memberikan pelayanan kepada 
nasabah secara maksimal. 

Sebuah pengalaman yang ia dapatkan saat melayani nasabah 
berkebutuhan khusus. Terjadi pada pertengahan februari 2019, 
dalam kondisi ruangan yang padat dan ramai, seorang nasabah 
disabilitas datang untuk membuka rekening di BCA. Dengan 
keterbatasan fisik yang dimiliki nasabah ini, Anisa dengan sabar 
berupaya untuk dapat berkomunikasi dengan baik agar dapat 
menggali informasi dari nasabah tersebut, diantaranya 
berkomunikasi dengan tulisan. Anisa dengan proaktif segera 
menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi data nasabah dan 
berkoordinasi dengan unit terkait untuk memenuhi kebutuhan 
nasabah tersebut. Anisa membimbing nasabah ini untuk dapat 
mencoba bertransaksi langsung di dalam ruangan.  

Proses pelayanan yang ia berikan dapat diterima dengan baik 
oleh nasabah yang berkebutuhan khusus tersebut. Ia bisa 
dengan tepat memberikan solusi kepada nasabah dalam waktu 
yang cepat. Pelayanan yang Anisa berikan tidak membeda-
bedakan nasabah tersebut dengan nasabah lainnya. Ia secara 
maksimal memberikan bantuan dan pelayanan terbaiknya. 
Manfaat dari pelayanan yang diterima oleh nasabah ini tidak 
hanya ia mampu melakukan transaksi digital secara langsung, 
namun sekaligus ia menjadi lebih percaya diri karena secara 
mandiri tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain dalam 
bertransaksi. Nasabah ini memberikan apresiasi sebagai ucapan 
terima kasih atas pelayanan Anisa dengan mengunggahnya di 
media sosial.  

Tentu kesan baik yang disampaikan nasabah ini menjadi 
perhatian perusahaan dan memberikan apresiasi kepada Anisa 
dan menjadikannya role model dalam pelayanan nasabah 
d i s a b i l i t a s . A n i s a m a k i n t e r m o t i v a s i u n t u k t e r u s 
mengembangkan diri. Ia aktif dalam kegiatan di internal 
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perusahaan seperti mengikuti training. Berpartisipasi dalam 
kegiatan BCA mengajar, menjadi represtative perusahaan di 
ajang eksternal dan kegiatan sosial lainnya.  

KPI yang Anisa miliki menunjukkan pencapaian atas target 
penjualan pembukaan rekening tahapan BCA sebesar 100%. 
Accuracy of information 100% serta fatal error diangka 0 dalam 
penanganan transaksi setiap bulannya. Pencapaian yang baik ini 
tidak hanya ia pertahankan untuk diri sendiri, namun ia ingin 
menularkannya kepada Customer Service yang lainnya. Selain 
itu ia ingin aktif dalam kegiatan kebersamaan yang 
menyenangkan diri dan dapat meningkatkan kompetensi dalam 
bekerja. 

Salah satu cara sederhana menikmati pekerjaannya adalah ia 
ingin memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang ia miliki. 
Hal ini terinspirasi sebuah kutipan dari Mandy Hale. 

“To make difference in someone’s life, you don’t 
have to be brilliant, rich, beautiful or perfect. 

You just have to care.”  ~ Mandy Hale 

Kesempatan menjadi peserta The Best Contact Center 
Indonesia 2019 dimanfaatkan dengan baik. Setelah sebelumnya 
meraih prestasi sebagai pemenang pada tahun 2015 dan 2017. 
Anisa kembali menunjukkan kemampuannya untuk meraih 
penghargaan Best of The Best Customer Service. ✆ 
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The Day After Tomorrow 

Anita Sukmawati 
Pemenang Silver The Best Quality Assurance  
Kontak OJK 157, Otoritas Jasa Keuangan 

O toritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga 
negara yang menyediakan layanan publik terkait jasa 
keuangan. Melalui Kontak OJK 157, lembaga ini patut 

berbangga karena memiliki tim yang cakap dalam menjalankan 
fungsi layanan contact center. Salah satunya adalah peranan 
seorang QA yang saat ini diemban oleh Anita Sukmawati. Wanita 
kelahiran Timika, 10 Juni 1990 merupakan lulusan S1 
Manajemen Universitas Airlangga. Ia bergabung di Kontak OJK 
157 sejak Desember 2016 sebagai Agent. Selanjutnya sejak 
2018, Anita dipercaya sebagai Quality Assurance. 

S a l a h s a t u p r e s t a s i y a n g 
d i s u m b a n g k a n A n i t a b a g i 
l e m b a g a i n i a d a l a h 
k e b e r h a s i l a n n y a m e n j a d i 
Pemenang Silver The Best Quality 
Assurance pada ajang The Best 
Contact Center Indonesia 2019. 
D i h a d a p a n d e w a n j u r i I a 
menjelaskan perannya sebagai 
seorang Quality Assurance di 
Kontak OJK 157. Anita selalu 

melakukan kegiatan Monitoring 
and Recovery, yaitu melakukan 

monitoring baik secara live maupun recording. Ia juga 
memberikan feedback kepada Agent yang memberikan 
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informasi kurang tepat kepada konusumen. Hal tersebut agar 
Agent dapat memperbaiki dan memberikan informasi dengan 
tepat. Ia juga melakukan Reporting and Evaluation, setiap hari 
melakukan evaluasi dan membuat laporan yang diberikan ke 
bagian operasional. Evaluasi yang diadakan secara rutin 
menghasilkan data-data yang dapat dijadikan bahan untuknya 
dalam melakukan coaching setiap bulan. 

Kompetensi yang dimiliki Anita dalam menjalankan tugas-
tugasnya sebagai seorang Quality Assurance di Contact Center 
OJK adalah Computer Skill, yang menuntutnya untuk menguasai 
berbagai aplikasi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. 
Berbagai temuan yang diperoleh pada saat melakukan penilaian 
rekaman sangat bergantung pada kemampuan Analytic 
Thinking, yaitu kemampuan melakukan analisa suatu rekaman. Ia 
juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai Quality Assurance 
dengan menyelesaikan program training CCQA dan 
mendapatkan Certified Contact Center Quality Assurance dari 
ICCA (Indonesia Contact Center Association). 

Today Is hard, tomorrow will be worse, but the 
day after tomorrow will be sunshine.  ~ Jack Ma 

Setiap pekerjaan tentu memiliki tantangan tersendiri, seperti 
kalimat dari tokoh terkenal Jack Ma yang ia kutip. Anita 
memaknainya bahwa memulai sesuatu dari nol atau dasar jika 
di laksanakan dengan sungguh-sungguh maka akan 
mendapatkan hasil yang baik. Dalam istilah lain ia ucapkan 
“From Zero to Hero”. Hal tersebut ia temukan pada salah satu 
Agent yang memiliki kinerja rendah karena selama 3 bulan 
berturut-turut. Ia berada di peringkat 3 terbawah. Ia katakan 
kepada Agent tersebut, “Ayo semangat ... !, bulan depan kamu 
pasti juara”. Program from Zero to Hero dibuat untuk mereka 
yang memiliki kinerja rendah. Anita percaya bahwa Agent 
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tersebut dapat melakukan improvement dan bisa menjadi lebih 
berprestasi. 

Anita menjelaskan, kasus Agent seperti ini disebabkan oleh 
less attention atau kurangnya perhatian dan hold time yang 
tinggi. Agent seperti ini tergolong unique agent, karena 
melakukan pelayanan dengan sesukanya dan tidak sesuai 
dengan standar pelayanan yang ada. Agent seperti ini sering 
melakukan hold pada saat pelayanan, padahal jenis pelayanan 
yang ia tangani seharusnya tidak memerlukan hold atau eskalasi 
ke pihak lain. Beberapa informasi yang sudah tersedia tentang 
legalitas perusahaan, restrukturisasi kredit, atau pencatatan SLIK 
(Sistem Layanan Informasi Keuangan). 

Dengan temuan ini Anita melakukan pendekatan persuasif 
secara personal (personal touch). Dengan memberikan 
perhatian berupa sarapan pagi di loker Agent tersebut dan 
menempelkan kata-kata positif. Ini ia lakukan dengan 
menyampaikan hal-hal yang positif yang memberikan suasana 
dan motivasi positif bagi Agent tersebut. Kedua, Anita 
memberikan bintang plus, berupa kata-kata yang harus dihindari 
saat menerima telepon dari konsumen.  

Kemudian Anita juga melakukan switch saat sesi coaching 
dengan melakukan roleplay, dengan cara menempatkan Agent 
tersebut sebagai konsumen dan Anita sebagai Agent. Dengan 
demikian ia menyadari kekurangannya dapat mengakibatkan 
ketidakpuasan bagi konsumen yang ia layani. 

Anita juga memberikan tantangan berupa Game Dare To One 
Minute. Dalam tantangan ini, setiap Agent harus dapat 
mengelola waktu holdnya kurang dari 1 menit selama 1 minggu. 
Jika Agent berhasil, maka Anita memberikan reward atau 
penghargaan untuk Agent tersebut. 

Selanjutnya Anita menerapkan Smart Work untuk 
meningkatkan pengetahuan Agent yang berisi penjadwalan 
materi yang kurang dikuasai dengan baik oleh Agent. Setiap 
sore Anita turun ke ruangan memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada Agent. Jika Agent bisa menjawab 
pertanyaan, maka akan mendapatkan 1 bintang dan 
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ditempelkan pada meja kerja mereka. Jika para Agent sudah 
mengumpulkan bintang dalam jumlah tertentu, maka Agent 
dapat mengajukan 1 call pujian terbaiknya untuk dijadikan 
sample pada bulan tersebut. 

Hasil yang diperoleh dari kreativitas yang Anita terapkan pada 
Agent yang semula 3 bulan berada di peringkat terendah 
akhirnya meningkat. Pada bulan berikutnya Agent tersebut 
masuk ke Top 3 The Best Agent. Hal ini disertai dengan Hold 
Time Agent yang semakin berkurang. Anita mampu menjadikan 
Agent ini meraih keberhasilan dengan perubahan yang positif 
dan mendapatkan apresiasi dari manajemen. 

Sebagai Quality Assurance Anita memiliki program 
pengembangan diri yang ia jalankan untuk mendukung 
tugasnya, yaitu mengikuti pelatihan baik dari internal maupun 
eksternal OJK. Ia juga bergabung sebagai guru di Sekolah Alam 
Bogor. Ia juga turut serta berusaha untuk menyeimbangkan 
antara kebutuhan jiwa dan raga dengan mengikuti kajian rutin 
yang diadakan OJK, yang sangat membantunya untuk lebih 
fokus dalam menjalankan pekerjaan. 

KPI yang ia raih selama periode Januari – Juni 2019 
menunjukkan pencapaian yang tinggi. Jumlah temuan yang 
ditentukan adalah 30% dari jumlah sample dan tercapai setiap 
bulannya dengan kualitas temuan tanpa anulir. Hal ini didukung 
pula dengan tingkat kedisiplinannya yang tinggi sebesar 100%. 

Saat ini program Zero to Hero mulai diterapkan di satuan kerja 
lainnya. Apresiasi juga diberikan kepada Agent yang telah 
meningkatkan kinerja mereka dengan penghargaan The Best 
Improvement Kategori. Data-data yang telah Anita susun dapat 
dijadikan referensi bagi OJK untuk menentukan peraturan-
peraturan terkait jasa keuangan. ✆ 
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Mengatasi Ketidaksempurnaan 
Kita 

Dewi Oktavianti  
Pemenang Silver The Best Agent Lembaga Publik 
HAI DJPb, Kementerian Keuangan 

S alah satu  Agent di contact center Hai DJPB yaitu 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini punya nama 
lengkap Dewi Oktavianti. Contact center ini berada di 

bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
Sarjana Ekonomi yang lahir 11 Oktober 1989 di Jakarta ini, telah 
bergabung di Contact Center Hai DJPB sejak 2017. Sebelumnya 
Dewi mengawali karirnya di BCA Multi Finance sebagai MDP. 

Dalam tim Contact Hai DJPB Dewi 
bertugas sebagai Call Center 
Inbound yang memberikan 
pelayanan melalui telepon, serta 
melakukan eskalasi kepada unit 
lain terkait kebutuhan yang 
disampaikan masyarakat. Ia juga 
menyampaikan informasi produk 
o rg a n i s a s i d a n m e l a ku k a n 
pencatatan melalui aplikasi. 
Layaknya Google yang memiliki 
fasilitas pencarian, Hai DJPB juga 

memiliki pencarian atau search 
untuk Q/A dengan nama Hai Pedia. Dengan begitu, setiap Agent 
wajib untuk menjadi kontributornya. 
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Dalam memberikan pelayanan, Dewi memiliki kemampuan 
self control, yang digunakan untuk menghadapi para pengguna 
layanan dengan berbagai karakter. Dengan kedisiplinan dan 
pengaturan waktu yang tepat, ia melakukannya dengan baik. 
Selain menjadi seorang ibu Dewi juga sebagai wanita pekerja 
yang mampu menjalankan tugas rumah tangga dan tugasnya 
sebagai Agent dengan baik. Dewi mampu bersikap profesional 
dalam memberikan pelayanan, meski ia juga merupakan 
pejuang dari penyakit kanker leukomia yang dideritanya. Ia 
tetap dengan tulus menjalankan tugasnya dengan baik.  

Salah satu kasus yang pernah ia tangani adalah seorang 
pelanggan dari Kolaka, menghubungi Hai DJPB dan 
menanyakan kasus pinjamannya, yang masih tersangkut 
memiliki hutang di SKP. Ia sudah melakukan pelunasan tahun 
2017 atas pinjamannya itu di Bank BRI. Kemudian ia ingin 
mengajukan pinjaman di bank yang berbeda yaitu BNI, namun 
terkendala karena masih tercatat memiliki hutang di SKP.  

Langkah yang ia tempuh untuk membantu permasalahan 
pelanggan tersebut adalah mendengarkan dengan baik dan 
memberikan empati atas masalah yang dihadapi. Atas nama 
lembaga Dewi menyampaikan permohonan maaf atas kendala 
yang dihadapi, sehingga pelanggan lebih kooperatif menerima 
informasi dan solusi yang diberikan. Ia melakukan negosiasi 
yang baik dengan meminta bukti pelunasan dan meneruskannya 
ke pihak terkait untuk ditindak lanjuti.  

Setelah solusinya diperoleh, Dewi berinisiatif untuk melakukan 
call back untuk memberikan konfirmasi bahwa status 
pinjamannya telah tercatat lunas di SKP. Dengan solusi yang 
Dewi berikan ini, pemohon tersebut merasa sangat terbantu 
sehingga tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya extra 
untuk melakukan pengurusan ke Jakarta. 

Dengan berjalannya waktu serta tuntutan tugas dan tanggung 
jawab Dewi terus meningkatkan kompetensi dengan 
mengembangkan diri melalui pelatihan, salah satunya Diklat 
Sistem Aplikasi. Ia juga melakukan pengamatan terhadap 
pelayanan yang berjalan dan melakukan improvement agar 
lebih baik. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan untuk 

Telexindo Bizmart 24



membangun networking dan relationship di linkungan 
Kementerian Keuangan.  

“Tak perlu menjadi sempurna untuk menginspirasi 
orang lain, kita hanya perlu menunjukkan 

bagaimana kita mengatasi ketidaksempurnaan 
kita” 

Sebagai bukti dari pencapaian kerja yang ia jalankan, KPI yang 
ia raih selalu diatas target yang ditetapkan. Namun ia masih 
ingin melakukan banyak hal agar bisa berkontribusi lebih baik 
lagi. Selain maksimal dalam bekerja ia juga ingin meningkatkan 
kualitas spiritualnya dengan beribadah umroh. 

Mempertahankan pola hidup sehat dan mengkonsumsi 
makanan sehat yang seimbang agar kesehatannya tetap terjaga 
dan bisa menjalankan aktivitasnya dengan maksimal. Puncak 
dari motivasi yang ingin ia raih adalah harapannya yang besar 
untuk tampil sebagai pemenang di ajang The Best Contact 
Center Indonesia 2019, sehingga ia berhasil mendapatkan 
medali Silver dalam Kategori The Best Agent Inbound. ✆ 
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Don’t Walk, Run! Menangkan Hati 
Konsumen 

Dinni Ari Rizky Taufanie  
Pemenang Silver Best Of The Best Supervisor 
PT Astra Honda Motor 

W anita pemilik sapaan akrab Dinni ini adalah 
Superv isor Contact Center yang dimi l ik i 
perusahaan otomotif PT Astra Honda Motor (AHM). 

Dini lahir 4 Januari 1994 di Blitar dan memiliki pembawaan yang 
cukup tenang. Sebagai bagian dari perusahaan otomotif roda 
dua terbesar di Indonesia, Dinni mendedikasikan pekerjaannya 
untuk kemajuan bisnis perusahaan. Kesuksesan yang dicapai 
oleh perusahaan saat ini, tidak membuat perusahaan berhenti, 
atau hanya berjalan. Namun mereka harus terus berlari untuk 

mencapai tujuan yang lebih besar 
ke depan. Saat ini tercatat ada 29 
main dealer yang tersebar di 
seluruh Indonesia.  

Sebagai Supervisor, Dinni yang 
merupakan lulusan Statistika dari 
Universitas 10 November ini 
menjalankan tugasnya sehari-hari 
u n t u k m e n g e l o l a t i m d a n 
operasional contact center. Ia 
h a r u s m e m a s t i k a n d a t a 
konsumen yang masuk yang 

menjadi prospek di contact center 
jadi membeli sepeda motor Honda. Customer Voice yang masuk 
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ke contact center, ia lakukan analisa sehingga menghasilkan 
improvement bagi manajemen dan seluruh stakehoder di Astra 
Honda Motor.  

Konsumen AHM pasti melalui fase atau proses yang disebut 
Customer Journey. Dinni harus memastikan konsumennya 
mendapatkan pengalaman pelayanan yang luar biasa dari tim 
Astra Honda Motor. Dengan latar belakang pendidikan statistik, 
Dinni memiliki kemampuan mengolah dan menganalisa data. Ia 
juga menjalankan berbagai Project Assignment yang harus 
diselesaikan. Dari project yang ia tangani, ia mampu 
menetapkan strategi untuk mencapai target yang harus 
dipenuhi. Ia juga dituntut untuk mampu berpikir secara 
sistematis dalam menyelesaikan permasalahan dalam 
operasional.  

Fase customer journey yang diperoleh konsumen diawali 
dengan searching information melalui internet, dari vlogger dan 
juga blogger. Mereka mencari informasi jenis motor yang ada, 
harganya, suspensinya dan semua detail info produk lainnya. 
untuk memastikan keinginannya untuk membeli, konsumen akan 
menghubungi contact center terkait ketersediaan motor yang 
mereka inginkan.  

Setelah itu konsumen akan mengunjungi dealer terdekat 
untuk melihat produk secara langsung. Mereka dilayani dengan 
baik oleh customer service dan akhirnya membeli sepeda motor. 
Tak hanya berhenti sampai disitu, pelayanan yang diberikan oleh 
AHM masih terus diberikan sampai konsumen mendapatkan 
sepeda motornya dan mendapatkan pelayanan service lainnya. 
Dengan demikian mereka akan merekomendasikan pengalaman 
mereka kepada orang lain.  

Ada 8 titik dalam fase customer journey, dan 3 titik yang 
menjadi peluang contact center. Pertama saat konsumen 
membutuhkan sepeda motor Honda, kedua saat mereka 
menggunakannya, dan ketiga saat konsumen memberikan 
rekomendasi produk AHM.  

Dinni menerapkan program RUN, dengan memanfaatkan 8 
juta data konsumen yang dimiliki. Dengan menggunakan 
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metode dan data statistik, dapat diketahui jangka waktu 
konsumen membeli sepeda motor Honda. Dalam 1 tahun 
terakhir dapat diketahui jumlah motor Honda yang dibeli 
konsumen. Sekaligus dapat mengetahui jumlah uang yang 
dihabiskan oleh konsumen untuk belanja produk di AHM. Dari 
analisa data ini AHM dapat memprediksi potensi konsumen 
yang akan kembali membeli sepeda motor Honda dalam waktu 
dekat. Data inilah yang digunakan sales untuk melakukan 
penawaran dan penjualan kepada konsumen tersebut. 

Pada saat menghubungi konsumen, Dinni memastikan data 
contact yang digunakan oleh tim sales valid. Dengan memilih 
waktu terbaik untuk menghubungi konsumen, maka success 
contacted tercapai. Pemilihan waktu dapat dilakukan 
berdasarkan pekerjaan konsumen. Hal lainnya yang ia 
perhatikan untuk konsumen, ketika konsumen membutuhkan 
pertolongan AHM menyediakan Agent Assistant yang dapat 
dihubungi melalui Honda Customer Care 1500 989. 

Layanan tersebut tersedia 24 jam dalam sehari yang disebut 
Customer Assistant Road Emergency. Layanan ini diberikan 
kepada konsumen mengalami kendala di jalan. Agent Assistant 
ini adalah mekanik-mekanik yang terpilih yang telah dibekali 
cara melayani konsumen. Pada saat mereka melakukan 
perbaikan pada motor konsumen, para mekanik juga wajib 
menawarkan kepada konsumen agar menggunakan suku 
cadang terbaik dan memilih Honda motor. Hal ini merupakan 
terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah penjualan 
motor Honda.  

AHM melakukan awareness melalui media sosial, melalui 
produk dan media sosial yang dimiliki main dealer AHM serta 
melalui media cetak. Untuk menjaga konsistensi pelayanan, 
Dinni sebagai Supervisor menjaga relationship dengan seluruh 
stakeholder. Dengan main dealer, AHASS, para mekanik dan 
juga dengan mitra service. Dengan demikian ketika konsumen 
membutuhkan bantuan, mereka dengan senang hati untuk siap 
membantu.  

Dari program RUN ini, prospect rate yang dicapai contact 
center naik menjadi 19%. Artinya dari 100 konsumen yang 

Telexindo Bizmart 28



menjadi prospect ada 19 orang mau diproses pembelian 
sepeda motornya. Success ratenya rata-rata naik diatas 70%. Dari 
survei kepuasan konsumen terhadap layanan Customer Care 
Honda sebesar 94% menyatakan puas dengan pelayanan yang 
diterima.  

Kepuasan yang konsumen rasakan juga mereka ekpresikan 
melalui media sosial. Nilai NPS yang dicapai YTD tahun 2019 
naik menjadi 54%, art inya banyak konsumen yang 
merekomendasikan produk dan layanan dari Astra Honda 
Motor. Dari 5 parameter KPI yang ia capai sebagai Supervisor 
menunjukkan Score card, Service Level, Prospect Rate, Success 
Rate dan Customer satisfaction, semuanya dapat dicapai dari 
bulan ke bulan dengan baik sesuai dengan target yang 
ditetapkan perusahaan. 

Pencapaian ini tidak terlepas dari kinerja Dinni dalam 
mengelola operasional. Ia telah memiliki sertifikasi sebagai 
Essensial Licence Trainer. Diluar tugasnya di operasional, Dinni 
meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan lain seperti 
menjadi MC dalam kegiatan perusahaan. Ia juga mendirikan 
komunitas Sekolah Master untuk membantu anak-anak jalanan 
yang membutuhkan pendidikan. 

Untuk menjawab tantangan kebutuhan konsumen kedepan 
Dinni mengharapkan adanya layanan live chat. Digital touch 
poin juga menjadi hal penting yang ingin ia kembangkan. 
Konsumen saat ini lebih banyak berinteraksi dan membagikan 
pengalamannya melalui dunia digital. AHM ingin tetap 
mempertahankan posisinya sebagai Top of Mind konsumen dan 
memenangkan hati konsumen. Dengan presentasi atas prestasi 
kerjanya dalam operasional, Dinni mampu memenangkan hati 
dewan juri dalam lomba The Best Contact Center Indonesia 
2019 menjadi pemenang Silver sebagai The Best Supervisor. ✆ 
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Program Berkah Energi Pertamina 

Eliesa Liestiani Suganda  
Pemenang Silver The Best Agent Digital 
Contact Pertamina 1500 000, PT Pertamina (Persero) 

M engenal lebih jauh tentang Eliesa yang merupakan 
Agent Contact Pertamina 1500 000. Eliesa lahir di 
Sukabumi 4 Oktober 1992 dan menyelesaikan 

pendidikan sebagai Sarjana Teknik Kimia pada Universitas 
Jenderal Achmad Yani Cimahi. Eliesa bergabung sejak Oktober 
2017 di Contact Pertamina 1500 000 sebagai Agent Digital yang 
menangani kebutuhan pelanggan melalui email. 

Pertamina merupakan perusahaan energi terbesar di 
Indonesia, saat ini memiliki 22 anak 

perusahaan, 7 unit pengolahan 
dan 8 l ini pemasaran yang 
tersebar di seluruh Indonesia. 
Contact Pertamina 1500 000 
hadir untuk memenuhi kebutuhan 
informasi bagi masyarakat luas. 
S e b a g a i A g e n t D i g i t a l i a 
menangani banyak sekali keluhan 
dari pelanggan. Ia menerima 
ribuan email dalam satu bulan. Ia 
memastikan informasi yang ia 

berikan sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan. Ia juga mencatat setiap 

informasi dan pelayanan yang ia berikan dalam aplikasi CRM. 
Agar dapat dijadikan referensi apabila ia menghadapi keluhan 
yang sama.  
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Pengetahuan produk Eliesa kuasai dengan baik, memahami 
informasi-informasi yang tersedia dari Pertamina sehingga 
mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan 
pelanggan. Hal ini berdampak pada response time pada email 
yang ia tangani. Semakin cepat ia merespon dan menjawab 
email, maka angka response time yang dihasilkan akan semakin 
kecil. Ia juga memiliki kemampuan membaca dan menulis 
dengan baik, sehingga mampu menjawab email dengan cepat 
dan menghasilkan produktivitas yang tinggi.  

Eliesa juga mampu melakukan analisa dan problem solving, 
dengan cara menganalisa seluruh informasi dan keluhan yang 
diterimanya. Dengan begitu ia dapat menentukan solusi yang 
tepat atas keluhan yang disampaikan pelanggan. Semua 
keluhan pelanggan ini dapat disampaikan ke layanan email yang 
disediakan oleh Contact Pertamina 1500 000 yaitu 
pcc@pertamina.com. 

Kompetensi yang Eliesa miliki sangat menunjang dalam 
menjalankan tugasnya mengelola email pelanggan. Salah 
satunya melalui aplikasi My Pertamina yang tersedia di play store 
yang punya banyak manfaat bagi penggunanya. Salah satunya 
yaitu pengumpulan kupon dan program berkah energi 
pertamina. Sebelum mengikuti program ini, pelanggan harus 
melakukan verifikasi KTP terlebih dahulu. Ada salah satu kasus 
yang dialami seorang pelanggan yang mendaftarkan nomor KTP 
pada aplikasi ini, akan tetapi nomor yang ia cantumkan ditolak 
oleh sistem beberapa kali.  

Pelanggan dari Jakarta ini menggunakan produk bahan bakar 
Pertamax Pertamina. Pelanggan tersebut menyampaikan 
keluhannya melalui media email. Selain berharap bahwa KTPnya 
dapat terverifikasi oleh sistem, pelanggan juga berharap dapat 
mendapatkan 600 kupon undian dari pembelian pertamax yang 
ia lakukan.  

Eliesa membantu permasalahan pelanggan ini dengan 
melakukan research, menggali data pelanggan tersebut pada 
aplikasi My Pertamina. Dari data KTP yang belum terverifikasi, ia 
melakukan eskalasi kepada fungsi terkait untuk segera 
ditindaklanjuti. Ia juga menguasai aplikasi dengan baik, mampu 
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mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan. Menangani 
keluhan menggunakan aplikasi mengalami banyak kendala. 
Namun ia tetap memberikan informasi yang positif terkait 
dengan program, manfaat dan juga hasil yang dapat diperoleh 
oleh pelanggan. Dengan demikian pelanggan tetap percaya 
dan setia menggunakan produk Pertamina.  

Manfaat dari hasil pelayanan yang berkualitas didapatkan oleh 
pelanggan, Agent dan perusahaan. Manfaat pertama yang 
diterima oleh pelanggan yaitu customer solution. Pelanggan 
merasa puas, karena keluhannya terselesaikan sesuai dengan 
yang diharapkan. Yang kedua, manfaat dari sisi Agent yaitu 
meningkatkan kompetensi dalam menangani customer. Ia lebih 
memahami emosi dar i pelanggan, sehingga dapat 
meningkatkan etika pelayanan. Manfaat ketiga yang diterima 
dari sisi perusahaan adalah customer loyalti. Pertamina tetap 
mendapatkan loyalitas dari pelanggan tetap percaya dan setia 
mengguankan produk dan program Pertamina.  

Dalam mengembangkan kompetensinya sebagai Agent 
Digital, Eliesa mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh 
perusahaan. Beberapa pelatihan yang diikuti terkait tata cara 
penulisan yang benar dalam pelayanan email. Berikutnya, ia juga 
mengikuti training teknik membaca yang memberikannya 
kemudahan membaca dan memahami isi email. Ia juga 
meningkatkan kemampuannya dalam Bahasa Inggris dengan 
mendownload aplikasi yang tersedia di playstore.  

Pencapaian kinerja yang Eliesa dapatkan dalam periode 
semester awal tahun 2019 menunjukkan peningkatan. Dengan 
kehadiran 100%, berpengaruh pada produktivitas yang ia capai 
melebihi target yang ditetapkan. Nilai QA Score yang ia capai 
sebesar 97% melebihi target. Quiz Agent juga mampu diraih 
98% atau di atas target yang ditetapkan. Artinya sebagai Agent 
Digital, Eliesa menguasai produk Pertamina dengan baik. 

Eliesa aktif mengikuti sharing session, untuk berdiskusi 
tentang berbagai permasalahan dari sudut pandang yang 
berbeda. Ia juga mengikuti event-event terkait informasi digital 
saat ini dan membagikannya kepada sesama tim. Ia juga terpilih 
menjadi presenter dalam program Pertamina, dan ini merupakan 
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kesempatan baginya untuk terus berkembang. Menutup 
presentasinya, Eliesa memberikan informasi dan saran kepada 
pengguna tentang manfaat program berkah energi Pertamina.  

Eliesa mengajak untuk memanfaatkan aplikasi My Pertamina 
untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sangat menarik seperti 
program umroh, mobil Toyota Innova Diesel dan motor Yamaha 
NMX. Eliesa mengakhiri presentasinya di hadapan dewan juri 
dengan mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Sebagai 
Agent Digital terbaik yang dimiliki Pertamina, ia mampu meraih 
penghargaan sebagai Pemenang Silver dalam Kategori The Best 
Agent Digital dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 
2019. ✆ 
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Kebutuhan Energi Terbaik Untuk 
Pelanggan 

Erwin Gitarisyana  
Pemenang Silver Best Of The Best Back Office 
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk 

E rwin ditugaskan di Area Cilegon sebagai salah satu 
Back Office atau Analyst, pada unit kerja Sales and 
Customer Management di PT Perusahaan Gas Negara, 

Tbk. Pria yang bernama lengkap Erwin Gitarisyana ini 
merupakan lulusan S2 Bidang Energy and Environment, dengan 
beasiswa yang ia peroleh dari negara Thailand. Jurusan ini 
sangat relevan dengan bidang kerja yang ia jalani di Perusahaan 
Gas Negara. Sesuai dengan misi perusahaan yaitu “Menyalurkan 
energi terbaik untuk Indonesia”, dalam presentasi Erwin juga 
menujukkan kebutuhan energi terbaik untuk pelanggan. 
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Pria yang mengidolakan The Beattles ini dalam aktivitas 
kesehariannya ia tak hanya bekerja di belakang meja dengan 
ditemani gitar kesayangan. Akan tetapi ia juga turun ke 
lapangan untuk memastikan energi baik gas bumi dapat 
tersalurkan ke pelanggan sesuai harapan mereka.  

Tugas utama yang ia lakukan adalah menyelesaikan kasus 
pada level tier 2 dan melakukan tindak lanjut dari kasus yang 
diterima. Selain itu ia juga melakukan relationship dan follow up 
kepada pelanggan untuk memastikan energi baik gas bumi 
mengalir dengan baik. Sebagai Staf Back Office, ia ikut 
berkontribusi membantu tercapainya target penjualan.  

Di era industri 4.0 saat ini beberapa pekerjaan rutin sudah 
mulai berangsur-angsur dialihkan ke sistem, tetapi masih ada 
beberapa kemampuan yang harus dicurahkan dalam 
menyelesaikan tugas. Pertama adalah Cognitive Flexibility, mirip 
dengan multi tasking yaitu bisa memahami konsep-konsep yang 
berbeda secara cepat untuk memenuhi target perusahaan. Yang 
kedua adalah Communication (No Boundaries), komunikasi 
personal dan tanpa batas. Komunikasi jenis ini belum dapat 
tergantikan oleh sistem sampai saat ini. Pelanggan memiliki 
akses yang tanpa batas untuk mencari produk dan informasi 
yang mereka inginkan. Dengan demikian ia dituntut untuk 
Creative, yakni memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengatasi 
masalah pelanggan.  

Sebanyak 52% pelanggan area Cilegon adalah Chemical 
Sector dengan tingkat penggunaan gas yang tidak linier dengan 
penggunaan produksinya. Dengan menggunakan Cognitive 
Flexibility Erwin dituntut untuk dapat mencari peluang dalam 
kondisi seperti ini. Memaksimalkan supply gas lebih besar dari 
kompetitor. Dalam menjalin relationship dengan pelanggan, 
Erwin juga membangun kedekatan secara personal. 
Memberikan pelayanan extra diluar hubungan profesional, hal 
ini turut membangun kualitas hubungan yang terjalin dengan 
pelanggannya.  

Erwin memiliki usulan kepada internal dan external PGN 
dengan melakukan kreativitas untuk menformulasikan skema 
khusus. Semakin banyak pelanggan menggunakan gas, maka 
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harganya akan semakin murah. Ini disimulasikan dengan 
menetapkan titik paling optimum pelanggan bersedia 
mengalihkan bahan bakar lainnya dan PGN masih mendapatkan 
keuntungan dari penggunaan gasnya. Setelah diterapkan dalam 
pelanggan prioritas, didapatkan hasil penjualan meningkat. 
Posisi nilai penjualan naik, dari posisi 5 menjadi 3 besar. 
Pencapaian index kepuasan pelanggan secara konsisten setiap 
tahun meningkat dari 5.75 menjadi 5.83.  

Dari sisi pelanggan selain mereka mendapatkan efisiensi dari 
produk turunan yang mereka jual, PGN juga memberikan 
penghargaan kepada pelanggan-pelanggan terbaik pada acara 
Temu Pelanggan se-Indonesia. Selain itu, Erwin dipercaya untuk 
mendampingi penerima penghargaan berupa wisata ke 
Thailand dan beberapa negara lainnya. 

Pelatihan saja tidak cukup baginya untuk meningkatkan 
pengetahuan produk, ia banyak memanfaatkan informasi-
informasi penting lainnya yang tersedia di internet melalui 
google dan sebagainya. Selain itu kemahirannya bermain musik 
khususnya memainkan gitar, mendapatkan perhatian dari 
direksi, yang kemudian memintanya untuk tampil menghibur 
tamu-tamu di acara Temu Pelanggan. Secara bersamaan 
bertemu dengan pelanggan dan mendapatkan penghargaan di 
acara-acara tersebut memberikan motivasi baginya untuk terus 
meningkatkan pelayanan, kemampuan dan kepercayaan dirinya.  

Erwin juga aktif sebagai content creator yang melatih 
kemampuannya untuk kreatif menciptakan konsep dan 
merelaisasikannya. Kreativitas ini juga membuahkan 
penghargaan saat memenangkan pembuatan content video di 
internal perusahaan. Selain bidang penjualan ia juga mengikuti 
kegiatan sosial dengan menyalurkan santunan dengan 
menggunakan anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) 
dari perusahaan.  

Ia mendapatkan predikat sebagai The Best Customer 
Managemet selama 3 tahun berturut-turut atas kinerjanya yang 
baik. KPI yang ia capai melampaui target yang ditetapkan. Ia 
ingin terus menjaga konsitensi dan komitmen memberikan yang 
terbaik untuk perusahaan. Penghargaan The Best Contact Center 
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Indonesia juga telah diraih 2 kali dan ini kesempatan berikutnya 
untuk menunjukkan presetasinya. 

Semua itu memberikan inspirasi dan memberikan dampak 
positif bagi pengembangan diri dan lingkungan perusahaan. 
Dengan karakter positif yang ia miliki tersebut, Erwin pantas 
mendapatkan penghargaan sebagai Pemenang Silver Best of 
The Best Back Office dalam Lomba The Best Contact Center 
Indonesia 2019. ✆ 
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Melayani Sel Penguat Jantung bagi 
Indonesia 

Fahma Dia Ayum 
Pemenang Silver The Best Customer Service 
Kring Pajak 1500200, Kementerian Keuangan 

S ukses sebagai Pemenang Silver dalam kategori The 
Best Customer Service pada ajang The Best Contact 
Center Indonesia 2019 membawanya terbang ke luar 

negeri mendapatkan hadiah benchmarking ke Kuala Lumpur 
Malaysia. Wanita kelahiran Magetan, 22 Maret 1996 ini menjadi 
salah satu pencetak medali bagi Kring Pajak 1500200 yang 
merupakan contact center Kantor Layanan Informasi Pengaduan 
Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan.   

Lulusan DIII Akuntan STAN 2017 
ini membawakan tema biologi 
y a n g i a n a m a k a n B l o o d 
Circulatory System. Komponen 
utama dalam peredaran darah 
manusia adalah jantung dan 
p e m b u l u h d a r a h , d e n g a n 
mengalirkan darah keseluruh 
tubuh. Sama dengan KLIP DJP 
tanpa peranan Customer Service 
didalamnya, berbagai informasi 
dan peraturan perpajakan tidak 

dapat disampaikan ke seluruh wajib 
pajak. Dalam data perpajakan tercatat APBN 2019, penerimaan 

Telexindo Bizmart 38



pajak mencapai 82,5% sebesar 1786,4 T sedangkan penerimaan 
hibah PNBP 17,5% sebesar 378,7T.  

Sebagai seorang Customer Service yang ditempatkan pada 
unit kerja pelayanan publik Kring Pajak 1500200 ia melayani 
wajib pajak yang ingin mendapatkan NPWP. Ia memberikan 
pelayanan administrasi dan informasi kepada wajib pajak serta 
memberikan edukasi secara berkelanjutan. 

Dengan satu wajib pajak yang dilayani akan 
bertambah pula satu sel penguat jantung bagi 

Indonesia. 

Selain product knowledge dan communication skill, Fahma 
juga memiliki kompetensi Adaptability sebagai seorang 
Customer Service. Dengan kemampuan beradaptasi dengan 
cepat, maka semua permasalahan dapat dihadapi dengan 
mudah. Ia juga mampu melakukan Analizing Skill, yakni 
kemampuan dalam melakukan analisa dengan cepat terhadap 
permasalahan atau kasus wajib pajak, sehingga ia bisa mentukan 
treatment yang dapat diberikan. Lalu, ia juga menerapkan 
Simplifying Skill, yaitu mampu memberikan penjelasaan terkait 
perpajakan dengan bahasa yang jauh lebih sederhana sehingga 
lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. 

Salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan Kring Pajak 
1500200 di area Car Free Day (CFD). Acara ini diselenggarakan 
serentak di seluruh Indonesia dengan nama Spectaxcular dalam 
rangka menyambut momen SPT tahunan. Kegiatan yang 
dilakukan di area terbuka ini memiliki banyak tantangan dengan 
cuaca yang tidak mendukung. Fahma sudah menyiapkan diri 
menjalankan tugasnya dengan First Aid Kit, terdiri dari 
perlengkapan Jaket, payung dan make up agar tetap dapat 
mejalankan tugas ditengah cuaca hujan. Ia juga menyiapkan 
Mobile TXB melalui smartphone yang ia miliki. Dengan 
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perangkat yang terbatas, ia tetap dapat maksimal memberikan 
pelayanan melalui mobile TXB dengan informasi yang akurat.  

Sebagai contoh dari pengalaman seorang wajib pajak yang 
ingin dilayani untuk melakukan Laporan SPT di lokasi tersebut. 
Wajib pajak ini belum mempunyai NPWP dan hanya membawa 
identitas KTP. Dengan kreativitas Fahma ia membantu 
memproses NPWP baru dengan data diri yang dimiliki dan 
mencetak SPT nya untuk diinput dalam aplikasi dan melakukan 
Lapor SPT saat itu juga.  

Dalam meningkatkan performance kerja, pengembangan diri 
yang dilakukannya antara lain dengan mengikuti inhouse 
training untuk menambah wawasan dan peraturan perpajakan. 
Ia juga tidak ragu untuk menjadi MC di berbagai acara yang 
dapat meningkatkan kemamuan dan keterampilan dalam 
komunikasi. Dalam kegiatan lainnya ia juga sering mengikuti 
kegiatan sosial dan berbagi kepada sesama. 

Dalam pencapaian kerja, dalam semua indikator yang diukur 
tidak hanya sekedar memenuhi, tetapi berhasil melampaui dari 
target yang ditetapkan. Tingkat kedisiplinan, produktivitas kerja, 
target quality dan quantity selalu ia raih di atas target. Dari 
pencapaian kinerjanya yang baik ia mendapatkan penghargaan 
sebagai Best New Comer Customer Service 2018.  

Penghargaan ini lebih memotivasi Fahma untuk terus 
meningkatkan kompetensi dirinya dengan merencanakan 
pendidikan lanjutan S2 Bidang Accounting dan Psikologi. Ia juga 
ingin meningkatkan kemahirannya dalam Bahasa Inggris agar 
dapat mencapai karir yang lebih tinggi. Fahma ingin dirinya 
terlibat untuk terus membangun negeri. Dengan satu wajib 
pajak yang ia layani akan bertambah pula satu sel penguat 
jantung bagi Indonesia. Dengan semangat Kring Pajak 1500200, 
Ia melayani dengan tulus, tuntas dan berkualitas. ✆ 
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Memenangkan Hati Konsumen 
Milenial. 

Fardiana 
Pemenang Silver The Best Telesales 
PT Astra Honda Motor  

L ebih dari 80 juta penduduk di Indonesia adalah kaum 
milenial, untuk menyasar generasi ini, perusahaan harus 
mampu memahami kebutuhan mereka. Mereka ingin 

pemasaran yang lebih personal dan lebih berorientasi pada 
pelanggan. Ini adalah salah satu peran dari Fardiana, sebagai 
salah satu Telesales untuk mewujudkannya. Fardiana adalah 
Telesales yang dimiliki oleh PT Astra Honda Motor yang sudah 
bergabung selama 10 tahun. Wanita ini sangat supel dan 

humoris, cara ia berbicara sangat 
lugas, jujur dan menghibur. 

Sudah pasti tugasnya sebagai 
Telesales adalah jualan dengan 
menawarkan produk Astra Honda 
M o t o r. I a j u g a m e l a ku k a n 
m o n i t o r i n g p r o s p e c t d a n 
menawarkan booking service 
bagi pelanggan AHM. Saat ini ia 
memiliki aplikasi pemasaran yang 
ia kenalkan kepada konsumen, 
namanya Yanapedia.  

Semua layanan yang ia tawarkan 
ada di aplikasi Yanapedia. Untuk bisa menjual Fardiana 
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memahami dengan lengkap akan produk-produk AHM dan 
konsumen. Kemampuan negosiasi yang ia kuasai membantunya 
dalam proses negosiasi dengan konsumen, dimulai dari 
negosiasi penawaran sampai dengan negosiasi penolakan. Ia 
mahir membujuk konsumen untuk membeli produknya dan 
tetap menjalin hubungan baik dengan konsumen. Yanapedia ini 
seperti palugada, "apa aja lu mau gua ada", istilah yang populer 
di masyarakat. 

Faktanya konsumen Astra Honda Motor lebih dari 90% dari 
konsumen merupakan kaum milenial. Fardiana mengungkapkan 
bahwa kebutuhan bagi generasi ini adalah sandang, papan dan 
colokan listrik. Pelanggan milenial ini cenderung tidak bisa 
hidup tanpa handphone setiap saat. Sebanyak 70% dari 
konsumen itu adalah pengguna media sosial. Mereka dengan 
sangat mudah googling untuk mendapatkan berbagai informasi 
melalui media sosial. 

Fardiana memiliki gagasan yang memudahkannya untuk 
melakukan penawaran dan penjualan. Yang pertama customer 
pedia, caranya ia melakukan kategorisasi berdasarkan sepeda 
motor honda, yaitu sepeda motor reguler dan Big Bike. 
Berdasarkan kategori konsumen ia mengklasifikasinnya dalam 
kategori reguler dan priority.  

Ada beberapa tipe konsumen yang Fardiana kenalkan. Tipe 
pertama adalah konsumen yang memiliki penghasilan tinggi 
dan berpotensi membeli sepeda motor Big Bike. Tipe kedua 
adalah konsumen yang memiliki penghasilan sedang tapi 
bermimpi ingin memiliki sepeda motor Big Bike. Yang ketiga 
adalah tipe konsumen yang memiliki penghasilan tinggi tapi 
ingin membeli sepeda motor reguler. Tipe konsumen yang 
keempat adalah konsumen yang biasa dan hanya ingin membeli 
sepeda motor reguler. Keempat tipe konsumen ini semuanya 
adalah konsumen terbaik yang semuanya memberikan peluang 
bagi bisnis Astra Honda Motor. 

Setiap hari Fardiana dan tim Telesales mendapatkan data 
customer yang harus dihubungi. Data ini berupa ordering data 
customer yang diberikan oleh Team Leader dan telah 
diidentifikasi berdasarkan prioritas. Yang lebih dulu dihubungi 
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adalah tipe konsumen 1, karena potensi penjualannya paling 
tinggi. Selanjutnya ia menghubungi segmen 2, segmen 3 dan 
segmen 4. Produk pedia yang tersedia di Yanapedia 
menyediakan informasi lengkap spesifikasi dan keunggulan 
untuk tipe sepeda motor dari harga yang paling murah hingga 
motor yang berharga 1.1 milyar.  

Prospect pedia adalah cara fardiana memonitoring jaringan 
konsumen. Ia memonitor Agent di jaringan untuk memfollow up 
konsumen yang telah memiliki minat membeli sepeda motor 
Honda. Dengan prospect monitoring ini semua konsumen 
dilayani dengan baik. Dari Daily monitoring bisa diketahui data 
konsumen yang belum mendapatkan follow up. Fardiana bisa 
menindaklanjuti dengan segera untuk menghubungi konsumen 
tersebut dan melakukan penawaran hingga berhasil membeli 
produk sepeda motor. 

Dari customer pedia ini, peningkatan penjualan Big Bike naik 
15%, sedangkan dari product pedia ada konsumen Big Bike 
yang mengalami peningkatan 26%. Sedangkan dari prospect 
pedia konsumen yang tidak membeli berubah menjadi membeli 
sebanyak 18%. Dari semua target yang harus ia capai Fardiana 
mampu mencapainya dengan baik. Peningkatan produktivitas 
dan target yang ia capai, ia imbangi dengan terus 
mengembangkan kemampuannya dalam hal selling skill. Ia 
gemar membaca majalah otomotif untuk menambah 
wawasannya terkait dunia otomotif. Ia juga menimbangi 
kegiatan bekerja dengan kegiatan sosial dan kegiatan 
kebersamaan dengan karyawan lainnya. 

Loyalitas dan dan dedikasinya ia berikan kepada perusahaan 
dengan maksimal dan kedepan ia ingin dapat mendatangkan 
laba yang lebih besar bagi perusahaan. Ia merasa perlu untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam bernegosiasi dan 
melakukan benchmark ke perusahaan lainnya. Ia mengusulkan 
kepada perusahaan untuk menyediakan sistem yang dapat 
digunakan oleh jaringan di seluruh Indonesia. Hal ini dapat 
memudahkan memonitor jaringan dan semua kebutuhan 
konsumen dapat terpenuhi dengan baik.  
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Sebagai Telesales terbaik ia tak hanya mampu berkontribusi 
dalam mendatangkan keuntungan perusahaan, Fardiana juga 
memberikan kebanggaan atas penghargaan yang ia raih 
sebagai The Best Telesales dengan Medali Silver yang ia peroleh 
dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2019. ✆ 
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Never Stop for Catch Your Dream 

Fresda Agustin Constantia  
Pemenang Silver The Best Manager 
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 

D alam kompetisi kategori manager ini, Fresda tampil 
selaku Operation Manager di Contact Center Bank 
CIMB NIAGA. Wanita kelahiran Sumedang 25 Agustus 

1986 ini telah memiliki banyak pengalaman di dunia contact 
center. Ia telah berkecimpung di dunia contact center sejak 
tahun 2009. Lulusan Sarjana Sains dari Universitas Pendidikan 
Indonesia Ini tampil pertama kalinya dalam kompetisi The Best 

Contact Center Indonesia 2019, 
dan ia berhasil mendapatkan 
medali Silver sebagai The Best 
Manager Contact Center.  

Fresda melalukan briefing tim 
secara weekly dan monthly 
kepada tim yang ia supervisi. Jadi 
ia tahu metode dalam melakukan 
p e n g e m b a n g a n s e r t a 
menyiapkan rencana preventif 
jika produktifitas tim turun. Ia juga 
h a r u s m e m a s t i ka n ku a l i t a s 

pelayanan yang sempurna dari 
Agentnya. Di samping kualitas, kuantitas juga penting, maka ia 
memperhatikan produktivitas timnya. 

Contact Center CIMB Niaga memiliki kegiatan untuk 
menghasillkan revenue dengan meningkatkan penjualan. 
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Sebagai manajer operasional ia harus memiliki aktivitas untuk 
memperbaiki performance tim sales, memotivasi tim untuk 
mencapai target. 

Di era teknologi saat ini, sebagai manajer ia harus meng-
improve skill manajerial dan juga memiliki inovasi baru untuk 
mengembangkan contact center. Ia menggunakan "smart 
competence" untuk mengelola timnya. Yang pertama ialah 
"master of coaching". Ketika menjadi pemimpin, ia memiliki 
standar pengetahuan mengenai cara menjadi pemimipin. 
Perusahaan memberikannya kesempatan untuk bergabung 
dengan kelas kepemimpinan. Teori yang paling ia suka adalah 
"art of coaching" sebagai cara melatih dan mengembangkan 
tim. 

Yang kedua adalah mengenai "operation knowledge" ia harus 
memiliki planning, control, monitoring, dan recovering issue. 
Yang ketiga adalah mengenai "motivating others". Setiap orang 
memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan motivasi. Jadi 
ia menggunakan cara yang berbeda-beda untuk memotivasi 
timnya. 

Saat ini CIMB Niaga telah membuka site baru di Yogyakarta 
sebagai rencana preventif jika di salah satu site mengalami 
insiden yang tidak dapat diprediksi seperti bencana. Dengan 
adanya site di Yogyakarta, maka antisipasi kegagalan pelayanan 
pada satu site, akan dibackup oleh site lainnya. Contact Center 
CIMB Niaga dengan site baru ingin bertransformasi. Jika 
sebelumnya memiliki pekerjaan-pekerjaan sederhana, sekarang 
menjadikannya satu pekerjaan dengan one stop service untuk 
nasabah. Perkembangan contact center dapat dilakukan 
nasabah seperti transaksi banking di contact center, kampanye 
program, pembukaan akun dan sebagainya. 

Dalam membuka site baru, banyak sekali tantangan yang 
dihadapi, karena harus memindahkan beberapa Agent senior 
dan supervisor. Dengan membangun site baru di Yogyakarta 
termasuk Agent-Agent baru di sana. Tantangan pertama yaitu 
Fresda memiliki masalah baru pada tahun 2018 turn over 
mencapai 47%. Setelah mengumpulkan data, sekitar 54% Agent 
di sana adalah Agent baru yang tidak memiliki daya tahan yang 
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cukup. Alasan turn over mereka adalah tekanan pekerjaan. 
Ketika Agent menghadapi pelanggan dan melaksanakan 
regulasi beberapa produk, mereka menyerah. Hal ini menjadi 
tantangan kedua bagi Fresda untuk terus meningkatkan interest 
Agent. 

Dengan Agent yang baru, maka proses pelayanan atau 
handling time mengalami peningkatan. Fresda memberikan 
mereka waktu untuk berkontribusi sebagai Agent. Terkhusus 
mengenai handling time. Sebagai Agent baru akan 
membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan Agent senior 
untuk mengeskalasi. Untuk itu Fresda juga mengawasi Agent 
dalam menyampaikan regulasi serta melakukan pengecekan 
dan verfikasi data. 

Berikutnya, tantangan dalam pencapaian kualitas pelayanan 
dengan Quality score mencapai target, rata-rata sekitar 90%. 
Namun, dari Quality Assurance, Fresda masih memiliki beberapa 
temuan. Temuan yang paling banyak adalah verifikasi, Quality 
Assurance memiliki 1,2% sampling rekaman suara untuk 
memperbaiki nilai. 

Agent juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 
melakukan penjualan yaitu cross-selling. Dengan Agent yang 
masih baru, maka penjualan tidak mencapai target. Agent belum 
melakukan cross-selling, karena keterbatasan kemampuan 
Agent dalam melakukan penawaran. Mereka membutuhkan 4 
bulan untuk mempelajari inbound cross selling sebelum mereka 
bisa menjual product. 

Tentunya Fresda tidak menyerah dan melakukan perbaikan, 
maka Fresda dan tim menyusun program "Hit and Run Program". 
Ketika ia merekrut Agent baru pada tahun 2019 di mana satu 
angkatan terdiri dari kira-kira 25-30 Agent pada kelas yang 
sama. Ia membawa mereka ke site contact center untuk 
memahami situasi dan kondisi pekerjaan, sehingga mereka 
mengetahui aktivitas-aktivitas contact center pada hari pertama 
mereka kelas sebelum memulai training.  

Ia memiliki 4 langkah dalam proses hiring, yaitu menemukan 
Agent baru dengan mengkualifikasi mereka dalam interview. 
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Selain kualifikasi umum dari contact center mereka harus 
memiliki mental yang berorientasi pada pelanggan. Caranya 
a d a l a h m e re ka m e n g i r i m ka n v i d e o p e n d e k u n t u k 
memperkenalkan diri mereka kepada HR. Bagi yang terpilih, 
mereka akan di interview dengan teknik BEI. Kemudian untuk 
pengembangan, di kelas training mereka tidak hanya belajar 
softskill, hardskill, namun juga pengetahuan mengenai hidup 
dalam l ingkungan contact center. Sete lah mereka 
menyelesaikan training, mereka tidak online selama 8 jam 
pertama, tetapi menggunakan program mentoring. 

Sebelumnya training diadakan dalan 38 hari, kemudian 
ditambahkan 1 hari dan 4,5 jam untuk mengetahui aturan-aturan 
dalam industri contact center. Kemudian mereka diharuskan 
tandem di contact center sehingga mereka bisa memahami 
jenis-jenis pelanggan, cara Agent menangani pelanggan dan 
lingkungan workstation mereka. 

Setelah mereka menyelesaikan training, ujian terakhir mereka 
dari kelas training adalah mengikuti proses mentoring. Fresda 
memilih karyawan senior untuk memandu mereka dan 
membantu membagikan tips, menjadi partner diskusi dan 
memberikan feedback kepada mereka perihal masalah yang 
mereka hadapi ketika mereka dalam aktivitas online. 

Ke m u d i a n p ro g ra m ke d u a a d a l a h " A n a l y z e a n d 
Development". Program QA memiliki beberapa aktivitas reguler 
seperti yang lain seperti sampling rekaman suara, dan memilih 
rekaman yang bagus dan yang kurang bagus bagi QA Agent. 
CIMB Niaga menggunakan speech analytics. Ia akan mengubah 
rekaman suara menjadi teks. Dari hasil analisa QA dapat 
diketahui tingkat kepuasan pelanggan tehadap layanan CS dan 
proses penjualan yang baik. Setelah QA memiliki data, mereka 
akan memberikan rekomendasi kepada manajer operasional, 
misalnya Agent yang perlu mendapatkan perhatian. Perbaikan 
dalam pelayanan mereka, dengan memperhatikan handling 
time dan inbound cross seliing. 

Namun, ia tidak akan melupakan bahwa teknologi hanya 
membantu, karena yang terpenting adalah sumber daya 
manusia untuk mengoperasikan manusia. Yang kedua adalah 
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mengenai robotic automation. Ini dapat mengurangi handling 
time Agent baru dan Agent senior, jika Agent menghadapi 
masalah dalam rata-rata handling time.  

Pada awal sebelum menggunakan robotic system untuk 
verifikasi data, Agent harus mengecek 5 langkah, namun 
sekarang cukup hanya dengan 1 klik, sistem akan memunculkan 
pop-up dan Agent cukup memberikan centang jika jawaban 
yang diberikan pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang 
bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah Installment Process 
Selling. Sebelum menggunakan robotic system, seliing process 
harus dilaksanakan dua arah. Namun sekarang jika pelanggan 
sudah eligible untuk selling process maka akan dapat langsung 
diaktivasi. 

Setelah meng-improve proses pelayanan dasar dan inbound 
cross selling. Ia mem-booster dengan "recharge, motivation, 
team work and appreciation." Hasilnya, nilai turn over turun, nilai 
AHT mengalami improvement, nilai QA meningkat dan nilai 
penjualan meningkat lebih dari 200%. Ia bisa mempertahankan 
87% pelanggan dan 100% Agent berhasil membacakan 
ketentuan di akhir penawaran. 

Pada bulan lalu, CIMB Niaga menerima penghargaan dari 
Asian Banker sebagai "Best Productivity, Efficiency and 
Automation Initiative, Application or Program". Jangan pernah 
berhenti belajar adalah prinsip yang Fresda miliki. Ia senantiasa 
mengembangkan diri dengan me-review tim, melatih skill public 
speaking seperti menjadi MC, menjadi trainer dan tidak lupa 
selalu berbagi dengan orang lain. 

Pada bulan lalu, berdasarkan KPI, Fresda telah mencapai lebih 
dari target yakni 80%. Utilisasi juga melebihi target yakni 90%, 
Begitu pula dengan nilai QA lebih dari target yakni 85% serta 
tingkat pelayanan juga melebihi target yakni 95%. 

Kemudian, ia ingin di perusahaannya, semua Agent bisa 
menjadi banker muda. Dengan demikian sebagai karyawan 
CIMB Niaga, mereka bisa mewakili perusahaan mereka. Ia ingin 
membuat training digital dan ujian online, juga ingin memiliki 
channel youtube, instagram dan FB talent. Dengan performance 
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yang Fresda miliki, sangat pantas jika ia mendapatkan 
p e n g h a rg a a n s e b a g a i Th e B e s t M a n a g e r, d a n i a 
membuktikannya dengan menjadi pemenang medali Silver 
dalam Lomba The Best Contact Center Indonesia 2019. ✆ 
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Semangat Terbarukan, Menjadi 
Kebanggaan Indonesia 

Guntur Prabowo  
Pemenang Silver The Best Agent Badan Publik 
Contact Pertamina 1500 000, PT Pertamina (Persero) 

S emangat terbarukan, menjadi kebanggaan Indonesia. 
Inilah motto yang dimiliki Contact Pertamina 1500 000 
dalam bekerja. “Untuk melayani masyarakat Indonesia, 

sepenuh hati”. Guntur Prabowo, pria yang lahir di Tangerang, 29 
November, 24 tahun yang lalu. Pertamina memiliki peran yang 
sangat besar bagi negara dalam menjaga pasokan energi ke 
seluruh pelosok negeri. 

Dalam program mudik yang 
d i laksanakan set iap tahun, 
Pertamina sebagai badan usaha 
milik negara bertugas untuk 
menyalurkan semua bahan bakar 
di jalur-jalur mudik. Dengan 
menyalurkan 200 motoris bahan 
bakar yang bersiaga selama 24 
jam. Pertamina juga menyediakan 
90 layanan SPBU yang tersebar 
diseluruh pelosok Sumatra dan 
pulau Jawa. Juga menyediakan 

377 tambahan mobil tanki yang 
siap menyalurkan bahan bakar ke 6500 SPBU di seluruh 
Indonesia. 
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Bergabung sejak Oktober 2018 di Contact Pertamina, Guntur 
yang alumni Universitas Muhammadiyah Semarang ini bersama 
tim hadir melayani masyarakat Indonesia sepenuh hati. Sarjana 
Statistika ini ditempatkan sebagai Agent Inbound yang 
memberikan informasi kepada pelanggan dengan benar dan 
tepat. Ia juga memberikan pelayanan untuk pemesanan tabung 
gas, keluhan pelanggan tentang petugas SPBU juga adanya 
supir tanki yang ugal-ugalan dan sebagainya. Guntur juga 
melakukan pencatatan data pelanggan untuk memastikan 
bahwa data yang masuk ke Contact Pertamina tercatat dalam 
sistem dan dapat di follow up dengan tepat.  

Responsif dalam melayani, cepat dan efisien agar 
meminimalisir banyaknya keluhan yang masuk ke Contact 
Pertamina. Banyaknya keluhan dari pelanggan juga ia hadapi 
dengan menjaga kestabilan emosi, ramah dan mampu 
menenangkan pelanggan atas permasalahan yang dihadapi. 
Kemampuan multy tasking yang ia miliki, Guntur mampu 
menyelesaikan pekerjaan dengan benar secara bersamaan yakni 
mendengar, menyimak, mencatat dan memberikan informasi.  

Salah satu pengalaman pelayanan yang ia dapatkan, 
memberinya kesadaran bahwa bekerja di contact center adalah 
pekerjaan yang mulia. Ketika ia melayani seorang pelanggan, 
sebut saja namanya Rio, yang menghubunginya untuk meminta 
bantuan. Kondisi kendaraannya yang digunakan untuk mudik 
mengalami mogok di Bakauheni karena kehabisan bahan bakar. 
Ia minta bantuan agar segera dikirimkan tim motoris BBM dari 
Pertamina supaya bisa melanjutkan perjalanan mudiknya.  

Berdasarkan chatbot satgas Pertamina telah terjadi kemacetan 
panjang di lokasi pelanggan tersebut. Dengan sigap Guntur 
segera meminta informasi penting dari pelanggan yaitu titik 
lokasi, jenis kendaraan, plat nomor kendaraan serta nomor 
telepon yang dapat dihubungi. Selain itu hal penting yang ia 
lakukan adalah menenangkan pelanggan, dan menjanjikan 
bahwa SLA pengirimannya tidak lebih dari 2 jam.  

Data yang diperoleh Guntur kemudian diteruskan ke Back 
Office untuk dikoordinasikan dengan PIC satgas di lokasi yang 
terdekat dengan pelanggan. Selain dengan pic satgas tim 
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Pertamina juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk 
membantu pengawalan Motoris dari Pertamina dalam proses 
pengantaran bahan bakar ke lokasi.  

Diluar dari tugasnya sebagai Agent Inbound, Guntur terus 
membantu memantau situasi dan kondisi pelanggan serta 
perkembangan bantuan yang diberikan Pertamina dan 
Kepolisian. Guntur ingin memastikan jika bantuan yang 
dikirimkan sudah sampai di lokasi. 

Pengalaman pelayanan ini, dirasakan oleh pelanggan tersebut 
sebagai pengalaman pelayanan yang memuaskan. Beliau dapat 
melanjutkan perjalanan mudiknya tanpa khawatir mogok 
kehabisan bahan bakar. Ia merasa puas dan mengucapkan 
terima kasih atas respon yang baik dari Contact Pertamina.  

Pelajaran berharga yang didapatkan oleh Guntur dari kasus ini 
bahwa bekerja memberikan bantuan orang lain tidak hanya 
harus menjadi dokter, tentara, atau polisi. Menjadi Agent contact 
center juga memberikan kesempatan untuk membantu orang 
lain serta lebih menghargai perannya dalam bekerja di contact 
center. 

Guntur banyak membaca untuk menambah wawasan yang 
luas, dan menambah informasi terkait product knowledge serta 
bisnis di Pertamina. Ia juga aktif berolahraga dengan fasilitas 
olah raga yang disediakan oleh perusahaan. Agar tetap terjaga 
staminanya dengan baik dan mampu meningkatkan 
konsentrasinya dalam bekerja. Ia juga tergabung dalam 
komunitas Pertamina Motor Club, dengan kegiatan touring 
sehingga dapat lebih memahami dan berempathy ketika 
melayani pelanggan.  

Dari hasil penilaian KPI pada beberapa parameter, kinerja 
Guntur tercapai dengan baik. Pada periode Januari sampai Juni 
2019, score Quality Monitoring ia capai rata-rata 93,5 % melebihi 
target 85. Quiz dapat ia capai rata-rata 85,5% dari target 80%. 
Sedangkan AHT dengan target maksimal 3 menit, mampu ia 
capai kurang dari 3 menit. Artinya ia mampu memberikan 
pelayanan dengan cepat. Ia juga menunjukkan kedisiplinan dan 
kehatan yang prima dengan pencapaian kehadirannya 100%. 
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Guntur dikenal sebagai Agent yang rapi dan bersih. Ia 
bersemangat untuk memberikan contoh kepada teman-teman 
dengan membersihkan dan menata meja kerja saja agar bersih 
dan rapi. Ia juga memiliki kerapihan dalam manajemen sistem 
database. Setiap data memiliki folder masing-masing, sehingga 
memudahkan dalam mencari informasi terutama tentang jenis-
jenis masalah dan solusi yang ia miliki. Dengan folder yang 
terlihat paling rapi, sehingga rekan Agent lainnya bisa 
menggunakan folder miliknya untuk kebutuhan mencari 
informasi.  

Ket ika berdiskus i , ia juga ra j in merangkum dan 
mempelajarinya berulang dan lebih memahami hasil diskusi dari 
Team Leader. Hasil kerja keras dan kreativitas yang dimilikinya 
telah mengantarkannya pada kemenangan pada ajang The Best 
Contact Center Indonesia 2019 sebagai pemenang Silver dalam 
Kategori The Best Agent Publik. ✆ 
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Kreativitas Beat the Ordinary 
untuk Hasil Extraordinary 

Hendria Rhomadona 
Pemenang Silver The Best Of Best Agent Premium 
Halo BCA, PT Bank Central Asia, Tbk 

M emenangkan medali Silver di ajang The Best Contact 
Center Indonesia 2018 tidak membuat Hendria 
Rhomadona merasa cepat berpuas. Lelaki bertubuh 

jangkung kelahiran Lampung Selatan in i mengadu 
kemampuannya kembali pada tahun berikutnya. Bermodalkan 
medali Silver yang diraih sebelumnya, pada tahun 2019 Hendria 
mengikuti lomba Individual dengan kategori Best of the Best 
Agent. Ketentuan peserta kategori Best of the Best adalah para 

pemenang Platinum, Gold dan Silver 
pada tahun sebelumnya. 

Memulai karirnya sebagai Agent 
contact center di PT Bank Central 
Asia Tbk pada tahun 2016 
tentunya Hendria memiliki tugas 
dan tanggung jawab. Diantaranya 
a d a l a h m e n g a k o m o d a s i 
kebutuhan nasabah, memberikan 
solusi yang solutif serta menjadi 
s e o ra n g p e r s o n a l a d v i s o r. 
Dengan jumlah sekitar 16 juta 

nasabah yang ada di BCA pada 
tahun 2018, Hendria memiliki beberapa kompetensi yang dapat 
membantunya melakukan tugas dalam memberikan pelayanan 
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kepada nasabah. Terutama bagi nasabah khusus yang 
dilayaninya yaitu nasabah prioritas. 

Kompetensi yang dimiliki oleh Hendria Rhomadona yakni 
Customer Focus, Attention to Detail dan Communication Skill. 
Kompetensi tersebut mampu membantu dirinya dalam melayani 
nasabah prioritas dengan cepat dan tepat. Kurang lebih 3 tahun 
bergabung di Halo BCA 1500888 banyak pengalaman yang 
dihadapi oleh Hendria. Pada kesempatan lomba Presentasi pada 
tahun 2019 Hendria membagikan salah satu pengalaman yang 
dialami dalam memberikan pelayanan kepada nasabah prioritas. 

Pengalaman tersebut terjadi di awal Februari tahun 2019. 
Ketika itu ada seorang nasabah yang menelpon dan 
menginformasikan bahwa seorang keluarganya yang terdaftar 
sebagai seorang nasabah prioritas BCA sedang dalam keadaan 
sakit tidak sadarkan diri, sehingga harus segera dilakukan 
tindakan operasi. Namun ketika ingin melakukan pembayaran, 
kartu ATM nasabah tersebut hilang. Ketika dibantu cek oleh 
Hendria ke dalam sistem BCA, ternyata kartu ATM nasabah 
tersebut tertahan di mesin ATM. 

Dengan kondisi kartu tertahan dan terblokir, secara otomatis 
fasilitas yang ada seperti internet banking dan mobile banking 
pun tidak bisa dipergunakan seperti biasanya. Nasabah 
meminta solusi terbaik karena ini memang masalah yang 
berkaitan dengan nyawa seseorang. Ketika Hendria ingin 
mengidentifikasi dan melakukan verifikasi, permasalahan yang 
sebenarnya baru muncul. Ternyata kartu ATM yang tertahan 
tersebut bukanlah milik nasabah penelpon, melainkan milik 
keluarga nasabah yang sedang dalam keadaan tidak sadarkan 
diri. Tentu Hendria tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut, 
karena banyak resiko yang bisa ia terima, seperti resiko finansial, 
resiko operasional hingga bisnis. 

Dalam keadaan tersebut, nasabah mulai panik dan hilang 
kesabaran. Hendria dituntut untuk melakukan aksi yang cepat 
dan memberikan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. 
Kreativitas yang dilakukan oleh dirinya untuk mencari solusi 
terbaik adalah dengan melakukan Cooling down Method, 
mencoba untuk menenangkan nasabah. Berdasarkan penelitian, 
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seseorang dengan keadaan marah membutuhkan waktu sekitar 
3-5 detik untuk diam agar dapat meredakan amarah. Cara 
tersebut yang diimplementasikan oleh Hendria ketika 
berhadapan dengan nasabah tersebut. Metode ini diberi nama 
30/3s, selama kurang lebih 30 detik dirinya berbicara, Hendria 
memberikan jeda waktu selama 3-5 detik untuk nasabah 
berdiam dan mengatur nafasnya. Tekniknya dengan 
membiarkan nasabah berbicara, dengan cara memandunya 
perlahan. Hendria juga menyampaikan kepada nasabah, bahwa 
informasi yang disampaikan nasabah nantinya akan membantu 
timnya dalam menindaklanjuti permasalahan. Tidak lupa, seluruh 
informasi yang didapat, langsung dicatat olehnya. 

Setelah informasi tercatat, Hendria mencoba untuk 
memahami permasalahan tersebut dengan kreativitas Get the 
Problem. Memahami, mengidentifikasi masalah dan 
menindaklanjuti masalah. sudah jelas masalah ini tidak bisa 
diselesaikan dengan prosedur biasa apalagi dengan porsinya 
sebagai Agent. Berhubungan dengan nyawa, Hendria dituntut 
untuk melakukan Tindakan dengan cepat. Kreativitas terakhir 
dirinya melakukan Beat the Ordinary, yakni dengan analisa, 
identifikasi kasus dan pengkoordinasian dengan tim lain, 
termasuk dengan Team Leader. 

Dengan berbagai macam cara dan prosedur yang berbeda 
dari biasanya, tidak sampai 15 menit nasabah dapat melakukan 
pembayaran untuk melakukan operasi keluarganya. Hendria 
bersama teman-teman dari cabang BCA menunjukkan 
empatinya. 

"Mereka menjenguk dan mendoakan nasabah 
yang sedang dalam keadaan tidak sadar 
tersebut, agar operasinya berjalan dengan 

lancar." 
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Pelayanan yang dilakukan oleh Hendria tidak hanya sampai di 
situ. Dirinya masih terus memantau perkembangan dan kabar 
dari nasabah prioritas tersebut. Hendria ingin memastikan hasil 
kerja yang dilakukan berjalan dengan lancar atau sebaliknya. 
Hendria juga menanyakan hasil dari pelayanan yang diberikan 
kepada nasabahnya. 

Hasilnya sungguh memukau, ia mendapatkan email 
kekaguman dari nasabah tersebut. Email tersebut diteruskan 
olehnya ke bagian Quality Assurance, sehingga Hendria 
mendapatkan apresiasi dari BCA. Hasil lainnya adalah keluarga 
nasabah merasa senang dan puas dengan pelayanan yang 
diberikan, sehingga salah satu anggota keluarganya 
menginginkan produk lain yang dimiliki BCA. Hingga saat ini, 
kejadian tersebut yang membuat BCA menjadi family bank bagi 
nasabahnya. 

Berdampak pada nilai kualitas pelayanan dan produktivitas 
yang melebihi target yang ditentukan yakni 91% dan 86%. 
Pencapaiannya pun membuahkan hasil yang cemerlang. 
Terbukti dari kemampuan Hendria memperoleh medali Silver 
pada kategori Best of the Best Agent di ajang The Best Contact 
Center Indonesia 2019. Semua itu tidak serta merta membuat 
Hendria Rhomadona merasa cepat puas, dirinya selalu 
melakukan perkembangan demi menghasilkan pelayanan yang 
berkualitas kepada para nasabah prioritasnya. ✆ 
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Believe It, It’s Special 

Luspina Dwi Aryani  
Pemenang Silver The Best Quality Assurance 
Halo BCA, PT Bank Central Asia, Tbk 

S iapa yang tak kenal dengan Halo BCA ? salah satu 
contact center terbesar di Indonesia yang melahirkan 
banyak pemenang di ajang The Best Contact Center 

Indonesia. Contact Center ini memiliki tim yang handal dan 
punya segudang prestasi. Salah satunya adalah Luspina Dwi 
Aryani, salah satu Quality Assurance yang berhasil membawa 
medali Silver untuk Halo BCA. Wanita yang berpostur tinggi ini 
berasal dari Kota Gudeg, yang lahir di Yogyakarta pada 2 
Nopember 1991. Kemampuannya terasah berkat dedikasi yang 
ia berikan kepada perusahaan sejak ia bergabung pada tahun 

2015. 

Lulusan S1 Hukum Bisnis dari UIN 
Syarif Hidayatullah ini memiliki 
peranan yang cukup penting 
sebagai Quality Assurance di 
Halo BCA. Tugas utama yang ia 
jalankan dalam operasional 
adalah memastikan kualitas 
pelayanan kepada nasabah 
sesuai dengan parameter yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 

Langkah pertama yang ia lakukan 
adalah monitor, kemudian ia melakukan penilaian (assess) pada 
sample yang ia monitor. Penilaian ini ia tuangkan dalam bentuk 
formulir dan report yang disusun secara harian, mingguan dan 
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bulanan. Yang terakhir Luspina juga melakukan validasi atas 
ketidaksesuaian yang ada di operasional. 

Sebagai Quality Assurance Luspina memiliki kecakapan 
analytical thinking yaitu kemampuan dalam menganalisa dan 
memahami permasalahan nasabah sehingga dapat menentukan 
treatment yang bisa diberikan untk nasabah tersebut. Dengan 
tersebarnya 5 site contact center yang dimiliki Halo BCA, ada 
sekitar 1500 Agent atau sample yang harus dimonitor setiap 
bulannya. Dengan kemampuannya menerapkan time 
management yang baik ia dapat menyelesaikan tugasnya 
dengan baik dalam melakukan monitoring dan penilaian 
sample. 

Saat ini Halo BCA sudah bertransformasi sebagai Sentra 
Layanan Digital, dan memiliki Agent-Agent digital dalam 
melayani nasabah. Tentu saja juga membutuhkan seorang 
Quality Assurance Digital yang tidak boleh gaptek. Salah satu 
targetnya adalah meningkatkan kualitas interaksi di social media 
atau high quality social media interaction. Secara khusus untuk 
layanan Instagram dan Face book yang berinteraksi dengan 
nasabah. Layanan ini dikelola oleh Halo BCA, yang semula di 
bawah pengelolaan Marketing and Communication Bank BCA. 

Ada 3 hal yang melatarbelakangi atau menjadi alasan Luspina 
mengangkat konten di social media. Pertama Facebook dan 
Instagram adalah most active social media di Indonesia. Kedua, 
terdapat sekitar 120 jutaan penggunanya di seluruh dunia. 
Ketiga, nasabah yang menggunakan media ini memiliki 
ekspektasi yang tinggi terhadap layanan ini.  

Data pada layanan Facebook, AVR response time sebesar 85% 
dengan ekspektasi 6 jam, namun realisasinya adalah 1 hari 3 jam 
47 menit. Sedangkan pada layanan Instagram, AVR response 
time sebesar 64%, dengan ekspektasi 1 jam, tetapi realisasinya 
adalah 1 hari 7 jam 12 menit. Saat ini nasabah BCA sudah 
banyak yang beralih dari layanan telepon ke layanan social 
media, dengan harapan mereka mendapatkan layanan yang 
lebih cepat dan mudah. Mereka ingin mendapatkan jawaban 
yang lebih simple. Sasaran yang ingin dicapai oleh Luspina 
dalam layanan digital ini, ia ingin memperbaiki kemampuan 
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menulis Agent Digital, agar dapat meningkatkan produktivitas 
Agent.  

Alasan lainnya adalah adanya resiko viral dan jejak digital. 
Banyak nasabah yang mempublikasikan pengalamannya ke 
status social media. Baik itu tentang pengalaman baik maupun 
pengalaman buruk dari pelayanan yang mereka terima. Dengan 
demikian sasaran yang ingin ia capai diatas salah satunya juga 
untuk memberikan pelayanan terbaik, agar nasabah 
mendapatkan kesan dan pengalaman yang baik pula untuk di 
bagikan kepada publik. Hal ini dapat mengurangi resiko reputasi 
bagi perusahaan. 

Ia menerapkan beberapa kreativitas dalam melakukan 
penilaian, yaitu set scoring guidance with parameters. Ia 
menyusun formulir penilaian untuk layanan Facebook dengan 
parameter respon time, accuracy dan courtesy dengan 
menggunakan 3 skala penilaian. Kemudian, ia melakukan 
calibration, collaboration, to create concise chat, yaitu 
melakukan penyederhanaan pada chat Agent Digital kepada 
nasabah agar lebih mudah dipahami. Ia juga melakukan risk 
mapping dengan memetakan setiap interaksi yang masuk ke 
setiap akun.  

Dari kreativitas yang sudah ia lakukan selama 6 bulan 
berturut-turut, ia mendapatkan hasil yang signifikan. Response 
time yang sebelumnya diatas 6 jam, secara berangsur turun di 
bawah 6 jam. Produktivitas Agent digital semakin naik, dari 
sebelumnya hanya 10 interaksi per jam menjadi lebih dari 14 
interaksi. Dari peningkatan ini Sentra Layanan Digital 
mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya CCSEA 2019 
dengan Predikat Excellent untuk Facebook Customer Service, 
Halo BCA Chat dan Halo BCA Life Chat. 

Ia mendapatkan kesempatan merangkap tugas sebagai 
Assistant Team Leader yang melakukan validasi tim yang akan 
turun di operasional. Kegiatan ini membantu mempertajam 
analisanya, sekaligus ia menjadi tempat eskalasi bagi Agent. 
Dengan demikian hal ini dapat membangun kompetensi 
leadership yang ia miliki. Konsitensi penilaian yang sudah ia 
lakukan dengan baik, menjadikannya terpilih sebagai subject 

61 Telexindo Bizmart



matter expert dalam project WhatsApp yang sudah di release 
pada 2019. Ia juga banyak mengikuti berbagai training untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas-
tugasnya.  

Dari target sample yang ia tangani dapat ia capai 100% 
dengan akurasi temuan sebesar 100% sesuai target. Di halo BCA 
juga terdapat target monitoring temuan harian, dari 
ketidaksesuaian yang ditemukan, sebanyak 100% temuan dapat 
termonitor. Improvement suggestion atau saran perbaikan juga 
ia berikan minimal 3 batch berupa email improvement terhadap 
knowledge base yang digunakan oleh Agent atau CCO untuk 
melayani nasabah. 

Untuk meningkatkan kepercayaan diri, Luspina ingin 
mengikuti program sertifikasi Author Certification dan Training 
Data Analytic. Ia juga mengikuti BCA Innovation Award agar 
terus dapat berprestasi dan menjadi orang yang spesial. 

  

“To make something special, we just have to believe 
it’s special. And I always believe that I am 

special” 

Sebuah quote yang Luspina tuliskan, menjadi bagian penutup 
sesi presentasinya. ✆ 
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The Worst Enemy to Creativity is 
Self-doubt. 

Mahpudin  
Pemenang Silver The Best Agent Regular 
Blibli.Com 

M engutip salah satu quote dari Sylvia Plath, “Musuh 
terberat bagi kreativitas adalah keraguan diri”. 
Pepatah ini menjadi salah satu penyemangat bagi 

Mahpudin Agent Inbound yang menjadi garda terdepan bagi 
pelayanan contact center Blibli.Com. 

Pria yang lahir pada 6 Maret 1991 ini mengawali karirnya di 
industri contact center pada tahun 2014 sebagai Return 

Management. Lulusan S1 Ilmu 
K o m u n i k a s i U n i v e r s i t a s 
Muhammadiyah Malang in i 
k e m u d i a n m e n d a p a t k a n 
kesempatan bekerja sebagai 
Agent Inbound sejak 2017 
hingga saat ini.  

Sebagai Agent Blibli.com ia 
memiliki tugas dan tanggung 
j a w a b u n t u k m e m b e r i k a n 
p e l a y a n a n t e r b a i k ke p a d a 
p e l a n g g a n , y a i t u d e n g a n 

m e n a n g g a p i p e r m i n t a a n 
pelanggan yang masuk ke customer care. Menjaga komunikasi 
yang baik dengan pelanggan, serta memberikan solusi yang 
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tepat terhadap permasalahan yang disampaikan oleh 
pelanggan. 

Dengan beragamnya pelanggan yang ia layani, maka ia harus 
memiliki berbagai kompetensi dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Yang pertama Controlling merupakan kemampuan 
dalam memegang kendali pada saat melayani pelanggan. Yang 
kedua Exuberant merupakan kemampuan memberikan 
pelayanan dengan ceria dan penuh semangat. Kompetensi yang 
ketiga adalah Empathy merupakan kemampuan memberikan 
pelayanan kepada pelanggan dengan tulus dan sepenuh hati. 
Yang terakhir Excellence merupakan komitmen untuk selalu 
memberikan yang terbaik dalam memenuhi janji pelayanan. 
Blibli.com memiliki komitmen bahwa kepuasan pelanggan 
adalah nomor satu, maka sebagai Agent ia mewakili Blibli.com 
untuk mewujudkan janji tersebut. 

Sebagai Agent tentu mendapatkan banyak pengalaman yang 
diperoleh dari pelayanan yang ia berikan. Salah satu contoh 
seorang customer  berusia 37 tahun menyampaikan bahwa 
sepatu yang dipesannya tak kunjung tiba. Sepatu tersebut akan 
digunakannya pada resepsi pernikahannya yang hanya tinggal 4 
hari. Dari keluhan yang disampaikan pelanggan tersebut, ia 
memberikan bantuan solusi agar pesanan yang ia tunggu dapat 
dengan cepat tiba sesuai yang diharapkan. 

Mahpudin segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan 
melakukan koordinasi ke bagian logistik untuk melakukan 
pengecekan dan memberikan percepatan pengiriman. Ia juga 
memberikan inisiatif berupa perhatian khusus dalam bentuk 
kartu ucapan yang ia sertakan dalam paket pengiriman yang 
diproses. Hal ini sangat berkesan bagi pelanggan, bahwa selain 
mendapatkan solusi, ia juga mendapatkan perhatian spesial di 
hari kebahagiaannya dengan kartu ucapan tersebut. 
Pengalaman pelayanan yang didapatkan oleh pelanggan 
tersebut ia unggah di akun sosial medianya sebagai bukti atas 
kepuasan pelayanan yang ia dapatkan dari Blibli.com. 

Pengalaman pelanggan yang baik ini sangat berarti baik bagi 
customer, bagi Agent yang melayani, tentu juga bagi 
perusahaan. Terlebih lagi customer  menyampaikan ucapan 
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terima kasihnya kepada Blibli.com melalui akun sosial medianya. 
Pengalaman baik yang ia bagikan tentu akan berdampak positif 
bagi reputasi perusahaan. Dengan demikian sampai kini 
customer tersebut menjadi pelanggan yang loyal dan masih 
aktif berbelanja di Blibli.com 

Untuk terus memberikan pelayanan terbaik, Mahpudin terus 
melakukan pengembangan diri diantaranya melalui berbagai 
training yang diberikan oleh Blili.com salah satunya training 
Product Digital, Return of Investment dan lain sebagainya. Ia 
juga gemar membaca buku untuk menambah wawasan. Ia juga 
menjadikan prestasinya sebagai Best Agent sebagai motivasi 
pengembangan diri untuk terus mempertahankan diri sebagai 
Best Agent di Blibli.com. Hal ini juga tercermin dalam KPI yang ia 
capai dari bulan ke bulan. Live Monitoring dicapainya 60% 
diatas target 50%, Best Convo dan Service Recovery selalu 
dicapainya sebesar 100%, serta Quiz ia capai 100% dari target 
yang ditetapkan sebesar 80%. Dengan kinerja yang baik ini 
memberikan jalan baginya untuk maju dan berpartisipasi dalam 
ajang The Best Contact Center Indonesia dan membawanya 
sebagai juara dengan memperolah medali Silver The Best Agent 
Regular.  

“Musuh terberat bagi kreativitas adalah 
keraguan diri” ~ Sylvia Plath 

Hal yang selalu menjadi motivasi bagi Mahpudin adalah terus 
menjadi yang lebih baik dan bisa menjadi seorang Leader. Ia 
juga akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Serta 
meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti kursus bahasa 
asing. Ia ingin terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
pelanggan Blibli.com. ✆ 
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Menjadi Mediator Pengaduan 
Konsumen 

Mita Rike Novilia  
Pemenang Silver The Best Back Office 
Kontak 157, Otoritas Jasa Keuangan 

K egagalannya menjadi seorang Dokter yang ia cita-
citakan sejak kecil tidak menghalanginya untuk sukses 
di bidang lainnya. Mita beruntung dapat menjadi 

bagian dari Lembaga ternama di Indonesia. Ia bergabung di 
Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sejak 2016. Wanita kelahiran 
Solo pada 25 Desember 1988 ini dipercaya sebagai Back Office 
Kontak OJK 157. Lulusan Universitas Sebelas Maret ini telah 
menyumbangkan satu Medali Silver atas kemenangannya 
sebagai The Best Back Office pada ajang The Best Contact 

Center Indonesia 2019. 

Dalam pekerjaannya sehari-hari 
s e b a g a i B a c k O f fi c e , i a 
m e n a n g a n i c u k u p b a n y a k 
pengaduan. Guna memberikan 
solus i dan tanggapan atas 
permasalahan konsumen, ia 
melakukan koordinasi dengan 
satuan kerja lain di lingkungan 
OJK. Keinginannya untuk terus 
belajar merupakan cara agar ia 
bisa mengenali permasalahan 

dengan cepat.  
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Wanita yang supel ini cukup mudah dalam berkoordinasi 
dengan satuan kerja lainnya. Mudah bergaul dengan orang lain. 
Ia juga dituntut untuk melakukan pekerjaannya dengan tepat 
dan akurat. Akurasi ini mutlak dimiliki oleh Back Office di OJK, 
karena ada reputasi lembaga yang harus di jaga dan dipercaya 
oleh konsumen.  

"Sukses adalah guru yang buruk, ia menggoda 
orang pintar berpikir bahwa mereka tidak 

terkalahkan".  ~ Bill Gates 

Potret konsumen yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa 
masyarakat Indonesia banyak yang hedonis, suka belanja diskon. 
Ada pula yang punya gaya hidup gengsi tinggi, sehingga 
banyak yang memilih hidup mewah dengan cara kredit bank. 
Beberapa jenis konsumen yang menghubungi OJK ada yang 
memiliki profesi sebagai pengacara yang pakar hukum, ada 
konsumen yang aktif dengan media, banyak juga para milenial 
dan masyarakat awam.  

Konsumen yang masuk ke layanan Kontak OJK ada yang 
melalui surat, email, telepon bahkan ada juga yang melalui 
media sosial. Kebanyakan masalah yang dikeluhkan konsumen 
bukan merupakan produk OJK dan sangat beragam. Hal ini 
membutuhkan analisa yang mendalam dan tepat dari 
permasalahan yang masuk. Harapan konsumen selalu 
mengharapkan OJK bisa dengan cepat memberikan tanggapan.  

Mi ta melakukan maping untuk mengetahui akar 
permasalahan yang dilaporkan konsumen berkaitan dengan 
perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal. 
Melalui data excel dari berbagai permasalahan konsumen yang 
masuk, ia input dan ia buat program dan dirumuskan. Ini 
memudahkannya sebagai buku catatan. Ia melakukan analisa 
dari setiap permasalahan yang masuk tersebut untuk 
menemukan penyelesaiannya. Ia menyusun berbagai tanggapan 
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dalam bentuk soft file yang sudah mendapatkan otorisasi dari 
pimpinan lembaga untuk dijadikan panduan dalam memberikan 
tanggapan kepada konsumen.  

Di luar tugasnya sebagai Back Office Mita juga aktif dalam 
kegiatan lainnya sebagai bagian dari pengembangan dirinya. 
Diantaranya menjadi MC, menjadi anggota paduan suara OJK 
dan menjadi salah satu narasumber di berbagai acara. Kegiatan-
kegiatan ini memberinya dampak positif bagi pengembangan 
kompetensinya dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan 
audiens dan memberinya keterampilan untuk lebih memahami 
orang lain seperti ia memahami para konsumen yang ia layani.  

Dari indikator kerja yang diukur dan dinilai, pencapaian 
kinerja Mita sangat baik. Service Level Agreement dapat ia capai 
melebihi target yang ditetapkan 80%. Juga penyelesaian kasus 
dan klarifikasi dapat ia penuhi sesuai target dengan kualitas 
ketepatan 100%. Dengan kinerja yang ada Mita memiliki misi 
kedepan untuk meningkatkan kualitas layanan Kontak OJK 157. 
Yaitu melalui kegiatan sharing Agent, ia ingin memotivasi dan 
menambah wawasan Agent. Mengadakan OJK Sharing Day 
sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar mengenal OJK 
lebih dekat. OJK bisa menjadi sumber ilmu, sebagai 
perpustakaan bagi masyarakat sehingga bisa mengenal lebih 
dekat dengan industri jasa keuangan. ✆ 
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Customer Sebagai Tujuan Dalam 
Bekerja 

Mochammad Zibril Tawakal  
Pemenang Silver The Best Agent Premium 
DHL Express 

M enjadi salah satu Agent Premium dari sebuah brand 
ternama DHL Express merupakan kebanggan bagi 
Mochammad Zibril Tawakal. Pria kelahiran Jakarta, 

24 November 1985 ini bergabung di DHL Express sebagai 
Customer Service sejak Oktober 2012 meski dengan latar 
belakang pendidikan yang berbeda dengan dunia kerja yang ia 
geluti, lulusan S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah 
Jakarta ini mampu beradaptasi dengan cepat dan cakap dalam 

menjalankan tugasnya sebagai 
Customer Service. Saat ini ia 
ditugaskan untuk melakukan 
tugas pelayanan sebagai Agent 
Premium. 

Markas besar DHL Express 
berlokasi di Pancoran Jakarta 
Selatan, dalam operasional nya 
kantor ini berkoordinasi dengan 
network secara global dan 
beroperasi lebih dari 220 negara 
di seluruh dunia. Dengan bangga 

D H L E x p r e s s j u g a t u r u t 
menggerakkan perekonomian dunia.  
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Penghargaan yang diraih DHL antara lain Best Employer 
Indonesia dan Managing Gen Y, keduanya diberikan oleh Aon. 
Serta penghargaan dari World’s Best Workplaces 2017 sebagai 
Great place to Work. 

Di industri pengiriman express dan logistik yang paling besar 
di dunia, Zibril memberikan pelayanan melalui Direct 
Comunication Line. Line ini khusus terhubung ke Agent yang 
memberikan pelayanan premium. Sebagai One Stop Customer 
Service Solution, ia berperan sebagai frontliner untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan mengenai inquiry atau informasi-
informasi yang dibutuhkan customer. Ia juga menindaklanjuti 
apabila ada komplain dan keluhan customer, melakukan 
investigasi dengan network-network serta memberikan solusi 
atas permasalahan yang diajukan customer. Tak kalah 
pentingnya, ia juga memiliki tanggungjawab agar ia membuat 
customernya menjadi sukses berkat pelayanan DHL Express 
yang berkualitas.  

Budaya yang diterapkan di DHL Express yang diberlakukan 
secara global bahwa perusahan menempatkan customer 
sebagai pusat dari tujuan bekerja dengan memberikan layanan 
premium. Ia juga memiliki kemampuan analisa terhadap 
permasalahan customer, dan melakukan negosiasi dengan 
network terkait untuk memberikan solusi terbaik yang dapat ia 
berikan kepada customer. Ia menghandle customer premium 
yang merupakan 20 customer dengan revenue tertinggi di DHL 
Express Indonesia. Ia dituntut untuk memberikan treatment yang 
jauh lebih besar dari customer biasa. 

Salah satu permintaan pengiriman express dari Batam ke 
Jepang, berupa alat pancing yang akan digunakan acara 
pameran di Jepang. Standar pengiriman DHL seharusnya 2 hari 
kerja, akan tetapi customer mengajukan untuk pengiriman 
menjadi 1 hari kerja. Customer juga meminta agar alat yang 
dikirimkannya tidak rusak.  

Langkah yang dilakukan Zibril, ia berkoordiasi dengan tim 
operasional di Batam, Singapore, Hongkong dan Jepang. Ia 
meminta ke bagian operasional Batam pengirimannya di proses 
tepat waktu untuk mencegah adanya keterlambatan koneksi ke 
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Singapore. Ia juga meminta bagian terkait untuk menyediakan 
kemasan khusus, agar barang kiriman tidak rusak. Selain 
terhubung secara sistem, Zibril juga melakukan kontak langsung 
ke bagian operasional Singapore agar tidak terlambat 
p e n g i r i m a n k e H o n g k o n g , D e m i k i a n j u g a i a 
mengkoordinasikannya dengan Hongkong dan Jepang agar 
memastikan proses pengirimannya sesuai target.  

Hasilnya, proses pengiriman barang dapat diterima dengan 
cepat, dan tidak ada kerusakan. Customer dapat mengikuti 
pameran dengan lancar. Langkah pelayanan prima ini juga 
mendapatkan perhatian manajemen, sehingga dimasukkan 
dalam SOP untuk pelayanan pengiriman ke Jepang.  

Zibril pernah mendapatkan penghagaan sebagai Winner 
DHL`S Got Talent 2018. Ia juga mengikuti beberapa kegiatan 
pengembangan Fire Warden Training, Excelent Group 
Discussion, Root Cause Analysis Training, DHL Career Day. Selain 
itu ia juga aktif dengan hobinya dalam kegiatan DHL 
Mountaineers, City Bike Tour. Beberapa kegiatan sosial lainnya 
yang cukup banyak ia ikuti yaitu Blood Donation Committee, 
Tree Planting, Dhl Got Heart, Senior Agent Buddies. 

Jangan tanya soal kinerja, karena Zibril mampu mencapai 
target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan dengan baik. Case 
Resolution ia capai diatas 90% selama 6 bulan berturut-turut dari 
bulan januari 2019 dari target 70%. Demikian juga Case Quality, 
On Time Network Call back On Time Network Response ia capai 
diatas target 90%.  

Selanjutnya ia ingin meningkatkan pengembangan bagi 
pelayanan yang ia berikan bagi customer dan perusahaan. Ia 
bergabung dalam program DRT Training dan menjadi Agent of 
Change yang bisa memberikan perubahan positif tidak hanya di 
lingkungan kerja tapi dari sisi kehidupan pribadi. Salah satu yang 
juga ia wujudkan adalah bergabung dalam komunitas ICCA dan 
berpartisipasi dalam ajang lomba The Best Contact Center 
Indonesia 2019, dan berhasil meraih penghargaan sebagai 
pemenang Silver kategori The Best Agent Premium. ✆ 
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Peran Ala Ki Hajar Dewantoro 

Mubyar Nur Khaliq 
Pemenang Silver Best Of The Best Trainer 
PT BNI Life Insurance 

M byar Nur Khaliq atau Muby panggilan akrabnya ini 
bergabung dengan BNI Life sejak November 2018 
dan langsung dipercaya sebagai Trainer Quality and 

Development. Lahir di Sumedang, pria berumur 29 tahun ini 
memperkenalkan BNI Life Insuranse sebagai asuransi terpercaya 
yang saat ini memiliki aset mencapai 17,7 Triliun dengan total 
karyawan 1.275 orang. Risk Based Capital (RBC) adalah ukuran 
kesehatan untuk perbankan dan asuransi yang telah ditetapkan 
oleh OJK, yaitu minimal sebesar 120% dan BNI Life Inssurance 
telah mencapai 728%. Ini artinya status keuangannya sehat dan 
aman untuk memiliki polis di BNI Life Insurance. 

Dalam menjalankan perannya 
sebagai Trainer Quality and 
Development ia memiliki tugas 
yang tidak ringan. BNI Life 
Customer care memiliki 7 channel 
yang dapat digunakan oleh 
n a s a b a h m e l a l u i l a y a n a n 
C u s t o m e r Ca re 1 5 0 0 0 4 5 . 
Layanan Inbound, Email, Walk In 
Relation, Outbound, Help Desk, 
Helpl ine dan Retent ion. Ia 
bertanggung jawab mengelola 

target pelayanan pada 7 channel 
tersebut sehingga dapat mencapai target quality service 
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minimal 91%. Ia terus menerus melakukan controling setiap hari 
melalui qual i ty control dan melakukan anal isa dan 
pengembangan lainnya. Tugas berikutnya ia mendapatkan 
kepercayaan untuk mengantarkan t im mendapatkan 
penghargaan dalam beberapa kejuaraan CCSL (Center For 
Customer Statisfaction and Loyalty) dan The Best Contact Center 
Indonesia 2019.  

Berbagai upaya dilakukan tim BNI Life Insurance dalam 
mencapai kinerja yang exceptional. Salah satunya dilakukan 
dengan menjadikan laporan CCSL sebagai acuan perbaikan 
bagi pelayanan BNI Life Insurance. Mubyar melakukan 
tambahan untuk kalibrasi untuk Agent email dan inbound. 
Sedangkan target di ajang TBCCI ia harus mampu meraih target 
minimal 3 platinum untuk kategori individu dan korporat. Saat ini 
ia memegang tim satgas pemenangan tim untuk tampil dalam 
lomba.  

Customer Care Dynamics Activities adalah salah satu program 
yang bertujuan untuk menurunkan turn over. Ia memberikan 
program motivasi secara kuartal (quarterly). Ia juga melakukan 
kegiatan bersama tim disepanjang 1 tahun yaitu menggunakan 
baju tematik. Misalnya pada hari-hari besar nasional dan hari 
raya keagamaan. Ada pula kegiatan outdoor lainnya yang 
dilakukan bersama tim, seperti rafting. 

Sebagai trainer yang handal di BNI Life, Muby memiliki 
pengalaman yang cukup di dunia contact center sejak tahun 
2012. Berbagai sertifikasi juga telah ia kantongi sebagai bekal ia 
menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu program kerja yang ia 
susun mempunyai target yang cukup tinggi, mengantarkan tim 
BNI Life Insurance masuk dalam Top 10 dalam The Best Contact 
Center Indonesia 2019.  

Muby mengawalinya dengan seleksi kandidat dan memajang 
foto-foto kandidat tersebut di pajang di frame wall di dalam 
ruang operasional. Hal ini dimaksudkan agar kandidat 
termotivasi untuk bertanggung jawab menunaikan tugasnya 
sebagai kandidat peserta lomba dan bangga mewakili 
perusahaan. Yang kedua, setiap kandidat diberikan pin yang ada 
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logo perusahaan, sehingga mereka menjadi berbeda dengan 
tim lainnya.  

Selanjutnya, Muby mengadakan pembekalan training bagi tim 
yang akan bertanding. Training ini dilakukan secara interaktif, 
dengan menggunakan teknologi digital sehingga tim 
memanfaatkan aplikasi yang digunakan dengan maksimal. 
Setelah ia melakukan seleksi kandidat dan pelatihan di dalam 
ruangan, Muby juga membawa timnya untuk melakukan latihan 
di luar ruangan agar lebih relax dan mudah menyerap ilmu. Tak 
hanya itu, ia juga membawa kandidat ke Toastmasters, Coach 
public speaking yang sudah mendunia yang ada di Indonesia. 

Dengan berbagai kreativitas yang sudah ia lakukan, ia berhasil 
membawa tim BNI Life Insurance mencapai nilai yang terbaik 
pada lomba tahap 1. Namun ia tidak berpuas diri. Ia melakukan 
berbagai kegiatan untuk mengembangkan diri. Salah satunya ia 
adalah event hunter, dari aplikasi event drive pada handphone 
yang ia miliki, ia mengetahui agenda berbagai event dan ia 
datangi. Ia juga aktif berbagi ilmu sebagai narasumber dan 
trainer di berbagai kesempatan baik di linkungan kampus 
maupun perusahan-perusahaan lainnya.  

Sebagai hasil dari kreativitas dan pengembangan yang ia 
lakukan, ia memiliki pencapaian kinerja tim yang tinggi. Nilai 
kualitas pelayanan dari Inbound Customer Care 1500 045 dari 
target 90% selalu tercapai diatas 93.5%. Begitu juga nilai kualitas 
email koresponden tercapai 98% dari target 95%. Yang paling 
membanggakan adalah dari tim retention yang berhasil 
mendapatkan profit yang bagus tahun 2019.  

Ia memiliki motivasi untuk terus mengembangkan diri dan 
timnya, untuk mengikuti jejaknya sebagai event hunter. Sesering 
mungkin mengikuti berbagai seminar yang akan berguna bagi 
nasabah. Menjadikan tim sebagai the best person, menjadi 
orang-orang yang berbeda. Ketika sudah memiliki ilmu makan 
dapat di bagikan kepada orang lain. Itulah tiga hal yang ia 
lakukan dalam mengembangkan layanan di BNI Life Insurance. 
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“Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun 
karso, tut wuri handayani”  

- Ki Hajar Dewantoro 

Bak pepatah dari Ki Hajar Dewantoro tersebut, Muby 
menerapkan dalam perannya membangun tim Customer Care 
BNI Life Insurance. Sebagai seorang figur trainer yang baik ia 
harus mampu menjadi panutan. Pada saat di tengah-tengah, ia 
mampu berjalan beriringan dengan tim. Serta mampu 
mendorong tim dari belakang untuk ke arah perbaikan yang 
lebih baik. Dengan keyakinan yang tinggi Muby meyakinkan 
dewan juri agar terpilih sebagai pemenang pada ajang The Best 
Contact Center Indonesia 2019. Akhirnya ia pun mendapat 
medali Silver sebagai The Best of The Best Trainer. ✆ 
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Sumber Daya Manusia Yang 
Berkualitas 

Muhammad Diaz Bonny Supramono  
Pemenang Silver The Best Team Leader Inbound 
PT Astra Honda Motor 

D iaz bergabung di PT Astra Honda Motor sejak 
September 2018 sebagai Team Leader. Ia 
menghandle operasional contact center setiap hari. 

Melakukan evaluasi terhadap performance Agent yang 
dipimpinnya. Ia juga melakukan coaching dan mentoring yang ia 
berikan kepada Agent yang membutuhkannya. Saat ini 
teknologi berkembang sangat pesat dan cepat. Situation 
Leadership sangat dibutuhkan sebagai seorang Team Leader. Ia 
tidak hanya jago di operasional saja, tapi juga memikirkan ide-
ide ke depan.  
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Tantangan yang ia hadapi diantaranya customer satisfaction 
ada diangka 85%, Engagement rate dibawah 90% dan score 
card masih di angka 25. Ia mengatasinya dengan program 
Endgame. Pada level pertama melakukan taste gratis Friday. 
Momentum kegiatan ini ia manfaatkan untuk membangun cinta 
dalam kebersaman tim. Dalam kegiatan ini tim bisa saling 
berdiskusi, bercerita dan saling mendengarkan. Hal ini 
mempererat engagement di dalam tim.  

Kepuasan konsumen juga merupakan tantangan utama yang 
harus dimenangkan. Maka agar bisa tercapai, tim contact center 
harus hebat. Penguasaan knowledge, skill harus dimiliki dengan 
baik. Diaz menerapkan metode belajar yang baru Wall of learn. 
Dengan cara ini tim bisa belajar dari sudut pandang yang sama. 
Tim melakukan evaluasi bersama mengenai kepuasan 
konsumen atau pelayanan yang sudah diberikan. Hal ini juga 
bisa dijadikan feedback kepada operasional. Diaz meyakinkan 
timnya bahwa setiap orang mampu menghadapi tantangan.  

Dengan gamification, learning management system ini dapat 
membantu tim bersama-sama mengupdate pengetahuan 
mereka. Program ini impactful bagi kinerja tim contact center. 
Customer satisfaction mampu naik ke level 90%. Engagement 
rate semula 80% dengan issue turn over yang tinggi, mengalami 
kenaikan menjadi 90% dan score card di angka 2,5 menjadi naik 
ke angka 2,7 sesuai target. 

Diaz terus meningkatkan knowledge yang ia miliki untuk 
dapat meningkatkan kinerjanya bersama tim contact center. Ia 
tak segan belajar dan mendapatkan mentoring dari orang yang 
lebih cakap. Tak hanya kemampuan pengetahuan yang ia asah, 
nanum ia juga mengelola ketenangan dalam berpikir untuk 
mengatasi permasalahan dengan tepat dan cepat. Bagi Diaz tak 
hanya dibutuhkan tim yang hebat, kekompakan tim dan peranan 
Team Leader yang mampu melakukan improvement terus-
menerus akan mampu membawa tim mencapai target kerja 
yang ditetapkan. 

Diaz juga ingin mengangkat timnya untuk berkembang ke 
jenjang yang lebih tinggi. Memberikan semangat kepada timnya 
agar mampu menyuarakan ide dan aspirasi yang mereka miliki. 
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Juga hal penting lainnya yang ingin dilakukannya bersama tim 
adalah benchmarking. Agar tidak seperti orang yang 
berkacamata kuda, menganggap dirinya terbaik. Namun, perlu 
belajar dari layanan contact center lainnya, sehingga memiliki 
wawasan terhadap parameter layanan yang baik dari praktisi 
contact center lainnya, baik dengan bidang industri yang sama 
ataupun berbeda. 

Kinerjanya yang baik tak hanya membawa timnya mencapai 
peningkatan kinerja, tetapi juga mengantarkannya sebagai 
pemenang Medali Silver sebagai The Best Team Leader dalam 
lomba The Best Contact Center Indonesia 2019. ✆ 
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Kemanapun Kau Pergi Keluarga 
Tempatmu Kembali 

Mutmainah  
Pemenang Silver The Best Team Leader Inbound 
PT Tiki JNE 

W anita kelahiran 30 tahun yang lalu di Jakarta, 29 
Nov 1989 adalah salah satu jawara yang dimiliki PT 
Tiki JNE yang berhasil memenangkan medali Silver 

pada lomba The Best Contact Center Indonesia 2019 dalam 
kategori The Best Team Leader Inbound. Lulusan D3 Manajemen 
Adminstrasi ini telah bergabung bersama Tiki JNE sejak 
September 2016. Mutmainah adalah sosok yang ceria dan 
percaya diri, hal ini nampak dalam pembawaannya saat 
presentasi di hadapan dewan juri.  
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Layaknya salah satu anggota keluarga tidak akan lepas dari 
peran anggota keluarga lainnya. Demikian pula Mutmainah, 
sebagai Team Leader ia juga merasa peranannya tidak terlepas 
dari peranan timnya yang ia anggap sebagai keluarga. Instruksi, 
Bimbingan dan Keputusan adalah 3 tugas pokok yang ia 
jalankan sebagai seorang Team Leader. Memberikan instruksi 
dan control kepada tim dengan baik. Memberikan bimbingan 
yang terarah dan benar agar instruksi yang ia berikan dapat 
dijalankan dengan benar. Ia juga bertanggung jawab 
mengambil keputusan jika ada permasalahan yang dihadapi 
oleh timnya.  

Ia memiliki cara tersendiri dalam melakukan pembinaan 
kepada timnya. Penguasaan produk, kemampuan analisa dan 
keterampilan komunikasi yang ia miliki menjadi bekal untuk 
menjalankan tugas-tugasnya. Ia menerapkan Samawa (Smart 
With Action), yaitu kecerdasan dalam berpikir, bertindak dan 
berperilaku. Yang kedua, Quality and Time Limit. Ia memastikan 
bahwa pelayanan yang diberikan oleh Agent memenuhi standar 
kualitas. Selain itu, Ia memantau efektivitas Agent memberikan 
pelayanan kepada customer. Dengan memastikan kualitas dan 
waktu pelayanan, akan turut mempengaruhi pencapaian Service 
Level dalam pelayanan. Dari data yang ada Quality Score 
Monitoring dibawah target 80 dan AHT dari target 300 masih 
menunjukkan angka AHT yang tinggi melebihi 300. 

“Jangan malu memulai hal baru gapailah 
impianmu, tetapi kemanapun kau pergi keluarga 

tempatmu kembali” 

Kata Home, ia pilih sebagai nama program kreativitas yang ia 
jalankan. Yaitu Hearing, Orientation, Mentoring, Ensuring. 
Hearing adalah cara Mutmainah mendengarkan secara langsung 
saat Agent melakukan pelayanan kepada pelanggan. Jika terjadi 
kesalahan, ia segera memberikan teguran dan pengarahan agar 
tidak terulang. Orientation adalah cara yang ia lakukan untuk 
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membuat agenda pertemuan dengan 7 Agent atau minimal 3 
Agent per hari yang diprioritaskan pada Agent yang low 
performance. Untuk memberikan product learning kepada 
seluruh timnya, ia memberikan mentoring. Kreativitas terakhir 
yang paling utama adalah ensuring, dengan memastikan semua 
program nya dapat berjalan dengan benar dan termonitor.  

Hasil yang ia capai dari program ini pada periode Januari 
hingga Juni 2019 menunjukkan pencapaian Quality Score 
Monitoring dengan target 80 dapat tercapai 82. Sementara 
AHTnya juga sudah turun, tidak lebih dari 300 detik. Tentu hasil 
ini tidak hanya ia capai sendiri, melainkan atas peranan tim yang 
dibimbingnya. Berbagai pengembangan diri yang ia lakukan ia 
gunakan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuannya sebagai 
Team Leader.  

Salah satunya dengan mengikuti pelatihan communication 
skill yang membekalinya untuk mahir memberikan pengarahan 
di hadapan timnya dan juga banyak orang. Ia juga 
menyeimbangkan pengetahuannya dalam bekerja dengan 
pengetahuan keagamaan untuk meningkatkan kualitas 
spiritualnya. Yang terakhir ia mengikuti kegiatan yang diadakan 
oleh Tiki JNE untuk mengurangi kejenuhan dalam bekerja yaitu 
Team People. Komunitas ini menambah kekompakannya 
bersama dengan tim, Supervisor dan Manager.  

Selama 6 bulan terakhir dari januari hingga Juni 2019 ia 
mampu mencapai KPI secara konsiten yang ditargetkan 
perusahaan. Untuk Quality Score Monitoring dengan target 
minimal 80 dapat ia capai lebih dari target. Sedangkan AHT 
tidak lebih dari 300 sec. QUIZ dapat ia capai lebih dari 90 dan 
Attendance juga dapat ia capai lebih dari 95% serta FCR mampu 
ia capai melebihi 40%. 

Ia ingin mewujudkan pencapaian berikutnya dengan 
membangun Best Team, Best Leadership, Best Service Excellent. 
Dengan memiliki tim yang terbaik, kepemimpinan yang terbaik 
akan dapat mewujudkan pelayanan perusahaan yang terbaik 
bagi pelanggan setia Tiki JNE. Tim contact center, Leader, 
perusahaan dan pelanggan setia adalah satu keluarga besar, 
seperti pepatah yang ia ungkapkan, “Jangan malu memulai hal 
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baru gapailah impianmu, tetapi kemanapun kau pergi keluarga 
adalah tempatmu kembali”. ✆ 
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Greatness is Determine by Service 

Nadia Kurniawan  
Pemenang Silver The Best Back Office 
Halo BCA, PT Bank Central Asia, Tbk 

M artin Luther King, Jr. menyatakan bahwa tidak semua 
orang bisa menjadi terkenal, namun semua orang 
bisa menjadi hebat. Inilah motivasi yang dimiliki 

Nadia dalam bekerja, senantiasa memberikan pelayanan terbaik 
untuk meraih prestasi terbaik dalam hidupnya. Wanita yang 
punya nama lengkap Nadia Kurniawan ini terlahir di Jakarta, 25 
November 1992. Berbekal pendidikan Sarjana Teknik dari 
Universitas Indonesia ini telah bergabung sejak Februari 2017 
sebagai Staff Back Office PT Bank Central Asia, Tbk. 

Pemenang Silver sebagai The Best 
Back Office ini memiliki tugas 
k h u s u s d i h a l o B CA y a i t u 
menangani BCA Flazz, salah satu 
sarana uang elektronik yang tidak 
asing bagi masyarakat. Flazz ini 
b i s a d i g u n a k a n u n t u k 
pembayaran tiket kereta, Trans 
Jakarta dan KRL. Nadia adalah 
orang yang memastikan bahwa 
Flazz ini sampai ke tangan 
masyarakat melalui 30 mesin 

penjualan Flazz di Indonesia. 
Secara spesifik Nadia melakukan pemesanan pencetakan kartu 
Flazz ke Divisi Pencetakan Kartu. Ia juga memastikan Flazz yang 
masuk dan keluar juga flazz yang sudah terjual, apabila tidak 
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balance dilakukan investigasi selisih dengan memeriksa 
rekaman CCTV.  

Nadia mampu mengkomunikasikan dengan tepat dalam 
koordinasi kerja, baik dengan rekan kerjanya dan atasan. Agar 
memiliki persepsi yang sejalan dalam memberikan pelayanan. 
Dari 2700 Flazz yang terjual membutuhkan ketelitian yang tinggi 
dalam penghitungan jumlah kartu maupun nominal Flazz. Ia 
selalu bekerjasama antar anggota tim baik yang dikantor pusat 
dan tim lainnya yang berkunjung ke kantor-kantor penjualan 
Flazz.  

Di awal tahun 2019 ada pengalaman menarik yang ia alami. 
Kejadiannya pada H-1 Tahun Baru Imlek. Pada Tahun Baru Imlek 
seluruh kantor cabang BCA tidak beroperasi. Ibu Aling seorang 
nasabah BCA ingin membeli kartu BCA Flazz di My BCA Bintaro 
Exchange Mall. Pembayaran yang dilakukan menggunakan debit 
BCA. Kartu Flazz ini akan diberikan kepad ibunya di Semarang 
sebagai hadiah ulang tahun. Namun setelah Ibu Aling 
melakukan pembayaran muncul keterangan bahwa transaksi 
tidak dapat dilanjutkan. Ketika ia mengecek di mobile banking 
saldonya telah terpotong. Dalam waktu yang tidak banyak 
dimilikinya, Ibu Aling harus segera berangkat dengan kereta ke 
Semarang. Ibu Aling kemudian menghubungi fasilitas video call 
yang tersedia disana. Dini seorang yang terhubung dengan Ibu 
Aling segera membuatkan laporan keluhan, namun Flazz 
pengganti tidak dapat ia terima saat itu juga. Sesuai SLA 
penggantian dana Ibu Aling adalah 5 hari kerja. Tentu hal ini 
sangat mengecawakan Ibu Aling sehinnga ia marah. Kemudian 
Dini segera mengambil tindakan cepat untuk segera 
menindaklanjuti masalah yang terjadi. Dini meminta nomor 
handphone Ibu Aling agar dapat dihubungi kembali. Dini 
menghubungi Supervisornya, namun ia juga tidak dapat 
mengambil keputusan saat itu juga maka Supervisor tersebut 
menghubungi Nadia selaku Back Office. Dengan sigap Nadia 
segera mencatat nomor handphone nasabah.  

Nadia segera menghubungi Ibu Aling dan memberikan 
ketenangan dan menjamin bahwa ia akan membantunya. Nadia 
kemudian berinisiatif untuk menggunakan kartu Flazz cadangan 
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yang dimiliki Halo BCA dan ia memberanikan diri untuk meminta 
izin kepada Vice Presidentnya ditemani oleh Supervisor agar 
bisa mengguanakn kartu Flazz tersebut untuk membantu Ibu 
Aling. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan, Nadia 
menghubungi kembali Ibu Aling untuk dapat bertemu langsung 
di Stasiun Pasar Senen dan berhasil tiba tepat waktu sebelum 
jadwal keretanya berangkat.  

Nadia segera memberikan kartu Flazz kepada Ibu Aling. 
Dengan senang hati Ibu Aling akhirnya mendapatkan kartu Flazz 
yang diinginkan dan perjalanannya ke Semarang tetap berjalan 
lancar. Salah satu alat dukung yang memberikan kemudahan 
bagi nadia dalam memberikan layanan yang cepat adalah 
Aplikasi Daniel yaitu Digital Application for Inventory Ledger. 
Aplikasi tersebut digunakan untuk mendigitalisasi catatan Flazz 
manual yang selama ini digunakan. Dengan aplikasi ini service 
level penanganan terhadap keluhan dan kendala pembelian 
Flazz dapat teratasi dengan cepat, dari yang semula 5 hari kerja 
menjadi 2 hari kerja. Kepuasan yang didapatkan oleh nasabah 
atas pelayanan yang baik dan cepat adalah pengalaman 
pelayanan yang positif bagi nasabah, khususnya Ibu Aling. 
Nadia pun turut merasa puas dengan pelayanan terbaiknya, 
tentu hal ini meningkatkan reputasi bagi perusahaan dan 
meningkatkan loyalitas dari para nasabah. Dalam beberapa 
indikator kerja yang dicapai oleh Nadia antara lain SLA, 
Accuracy, Media Complaint Resolution Rate, Internal Customer 
Satisfaction Survey, keempatnya dapat terpenuhi sesuai target 
yang ditetapkan oleh perusahaan.  

Belajar, berlatih dan berbagi, ia terapkan dalam meningkatkan 
kemampuan dirinya. Membaca e-book melalui aplikasi digital, 
mengikuti berbagai training yang diadakan oleh BCA dan ambil 
bagian sebagai relawan dalam kampanye anti narkoba. 

Not Everybody can be famous, but everybody can 
be great. Because greatness is determine by 

service. ~ Martin Luther King,Jr 
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Selanjutnya Nadia ingin menjadi seorang trainer yang dapat 
memberikan ilmu dan membagikan pengalamannya kepada 
teman-temannya di unit kerja. Selain itu ia ingin mengikuti 
dialog layanan cabang untuk senantiasa mengetahui update 
informasi terbaru terkait penanganan nasabah. Ia juga ingin 
mendapatkan kesempatan menerima tugas dan tanggung jawab 
baru untuk memperkaya kemampuan dan pengalamannya 
dalam bekerja. Dengan motonya dalam memberikan layanan, 
senantiasa memberikan solusi tuntas dengan semangat 
pelayanan. ✆ 
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Cintai Yang Kamu Lakukan dan 
Lakukan Yang Kamu Cintai 

Neni Novitasari 
Pemenang Silver The Best Agent Regular 
PT AXA Services Indonesia 

Pemenang yang satu ini lahir 36 tahun yang lalu, di Jakarta 
pada 14 Desember 1982. Ia adalah Agent terbaik dari PT AXA 
Services Indonesia yang telah menyumbangkan medali Silver 
sebagai The Best Agent Regular dalam ajang The Best Contact 
Center Indonesia 2019. Ia sudah menjadi bagian dari AXA 
Services Indonesia sejak 2 tahun lalu. Dengan moto yang ia 
miliki, “Cintai yang kamu lakukan dan lakukan yang kamu cintai”, 
ia mendedikasikan dirinya untuk memberikan pelayanan kepada 
nasabahnya dengan kesabaran, ketulusan dan kepedulian. 

B a g i n y a b e k e r j a d i d u n i a 
pelayanan sangat penting untuk 
bekerja dengan hati. 

Berbekal pendidikan jurusan 
Pu b l i c R e l a t i o n , a l u m n u s 
Univers i tas Muhammadiyah 
Jakarta ini menjalankan tugasnya 
sebagai Agent Inbound Call 
Center. Di mana ia menyadari 
bahwa ia berperan menampilkan 
w a j a h p e r u s a h a a n m e l a l u i 

pelayanan yang ia ber ikan. 
Memberikan kemudahan bagi nasabah 

adalah tujuan utama yang harus dicapai, agar nasabah 
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mendapatkan kepuasan dan pengalaman yang baik dari contact 
center. 

Dengan kemampuan relationship yang ia miliki, Nenni dapat 
berkomunikasi dengan baik dan berpikir secara objektif. Ia juga 
menguasai product knowledge dan prosedur yang berlaku di 
perusahaan, serta mampu melakukan negosiasi saat 
berkoordinasi dengan unit-unit lain atas permasalahan yang 
disampaikan oleh nasabah agar mendapatkan solusi terbaik. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan merubah 
kebiasaan nasabah dari Angry Customer menjadi Happy 
Customer. Dengan memahami kondisi nasabah terlebih dahulu. 
Untuk meredakan amarah nasabah ia memberikan empathy dan 
perhatian atas keluhan yang disampaikan. Dengan kondisi 
tersebut nasabah dapat lebih terbuka menerima solusi yang 
diberikan. 

Dari pengalaman pelayanan yang ia miliki, ia jadi lebih 
mengetahui kebutuhan pelanggan dalam pelayanan. Yang 
pertama adalah akurasi, yaitu memberikan informasi yang tepat 
dan akurat kepada nasabah. Kedua responsif, yaitu ia harus lebih 
memperhatikan waktu ketika harus memenuhi permintaan 
nasabah. Kebutuhan ketiga adalah satisfacttion, hal ini akan di 
dapatkan ketika 2 kebutuhan diatas sudah terpenuhi.  

Ia menyusun list FAQ mengenai informasi polis dan medis 
agar Agent lebih mudah dan cepat dalam memberikan 
informasi. Lalu ia juga merangkum compex case, yaitu 
permasalahan pelanggan yang belum terselesaikan secara 
langsung, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan tim terkait. 
Selanjutnya ia juga mengumpulkan feedback dari nasabah yang 
bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam bekerja. Feedback 
ini dapat diperoleh melalui survei yang diberikan pada saat ia 
mengakhiri telepon dengan nasabah.  

Agar bisa terus berkembang Nenni mengikuti ujian sertifikasi 
asuransi, seminar medis di beberapa rumah sakit. Ia juga turut 
aktif dan kritis dalam forum heakth news yang diadakan 
perusahaan. Motivasi kerja yang dimiliki memberikan dampak 
pada pencapaian kinerja. Quality assessment dari contoh 
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recording diatas 95%, penguasaan product test diatas 90%, 
tracker sistem input 100% dan effectif time dalam bekerja dapat 
tercapai 100%. 

“Cintai yang kamu lakukan dan lakukan yang 
kamu cintai.” 

Yenni tidak puas hanya sampai disini, karena ia ingin terus 
berkembang. Bekerja baginya bukan sekedar untuk memenuhi 
kepuasan diri sendiri, namun ia ingin menjadi contoh bagi buah 
hatinya bahwa hidup tidak boleh berhenti dan harus terus 
berkembang. Yang memberinya motivasi dalam bekerja adalah 
cinta. ✆ 
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Menghapus Jarak antara Taxmin 
dengan Wajib Pajak 

Quarin Hadianita  
Pemenang Silver The Best Agent Digital 
Kring Pajak 1500200, KLIP DJP, Kementerian Keuangan 

K ring Pajak 1500200 adalah salah satu contact center 
kebanggan bagi Kementerian Keuangan RI yang 
menelurkan banyak pegawai dengan segudang 

prestasi bagi lembaga keuangan negara ini. Salah satunya 
adalah Quarin Hadianita sebagai ASN (Aparat Sipil Negara) yang 
ditempatkan sebagai Agent Digital atau disebut dengan Taxmin. 
Gadis yang lahir di Kendal, 10 januari 1988 ini merupakan 
lulusan DIII STAN 2011 yang mendapatkan mandat penugasan 
di Kring Pajak sejak 2013. 

Tugas dan tanggung jawab yang ia 
ter ima cukup pent ing dan 
m e m b u t u h k a n ko m p e t e n s i 
khusus karena berkaitan dengan 
dunia digital. Ia menjawab setiap 
mention dari para wajib pajak 
yang ia sebut dengan Attention 
yang membutuhkan informasi 
terkait perpajakan. Jika ia tidak 
mampu memberikan jawaban, ia 
melakukan eskalasi pada unit 
tertentu untuk mendapatkan 

jawaban yang tepat. Pada kasus 
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tertentu ia juga menangani permintaan wajib pajak yang bersifat 
confindential melalui direct massage (DM).  

Dari ratusan Agent di KLIP Pajak ia terpilih untuk mengemban 
tugas sebagai seorang Agent Digital. Alasannya ia memiliki 
kompetensi yang lebih sebagai anak sosmed banget, yang 
menhabiskan banyak waktu di akun sosial media. Sebagai anak 
millenial ia mampu membangun engagement dengan 
followernya. Baik pada akun personal maupun akun lembaga 
yang ia kelola Kring Pajak. Jam kerja sebagai Agent Digital yang 
ia jalankan adalah 3 jam 24 menit setiap hari. 

Sejak ia menangani sosial media, akun twitter Kring Pajak 
mengalami peningkatan follower yang cukup signifikan. Ia juga 
orang yang fast response dan easy leaner yang mampu melibas 
tantangan dalam memberikan layanan kepada wajib pajak. 
Tentu dengan penguasaan materi dan informasi perpajakan 
yang baik dan menyampaikannya dengan akurat. Ia juga orang 
yang inovatif dan kreatif, salah satunya adalah menerbitkan twit 
pantun saat mengawali dan mengakhiri jam layanan. Tak jarang 
twit ini di re-twit oleh wajib pajak karena terkesan dengan twit 
pantun tersebut. Dengan begitu stigma kaku pada birokrasi 
perlahan-lahan terkikis.  

Pada tahun 2019 sebanyak 20 juta SPT dilaporkan secara 
online. Tentu ini dicapai bukan tanpa kendala, salah satunya 
adalah wajib pajak lupa passwordnya. Sebenarnya wajib pajak 
dapat melakukan reset password namun dibutuhkan efin berupa 
10 digit angka. Sayangnya wajib pajak juga lupa dengan kode 
efinnya. Dengan demikian harus datang ke kantor pajak atau 
meminta bantuan ke Kring Pajak. Sejak 2018 layanan lupa efin 
sudah dapat dilayani melalui sosial media dengan cara 
mencantumkan #LupaEFIN. Hashtag ini menjadi fenomenal.  

Salah satu pengalaman yaitu pada tanggal 13 Maret 2018 
sebanyak 15.428 twit masuk ke akun Kring pajak dengan 
menggunakan #LupaEFIN. Namun 43% twit hanya untuk ikut-
ikutan, karena sebenarnya mereka tidak membutuhkan efinnya 
kembali, sehingga menimbulkan antrian untuk ditindaklanjuti. 
Fenomena ini ia sebut dengan fenomena followers. Ada pula 
wajib pajak yang membuat akun baru untuk mendapatkan efin. 
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Juga ada wajib pajak yang nge-twit tanpa mention dan tanpa 
hashtag dan tidak menyebutkan kemauan mereka. Quarin 
menyebut fenomena ini sebagai fenomena gaptek.  

Berbagai upaya dilakukan Quarin dalam menghadapi 
tantangan. Yang pertama ia melakukan Pinned Twit dan juga 
infografis. Wajib pajak cukup mereplay twit tersebut dan 
mengikuti langkah yang ada di infografis. Quari juga melakukan 
Samber Twit, yang ditujukan kepada wajib pajak yang twit tanpa 
mention tanpa hashtag. Dengan samber twit ia melakukan 
search dan mengetik lupa efin, ia bisa menemukan semua twit 
lupa efin. 

Langkah berikutnya yang ia lakukan adalah Fake Account, 
yaitu akun twitter yang ia kunci. Semua hal yang ia alami ia 
tuangkan di fake account ini. Mulai dari pengalaman pribadi, 
pengalaman pelayanan pelayanan sampai luapan emosi. Fake 
account ini selain untuk meredam emosi, juga ia gunakan 
sebagai jurnal pribadinya untuk melihat kembali bagiamana ia 
memberikan solusi kepada wajib pajak. Hasilnya dengan 
kreavitas yang ia terapkan, hasilnya lebih efektif bekerja, 
sehingga wajib pajak tidak perlu report untuk melaporkan pajak 
tahunan. Mereka cukup melakukan oneclick away kemudian 
dapat terlayani. 

Pengembangan diri bagi Quarin penting untuk dilakukan 
diantaranya dengan Belajar Bareng Taxmin untuk meningkatkan 
kemampuan sebagai Taxmin. Quarin juga seorang koreografer 
yang memimpin Joged Bareng Taxmin, dengan Goyang Heiho. 
Kegiatan ini dilakukan secara rutin tahunan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak di acara Spectaxcuar. Satu lagi Ngumpul Bareng 
Taxmin, bersama Taxmin dari sabang sampai merauke tidak 
hanya membangun jaringan, akan tetapi juga melakukan sharing 
session. Dengan kegiatan ini, ia bisa membagikan pengalaman 
dalam memberikan pelayanan kepada para wajib pajak di 
seluruh indonesia.  

Dari kreativitas dan pengembangan diri yang terus ia lakukan 
ia bisa mencapai kinerja yang baik bahkan melebihi target yang 
ditetapkan oleh Kring Pajak. Ia selalu online tepat waktu, bahkan 
ia bersiap 15 menit sebelum jadwal. Answer twit dari tarhet 85% 
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yang masuk dapat ia jawab 100%. Respon time yang ditetapkan 
15 menit, dan ia hanya membutuhkan waktu 10 menit saja untuk 
menjawabnya. Penilaian QA pada quality score juga 
mendapatkan 100%.  

Meskipun target dapat ia capai, ia termotivasi untuk terus 
berusaha menjadi bagian dari tim reformasi perpajakan. Ia ingin 
membuat suatu perubahan untuk melakukan peningkatan 
pelayanan. Agar ia dapat menduduki posisi yang lebih baik ingin 
melanjutkan program studinya ke jenjang Strata Master. Ia 
percaya sosial media dapat menghapus jarak antara Taxmin 
dengan wajib pajak serta menjadi jawaban untuk pelayanan 
yang mudah, murah dan cepat. ✆ 
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Seberapa Indah Mimpi, Jika Tetap 
Mimpi 

Rahajeng DP 
Pemenang Silver The Best Agent Digital 
Kontak 157, Otoritas Jasa Keuangan 

S atu lagi pemenang yang membawa kebanggaan bagi 
Kontak OJK 157 yang meraih medali Silver dalam 
kategori The Best Agent Digital dalam ajang lomba The 

Best Contact Center Indonesia 2019. Wanita yang lahir di Solo, 
28 Agustus 1987 ini memang sangat tepat ditugaskan sebagai 
Agent Digital, hal ini didukung oleh latar belakang 
pendidikannya di bidang Broadcasting. Mengawali karir 

pertamanya tahun 2014 di contact 
center, pemilik nama Rahajeng ini 
ditempatkan sebagai Agent 
I n b o u n d s e l a m a 1 t a h u n . 
Kemudian dengan kompetensi 
yang ia miliki, Rahajeng di 
ber ikan kepercayaan untuk 
menjalankan tugas barunya 
sebagai Agent Digital hingga saat 
ini. 

Mengutip sebuah pepatah yang 
ia tuliskan, “Seberapa indah 

mimpi, jika tetap mimpi?”. Rahajeng 
menyampaikan bahwa salah satu peran ia sebagai Agent Digital 
Kontak OJK adalah untuk melindungi mimpi masyarakat atau 
konsumen dari penipuan, investasi bodong, klaim yang ditolak, 
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dan lain sebagianya. Sebagai Agent Digital ia menangani 
complaint handling melalui Instagram, WhatsApp, Facebook. Ia 
juga sebagai content creator yang menyediakan segala 
informasi yang dibutuhkan masyarakat.  

Creative Thinking merupakan salah satu kecakapan yang ia 
miliki dalam membuat konten-konten yang harus disajikan 
kepada publik. Kemampuannya dalam menulis dan 
merumuskan berbagai ide dalam bentuk narasi menjadi 
keahliannya. Selain itu Good Communication atau komunikasi 
yang baik juga merupakan keterampilan yang ia kuasai dalam 
berinteraksi dengan pengguna social media.  

Salah satu topik yang memberinya pengalaman dalam 
pelayanan yang ia hadapi dari pengaduan seorang konsumen 
bernama Julieta yang mendapat ancaman bahwa foto 
pribadinya disebarkan setelah ia menggunakan pinjaman 
online. Banyak lagi kasus-kasus penipuan yang disampaikan 
melalui DM ke akun Facebook dan Instagram Kontak OJK. 

Dilihat dari data OJK, bahwa seluruh masyarakat Indonesia 
67,8% yang menggunakan produk keuangan. Baik investasi, 
bank, tabungan, asuransi. Namun hanya 29,7% yang mengerti 
produk yang digunakan. Sisanya tidak memahami produk 
keuangan yang digunakan. Saat ini pengguna social media 
mayoritas adalah kaum Milenial, dengan demikian layanan 
Kontak OJK dibuat dengan ringan sehingga mudah dipahami 
meskipun mewakili lembaga negara.  

Program yang dikenalkan oleh Rahajeng adalah Sketsa PDKT 
yang merupakan nama sebuah video yang berjudul Pesan Dari 
Kakek Trendy. Menyampaikan pesan, informasi dan edukasi akan 
lebih mudah dicerna oleh masyarakat melalui video daripada 
informasi dalam bentuk tulisan. 

Yang kedua, melibatkan Influencer dalam program Pekan 
Perlindungan Konsumen. Pesan yang disosialisasikan oleh 
Influencer biasanya lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat 
dan fansnya sehingga lebih luas informasi yang dapat dibagikan. 
Ketiga, adalah program Remote Agent dengan memilih putra 
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putri daerah yang dapat melakukan pendekatan pelayanan 
sesuai dengan budaya setempat.  

Dari program diatas Kontak OJK 157 akan lebih mudah 
diakses, tidak perlu datang ke kantor cukup dengan 
smartphone. Dengan berbagai jenis informasi yang dapat 
dengan mudah diakses. Sebagai langkah pengembangan diri 
Rahajeng selalu meningkatkan pengetahuan dengan membaca 
dan meningkatkan keterampilan menulis. Juga adanya Change 
Agent Forum di OJK memberikan kepercayaan diri bagi 
Rahajeng untuk menjadi Agent perubahan. Ia juga memiliki 
kegemaran travel photography yang membawanya keliling ke 
berbagai daerah di Indonesia, dan memberinya literasi juga 
bahan-bahan untuk konten social media Kontak OJK 157.  

Kinerja yang ia capai sangat baik dalam periode Semester 
awal 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat 
kehadirannya yang mencapai 100%, dan memenuhi 7 post per 
minggu dengan kualitas layanan yang akurat. Mampu mencapai 
kinerja yang baik dalam satu semester awal pada tahun 2019 
rahajeng menunjukkan tingkat kehadiran 100%. Juga kualitas 
layanan selalu dicapainya diatas 75% dari target yang 
ditetapkan. Target konten yang diunggah dengan durasi waktu 
yang ditetapkan juga selalu tercapai 100%. 

Pengembangan yang ingin ia lakukan adalah mewujudkan 
powerful media pada semua channel Kontak OJK 157. Ia juga 
ingin mewujudkan Kontak OJK 157 menjadi pusat informasi dan 
referensi keuangan nasional bagi masyarakat. Serta sebagai 
pelopor pelayanan dalam rangka edukasi dan perlindungan 
konsumen. ✆ 
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Kebanggaan Menyukseskan Orang 
Lain 

Rengga Tanjung Santoso  
Pemenang Silver Best Of Best Team Leader Outbound 
Halo BCA, PT Bank Central Asia, Tbk 

R engga Tanjung Santoso adalah pria kelahiran Surabaya, 
2 Februari 1989. Dalam kesehariannya, Rangga 
melakukan tugas monitoring and evaluat ing 

performance kepada semua tim outbound yang dipimpinnya. 
Dalam karirnya di Halo BCA, Rengga telah memperoleh banyak 
pengalaman di dunia contact center. Bergabung sejak Juli 2012 

s e b a g a i A g e n t I n b o u n d , i a 
mendapatkan kesempatan pada 
tugas barunya sebagai Quality 
Assurance pada tahun 2013. 
K e c a k a p a n n y a d a l a m 
menjalankan tugas, ia pun 
mendapatkan kepercayaan dari 
Halo BCA untuk menjadi seorang 
Team Leader Inbound pada tahun 
2015. Akhirnya ia menerima 
penugasan barunya sebagai 
Team Leader Outbound pada 
tahun 2017 hingga sekarang. 

Sebagai sosok leader bagi tim yang dipimpinnya, Rengga 
mmemantau dan bertanggung jawab terhadap kualitas layanan 
yang dilakukan oleh timnya. Ia melakukan evaluasi secara 
keseluruhan baik knowledge, skill dan attitute. Ia juga turut 
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berperan untuk mengembangkan kompetensi timnya. 
Contohnya dalam hal ketreampilan komunikasi, negosiasi dan 
lain sebagainya. 

Setiap tim outbound menginginkan leader yang tidak hanya 
merangkul saja, tetapi juga harus cekatan dalam bertindak. 
Dalam hal koordinasi dengan unit kerja lain, Rengga sangat 
cekatan dalam menyelesaikan pekerjaan, misalnya berkoordinasi 
dengan tim WFM, terkait presensi, shifting, pengambilan cuti 
d a n l a i n s e b a g a i n y a . I a m a m p u m e n e t a p ka n d a n 
mengkomunikasikan sasaran kerja tim serta mengelola 
sumberdaya tim secara efektif. Contohnya memberikan beban 
kerja yang sama, memperhatikan setiap Agent ketika sedang 
memberikan pelayanan. Rengga pun menjaga hubungan yang 
baik dengan tim dan unit yang lain, terutama terkait sharing 
strategi untuk mencapai target bersama. 

Sebagai seorang Team Leader Rengga mampu berpikir cepat 
dalam mengambil tindakan yang tepat. Pada saat-saat urgent 
dibutuhkan oleh Agent dengan kasus yang dihadapi, Rengga 
dengan cepat memberikan bantuan dan solusi. Tentu saja ada 
tantangan-tantangan yang ia hadapi dalam membangun timnya. 

Tantangan yang pertama adalah customer objection yang 
merupakan penolakan dari pihak nasabah. Dalam 1 tahun 
terdapat 3 bulan yang targetnya tidak tercapai. Setelah 
menganalisa performance per Agent, maka ditetapkan 
conversion rate minimal 83% per Agent/day sebagai target baru 
yang diambil dari pencapaian tertinggi yang pernag di raih oleh 
tim membernya. Problem kedua adalah uncontacted number 
yang seharusnya tercapai 100%. Hal ini terjadi karena nomor 
nasabah tidak aktif, atau nomor yang dihubungi aktif namun 
dimatikan saat dihubungi. Juga mengantisipasi terjadinya 
demotivated team atau Agent mengalami demotivasi, merasa 
lelah atau menyerah dan bahkan berhenti melakukan sesuatu. 
Hal ini berdampak pada tingkat pencapaian tim yang turun. 

Rengga memberikan semangat kepada tim untuk bersatu dan 
berkembang untuk mencapai performance yang lebih baik. 
Antara lain Rengga melakukan observasi dan mereview 2 calls 
dan membahas resiko tersebut bersama tim. Agent dapat 
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memberikan masukan cara melakukan pendekatan atau building 
report kepada nasabah. Lalu Rengga memberikan panduan 
dalam menjelaskan manfaat kepada nasabah. Agent juga dapat 
saling memberikan masukan tentang closing teknik pada kasus 
tertentu.  

Untuk mengatasi uncontacted number Rengga menerapkan 
pada timnya untuk menggunakan aplikasi yang isinya adalah 
data custom nasabah. Lalu membahas secara detail jenis usaha 
nasabah dan memetakan nasabah berdasarkan waktu yang 
tersedia untuk menerima telepon. Lalu, untuk mengatasi 
tantangan demotivasi pada tim, selain insentif yang diberikan 
oleh perusahaan, Agent diberikan reward tambahan bagi Agent 
yang telah berusaha keras dan berhasil. Program ini diberikan 
oleh tim dalam bentuk insentif, sertifikat, paket data tambahan, 
voucher belanja e-commerse. Selain itu ada juga reward tiket 
rekreasi.  

Perubahan yang terjadi dari perbaikan yang dilakukan, untuk 
customer objection yang sebelumnya 80,6% ditahun 2018 naik 
menjadi 83,68% pada tahun 2019. Sedangkan uncontacted 
number yang sebelumnya rata-rata 12 contact per minggu pada 
tahun 2019 hanya 2 contact. Pada tahun 2018 hanya 3 ada 
Agent yang berhasil menjadi Best Sales dan pada tahun 2019 
naik sebanyak 7 Agent. Pada tahun 2019 tim Rengga berhasil 5 
kali memenangkan The Best Team di Halo BCA.  

Menjadi trainer di berbagai kesempatan adalah sarana 
baginya untuk terus mengembangkan diri. Mengikuti kegiatan 
outing dan mengikuti training leadership bermanfaat baginya 
untuk meningkatkan kompetensi diri. Dengan KPI yang ia raih 
melebihi target yang ditetapkan, ia ingin terus mengembangkan 
berbagai hal di Halo BCA.  

Ia ingin mengadakan Sales Vlog Competition untuk para 
Agent Outbound, sehingga bisa menggunakan sarana digital 
untuk saling berbagai informasi dan pengalaman. Ia juga ingin 
mengikuti Business Contribution Training, tentang kartu kredit, 
mesi EDC, flash dan lain sebagainya untuk meningkatkan 
pengetahuan produk yang ia miliki. Hal lainnya yang ingin ia 
lakukan adalah mengadakan Telesales Fie Expert, dan sebagai 
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seorang Team Leader Rengga tidak ingin timnya tidak terlalu 
lama menjadi seorang Agent. Ia ingin berperan mengantarkan 
kesuksesan bagi orang lain agar dapat naik ke jenjang lebih 
tinggi. Tak hanya mengantarkan kesuksesan bagi timnya, 
Rengga juga sukses sebagai pemenang Medali Silver dalam 
kategori The Best of The Best Team Leader Outbound dan 
menjadi Team Leader kebanggaan Halo BCA. ✆ 
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Impikan, Lakukan, dan Buktikan 

Rezky Harrista 
Pemenang Silver The Best Customer Service 
PT AXA Financial Indonesia 

W anita yang terlahir di Jakarta pada 29 Juni 1995 ini 
adalah salah satu Customer Service di AXA 
Financial Indonesia. Lulusan Perbanas Instutute ini 

menjadi perwakilan Customer Service terbaik yang mewakili 
perusahaan asuransi terbaik untuk mengikuti kompetisi The Best 
Contact Center Indonesia 2019 dan berhasil memperoleh 
Medali Silver dalam kategori The Best Customer Service.  

Bagi Rezky pekerjaan sebagai Customer Service adalah 
pekerjaan yang mulia. Pelayanan 
yang maksimal dari Customer 
Service akan menjadi cermin 
posit i f bagi perusahaan. Ia 
melayani kebutuhan nasabah dan 
menjalin hubungan baik serta 
menangani keluhan dari nasabah. 
Dengan keterampilan komunikasi 
yang ia miliki, penguasaan dan 
pengetahuan produk ia dapat 
memberikan pelayanan dengan 
b a i k . S e l a i n i t u i a j u g a 

mengedepankan integritas dalam 
pelayanan, yaitu dengan menunjukkan kejujuran, komitmen, dan 
melakukan sesuatu dengan konsisten. Selain itu leadership juga 
menjadi hal penting yang ia miliki sebagai Customer Service. 
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Dengan kemampuan leadership, maka ia bisa menjadi 
penggerak bagi kesuksesan perusahaan. 

Dalam kehidupan sering tidak luput dari resiko, misalnya sakit, 
kecelakaan, kematian, atau kekurangan uang. Untuk itu AXA 
Financial Indonesia menyediakan lebih dari 60 produk asuransi 
yang dapat meminimalisir resiko tersebut. Beragam kebutuhan 
nasabah yang dapat dilayani antara lain Pengajuan Manfaat 
Polis, KLAIM, Pengakhiran Polis, Duplikat Polis, Perubahan 
Pemegang Polis, Perubahan Metode Bayar dan Perubahan Ahli 
Waris. 

Fasilitas yang disediakan adalah pelayanan 30 minutes 
express claim. Dengan pelayanan express claim AXA Financial 
Indonesia hanya perlu waktu 30 menit sejak dokumen diterima 
lengkap dan langsung dibayarkan ke rekening nasabah. Proses 
klaim ini dapat diproses setelah memenuhi ketentuan yang 
berlaku. Cukup dengan mengases aplikasi yang disediakan 
proses claim atau reimburse dapat diselesaikan dengan cepat.  

Untuk pelayanan tersebut Rezky menyediakan perpustakaan 
digital sehingga memudahkan proses klaim. Nasabah juga 
mengetahui kemudahan fasilitas klaim yang disediakan dan 
kecepatan yang diterima nasabah yang sedang ia layani. Agar 
terus dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sebagai 
Customer Service Rekzy mengikuti training AXA Academy, 
mengikuti forum group disscussion dan study case operation 
terkait permasalahan nasabah. Hal ini sangat membantunya 
untuk membuat konten solusi dalam pemecahan masalah yang 
sedang ia hadapi. Pada waktu luang, ia menyalurkan hobi dan 
bakatnya dengan menyanyi, untuk meningkatkan rasa 
kepercayaan dirinya juga sekaligus meningkatkan kualitas suara 
yang ia miliki. 

Dalam pencapaian kerjanya, First Call Resolution yang 
ditargetkan 85% dapat ia capai dengan score rata2 sebesar 87%. 
Ia juga dapat menjaga kualitas pelayanan 100% dengan 
kecepatan kerja yang dapat dicapai rata2 87% serta Instant 
Customer feedback dengan pencapaian 100%. 
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Untuk mempertahankan kinerjanya yang bagus, ia memiliki 
motivasi yang tinggi untuk meningkatkan karir ke jenjang yang 
lebih tinggi. Ia Target dalam lomba ini adalah menjadi 
pemenang ingin membuktikan bahwa ia mampu berkompetisi 
dalam lingkup yang cukup luas dan membanggakan orang-
orang yang telah mendukungnya. Ia juga ingin membawa nama 
baik AXA Financial Indonesia dengan menjadi pemenang The 
Best Contact Center Indonesia 2019. Ia benar-benar mampu 
wewujudkannya sebagai pemenang. Layaknya sebuah moto 
yang ia miliki dan yakni, “Impikan, Lakukan, dan Buktikan!”. ✆ 
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Ciptakan Superteam Bukan 
Superman 

Rizki Praseto 
Pemenang Siver Kategori The Best Supervisor 
Halo BCA, PT Bank Central Asia, Tbk 

P ria yang bergabung di Halo BCA pada Agustus 2014 
sebagai Agent Perbankan dan pada tahun 2018 ia 
dipercaya menjadi Supervisor di Layanan Reguler yang 

berlokasi di Site Contact Center Halo BCA di BSD. Pria yang lahir 
di Lampung, 24 Maret 1992 ini meskipun lulusan dari IPB yang 
tidak berkorelasi dengan pekerjaannya, namun tidak 
mengurangi semangatnya untuk belajar keras agar dapat 
menjalankan tugas-tugasnya di operasional.  
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Ia harus memastikan tim yang dipimpinnya agar tetap mampu 
mencapai target KPI yang ditetapkan. Melakukan perencanaan 
dan pengawasan terhadap program kerja yang telah ia buat. Ia 
juga harus memastikan timnya dapat konsisten dalam mencapai 
KPI yang di tetapkan perusahaan secara efektif dan efisien.  

Kemampuannya dalam conceptual tinking, membuatnya 
mampu berpikir secara cepat menuangkan ide untuk 
memecahkan masalah dalam operasional. Dalam hal 
performance management, ia berperan membentuk timnya 
yang 98% adalah generasi milenial yang punya karakter 
inkonsesten menjadi tim yang konsiten dalam hal pencapaian 
kerja. Analitical thingking ia terapkan dalam melakukan analisa 
beradasarkan data-data untuk mencari pemecahan masalahnya. 
Satu hal lagi yang tidak mudah adalah building effective team 
yaitu membangun efektif tim dengan komunikasi yang baik. Ia 
dapat membantu membangun fondasi yang kuat dalam 
kerjasama tim sehingga tercipta tim yang efektif.  

Rizki mendukung program Halo BCA melalui Got Top Talent 
Managemet yang bertujuan untuk menemukan talenta-talenta 
terbaik di Halo BCA. Sebagai Contact Center terbesar yang 
menjadi role model bagi perusahaan lainnya, tentu harus terus 
melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada 
nasabahnya. Unit kerja baru yang dimiliki adalah Branch in the 
sky, yang mengedepankan pelayanan nasabah pada media 
digital. Pelayanan yang disediakan antara lain pembukaan 
rekening melalui digital, dan layanan WhatsApp. Untuk 
memenuhi kebutuhan pelayanan maka perlu menempatkan 
talenta-talenta baru sebagai CCO yang ready use. Maka hal ini 
menjadi tugas Rizki sebagai Supervisor untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut.  

Rizki menyadari bahwa dalam membangun tim, maka ia harus 
mengenalnya. Untuk itu ia menerapkan metode newbie review, 
one month review dan three month review untuk dilakukan oleh 
tim. Setelah Rizki mengenal tim membernya, ia mengubah 
Agentnya yang semula newbie menjadi Agent yang siap 
ditempatkan atau ready to use. Caranya ialah Rizki selalu 
mengedepankan cara bekerjasama dalam tim. Salah satu 
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contohnya dengan membentuk tim kecil yang ditugaskan 
mengecek laporan-laporan nasabah. Ia juga mensupport timnya 
dengan keterbukaan akan semua pencapaian. Membangun 
komunikasi yang baik dalam tim, dan tidak pilih kasih 
memperlakukan timnya dalam membantu meningkatkan 
performancenya. 

Hal lain yang ia terapkan bagi Agent yang baru bergabung 
akan dilakukan maping, dan mereka diberikan pilihan untuk 
menentukan passion mereka dan jenjang karir yang mereka 
inginkan. Metode ini ia namakan dengan Find the star and fokus 
to higher.  

Langkah selanjutnya ia menanamkan leadership kepada 
timnya, misalnya dengan memberikan tugas pendampingan 
CCO yang baru kepada CCO senior. Tim yang telah 
mendapatkan panduan dan pengarahan ini dapat meningkatkan 
performancenya. Rizki memberikan arahan yang tepat terkait 
prioritas target kerja yang harus diselesaikan. Metode 
pengarahan yang ia berikan adalah spesifik, dapat terukur, dapat 
dicapai dan memberikan waktu yang ditetapkan untuk 
mencapainya. Masih banyak metode dari kreativitas lainnya yang 
ia terapkan dalam membangun timnya.  

Hasil kerja yang ia dapatkan dari program yang telah 
dijalankan, pertama dari nilai service quality mengalami 
kenaikan signifikan dari 2018 ke 2019. Tingkat akurasi informasi 
diberikan secara tepat sesuai dengan standar yang diberikan 
oleh perusahaan maksimal 3. Pada periode 6 bulan januari – Juni 
2019 zero turn over, artinya tidak ada member yang keluar. Rizki 
juga berhasil menciptakan talenta-talenta terbaik, terbukti tim 
yang ia kelola berhasil menjadi Agent terbaik di unit-unit 
kerjanya. Member terbaik mendapatkan promosi jabatan yang 
lebih tinggi sesuai dengan hasil mapping awal yang pernah 
dilakukan.  

Sebagai seorang Supervisor yang berhasil membangun 
timnya, Rizki juga terus meningkatkan kemampuan dirinya 
dengan mengikuti e-learning BCA, alignment with other 
Supervisor, serta empowering by Manager. Di mana ia 
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menerima project-project yang diberikan oleh managernya. 
Tentu kedepannya ia ingin menjadi seorang manager.  

KPI yang ia capai semua menunjukkan keberhasilan berupa 
zero fatal error accuration, customer satisfaction yang mencapai 
diatas target 90%. Service Level diatas 95% dan team 
engagement mencapai score 4,93 daro skala 5. Ia selalu 
mengedepankan development motivation sesuai dengan tata 
nilai Halo BCA, continuous, persuit of excellent, sehingga BCA 
selalu menjadi perusahaan yang terbaik. Hal ini memberikan 
motivasi baginya untuk menerapkan “Think Smart” community 
Halo BCA, yang membentuk komunitas yang menjadi wadah 
inovasi-inovasi bagi karyawan BCA. Yang kedua adalah Leader 
Exchange to Other Side, yaitu dengan meningkatkan wawasan 
dan pengalaman dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh 
banyaknya site contact center yang dimiliki. Yang terakhir yaitu 
Master CCO “Angage Agent”, ia menujukkan salah satu Agent 
terbaik untuk melakukan kegiatan engagement yang ada di 
timnya.  

“Ciptakanlah Superteam bukan Superman, 
karena orang hebat bisa dikalahkan oleh orang 
yang senang bekerjasama. Buat apa jadi 

superman jika bisa dikalahkan oleh superteam”. 

Mengutip kalimat bijak tersebut, prestasinya dalam 
membangun tim inilah yang membawanya maju berkompetisi 
dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2019 dan 
berhasil meraih penghargaan sebagai pemenang Silver dalam 
kategori The Best Supervisor. ✆ 
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The Way I Share My Soul With The 
World 

Sarwin Kiko H Napitupulu 
Pemenang Silver The Best Trainer 
Kontak 157, Otoritas Jasa Keuangan 

P ria kelahiran 23 Januari 1983 di Denpasar ini tercatat 
sebagai salah satu trainer di lembaga Otoritas Jasa 
Keuangan di Departemen of Consumer Protection. Pria 

yang akrab dipanggil Kiko ini memiliki sertifikasi asuransi 
sebagai Ahli Asuransi di Indonesia.  

Sebagai seorang pendidik , 
Sarjana Elektronik Energi Listrik 
ini membagikan 3 hal yang 
memberikan inspirasi baginya 
dalam menjalankan tugas, yaitu 
Love of learning, Love of learner 
and The Love of bringing the first 
two loves together. Sebagai 
seorang trainer, “cintai orang 
yang kita ajarkan, cintai proses 
b e l a j a r d a n m e n y a t u k a n 

keduanya”. 

Salah satu peranan OJK mengawasi 241 Pension Funds dan 
melindungi 180 juta konsumen dari 265 juta penduduk 
Indonesia. OJK juga membuat regulasi terkait keuangan. 
Memberikan edukasi dan melindungi para konsumen. Siapa 
konsumen OJK? Konsumen adalah kita semua masyarakat 
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Indonesia. Dalam tugasnya sebagai trainer, Kiko berperan 
sebagai konseptor dan eksekutor. Ia menyusun roadmap 
training sekaligus membawakan materi training tersebut. Ia juga 
melakukan evaluasi pada proses program-program training 
yang telah dilakukan. 

Dalam menjalankan program training, Kiko melakukan trainig 
need analysis (TNA), memetakan kebutuhan-kebutuhan training 
yang sesuai dengan kebutuhan pegawai agar tepat sasaran. Tak 
hanya membawakan training secara tutorial, Kiko juga 
memberikan kesempatan untuk mendengarkan aspirasi dan 
pendapat dari pegawai. Salah satu tanggung jawab Kiko 
sebagai trainer, ia harus memastikan training yang ia berikan 
dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, maka ia 
melakukan evaluasi serta improvement dari pelatihan yang 
sudah dilaksanakan. 

Beberapa kondisi yang di hadapi oleh Kiko adalah adanya 
program pendidikan pegawai yang berbeda-beda, tingkat stress 
pegawai dan program pelatihan yang belum terarah. Dari 47 
personil yang ada hanya 30% yang memiliki pengalaman 
Contact Center dengan usia mayoritas pegawai berumur 26-30 
tahun. Selain itu agent contact center memiliki latar pendidikan 
dan pekerjaan yang beragam. 

Sasaran perbaikan yang ingin ia capai adalah pegawai lebih 
mudah memahami materi dengan cara mengadakan fun 
learning atau pelatihan yang menyenangkan. Proses pelatihan 
lebih teratur sesuai dengan kebutuhan dan target yang ingin 
dicapai oleh setiap pegawai. Melalui program Attractive 
Learning, Kiko dapat menciptakan kualitas training yang lebih 
menarik. Dengan latar belakang pendidikan pegawai yang 
berbeda-beda, Kiko melakukan pengembangan dan pelatihan 
secara spokesperson. Sebagian besar pegawai merupakan 
millenial sehingga dibutuhkan kepercayaan diri untuk tampil 
dihadapan publik. Ia memberikan kesempatan untuk tampil 
menjadi juru bicara. Ini mengasah kemampuan pegawai dalam 
kemampuan komunikasi dan presentasi. 

Tingkat stress yang tinggi yang dimiliki oleh pegawai, ia atasi 
dengan cara mengadakan training dimana saja, artinya bisa di 

109 Telexindo Bizmart



luar ruangan atau suatu tempat yang nyaman untuk pegawai 
dalam mengikuti training. Dengan demikian pelatihan tidak 
hanya terkunci dalam satu ruangan khusus. Ia mengemas 
pelatihan dengan fun, menyenangkan dan diberikan 
gamification. Pelatihan ini juga memberkan kesempatan untuk 
berkompetisi sehat. Jika ada 1 Agent yang berprestasi akan 
menghandle dan sharing dengan 6 Agent lainnya, sehingga 
dapat melahirkan champion baru. 

Pelatihan yang belum terarah dapat ia atasi dengan 
pembuatan roadmap training. Dimulai dari awal tahun di 
minggu awal bulan Januari ia memberikan pembekalan awal 
dan mengenalkan aplikasi knowledge base. Selanjutnya pada 
periode bulan berikutnya periode Januari-Maret pelatihan di 
berikan lebih advance berupa product knowledge tentang 
pengetahuan perbankan, industri keuangan non-bank dan pasar 
modal. Pada periode selanjutnya Juni hingga November, Kiko 
memberikan pelatihan lanjutan yakni motivation class dan 
upgrade skill. Pada akhir periode bulan Desember dilakukan 
program evaluasi terhadap pelatihan-pelatihan yang sudah 
dijalankan. 

Manfaat dari program yang Kiko jalankan, mendapatkan 
dampak positif yang cukup signifikan, tingkat kelulusan dari 
pegawai yang sebelumnya 81,15% menjadi 90,17% dengan 
peningkatan score lebih dari 80. EAP yang semula 82,47% naik 
menjadi 89,04% dan penyelesaian layanan juga meningkat 
melebihi target yang ditetapkan 99,92%. 

Guna meningkatkan kompetensi dan mendukung program-
program pelatihan bagi pegawai, ia melakukan pengembangan 
atas kemampuan leadership. Kiko mengikuti berbagai program 
OJK diantaranya Program Sertifikasi Mediator, Program OJK 
Mengajar dan Program Forum Manajer IKU dan Anggaran OJK. 
Selanjutnya ia ingin mendukung adanya Spesialisasi Layanan 
Konsumen OJK. Mendukung pembentukan Visitor Center OJK 
sebagai Pusat Referensi Nasional Sektor Jasa Keuangan dan 
mendukung penguatan Kontak OJK melalui kanal media sosial. 
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Creativity is the way I share my soul with the 
world.  ~ Brene Brown 

Satu kontribusi yang telah nyata ia berikan bagi lembaga 
adalah penghargaan sebagai The Best Trainer dalam lomba The 
Best Contact Center Indonesia 2019 dengan memperoleh 
Medali Silver. ✆ 
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Berbagi, Bermanfaat, Bernilai 

Syahrial Saputra 
Pemenang Silver The Best Agent English 
Bravo Bea Cukai 1500225, DJBC, Kementerian Keuangan 

P ria kelahiran Jombang, 28 Januari 1993 ini merupakan 
lulusan Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi 
Negara khusus bidang Customs and Excise. Sebagai 

salah satu ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ditempatkan di 
Layanan Bravo Bea Cukai 1500225, Ia mendapatkan untuk 

memberikan pelayanan kepada 
masyarakat . Sebagai Agent 
Inbound pada Layanan Bravo Bea 
Cukai 1500225 di tugaskan 
m e m b e r i k a n p e l a y a n a n 
kepabeanan dan export import.  

Sebagai Agent pada lembaga 
publik tentu pelayanan yang 
diber ikan berbeda dengan 
umumnya pelayanan contact 
center lainnya. Sebagai salah satu 
contact center kebanggaan 

Kementerian Keuangan RI, Bravo 
Bea Cukai secara khusus memberikan pelayanan kepabeanan 
dan export import bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum. 

Tugas dan Tanggung jawab yang harus ia berikan dalam 
melayani masyarakat adalah memberikan informasi terkait 
kepabeanan dan export import. Memberikan pelayanan 
terhadap keluhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 
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baik serta memberikan edukasi tentang tata laksana dan 
peraturan kepabeanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ia juga menyusun 
laporan pelayanan yang dituangkan dalam Performance Report 
(Logbook). Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, ia 
merasa perlu untuk terus meningkatkan kompetensinya agar 
dapat memberikan informasi yang akurat. Ia mengikuti training 
contact center, training Skill DTSD dan pendidikan Attitude 
Samapta sebagai bekal dalam memberikan pelayanan di 
Contact Center Bravo Bea Cukai. 

Salah satu pengalaman pelayanan yang pernah ia berikan 
kepada salah satu warga negara asing yang berasal dari India. 
Warga asing yang berprofesi sebagai pengusaha ini akan 
mengadakan kegiatan pameran di salah satu hotel di kawasan 
Kuningan Jakarta. Saat menghubungi contact center warga India 
ini menyampaikan bahwa paketnya belum tiba pada hari H, 
sedangkan barang tersebut akan dibutuhkan maksimal malam 
harinya pada saat acara penutupan. 

Tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus seperti ini 
adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya akses, tidak adanya 
keandalan sumber informasi, dan tidak ada pihak yang 
menenangkan mereka. Dengan begitu ia harus menerapkan 
beberapa kreativitas yang dapat memecahkan masalah tersebut, 
diantaranya adalah Blusukan, yang merupakan singkatan dari 
being loyal for unforgatable, service and ustmost, knowledge as 
natural weapon.  

Dalam penerapannya ia menjelaskan being loyal ia lakukan 
dengan cara pendekatan lintas budaya, memahami kebutuhan 
secara detail. Sedangkan utmost knowledge ia terapkan dengan 
go-mobile, diagnose regularly dan peer-to-peer sharing. 
Dengan ketiga hal ini ia berharap dapat memberikan pelayanan 
terbaik pada setiap kebutuhan customer melalui contact center, 
sehingga akan meningkatkan kepuasan bagi customer. 
Pengalaman yang baik bagi customer merupakan hal positif 
yang berdampak pada reputasi lembaga. Istilah ini sering 
disebut dengan happy customer and unforgatable service.  
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Dari beberapa kreativitas dan kinerjanya yang baik ini Syahrial 
mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya sebagai The 
Best English Agent dan The Best Contribution Agent di 
lingkungan Contact Center Bravo Bea Cukai. Untuk terus 
mempertahankan prestasinya, ia juga selalu melakukan 
pengembangan diri dengan cara Learn (belajar). Hal ini bisa 
berupa belajar secara mandiri, mengikuti bimbingan, melakukan 
berbagai perjalanan, dan mengikuti berbagai kursus atau 
pelatihan.  

Pengembangan diri yang kedua adalah Practice (praktek). 
Bergabung dalam forum pembahasan kelompok, berolahraga, 
dan melaksanakan tugas-tugas sebagai officer. Yang ketiga, 
pengembangan diri yang tidak kalah penting adalah Share 
(berbagi), seperti halnya pemahaman yang ia miliki, bahwa 
semakin banyak anda berbagi, semakin banyak yang anda 
terima. Semakin banyak anda berbagi, semakin banyak anda 
membagikan manfaat. Semakin banyak anda berbagi, semakin 
bernilai anda. 

Berbagai cara yang ia lakukan untuk berbagi, diantaranya 
dengan menjadi trainer yang memberikan sharing ilmu. Ia juga 
aktif sebagai penyiar radio yang memberikan informasi kepada 
masyarakat umum, serta berpartisipasi dalam kegiatan 
Kemenkeu Mengajar. 

Pencapaian kinerja yang ia capai dari bulan ke bulan 
ditunjukkan oleh Syahrial dengan baik. Avarage handling time 
pencapaiannya di atas rata-rata. Demikian juga dengan 
Adherence to Schedule yang selalu dicapai diatas 100%. 
Sedangkan Call Per Hour mencapai angka diatas target yang 
ditetapkan termasuk Qual i ty Score melebihi angka 
pencapaiannya dari target 90%. 

Motivasi pelayanan yang ingin ia lakukan selanjutnya adalah 
meningkatkan kemampuan Managing Skill untuk menyiapkan 
diri sebagai Inbound Team Leader. Ia juga juga ingin meraih 
gelar akademis ke jenjang lebih tinggi serta melakukan Service 
Quality Improvement agar menjadi The Best Agent Of The Year. 
Syahrial ingin melibatkan diri untuk aktif dalam acara 
internasional. Kemenangannya sebagai Pemenang Silver The 
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Best Agent English yang ia dapatkan dalam ajang The Best 
Contact Center Indonesia menjadi jembatan baginya untuk 
mewujudkan keberhasilan-keberhasilannya di masa datang. ✆ 
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Listrik Untuk Kehidupan Yang 
Lebih Baik 

Tony Wahyu Praditya 
Pemenang Silver The Best Supervisor 
PLN123, PT PLN (Persero) 

J umlah pelanggan PLN saat ini lebih dari 72 juta 
pelanggan pada akhir 2018. Hal ini berarti bertumbuh 
5.65% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan pelanggan membutuhkan pelayanan dan 
hendaklah mampu diimbangi dengan kehandalan jaringan dan 
pelayanan di Contact Center PLN 123. Untuk mewujudkan 
pelayanan yang berintegritas pada layanan contact center 

dibutuhkan perubahan, yakni 
perubahan pola kerja, pola pikir 
dan paradigma. Untuk itu Tony 
hadir sebagai Supervisor Contact 
Cnter PLN 123 untuk membantu 
mewujudkan pelayanan prima 
bagi pelanggan.  

Pria yang lahir di Semarang, 2 
November 1985 yang lalu, adalah 
Sarjana Administrasi Publik dari 
Universitas Diponegoro. Tony 
bergabung di Contact Center 

PLN 123 sejak tahun 2011, dengan 
mengawali karir sebagai Agent Inbound. Sebelum mencapai 
Supervisor, Tony juga pernah ditugaskan sebagai Desk Control 
dan Quality Assurance. Ia menjadi salah satu Supervisor terbaik 
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yang menyumbangkan Medali Silver bagi perusahaannya 
dengan menyabet penghargaan The Best Supervisor pada ajang 
The Best Contact Center Indonesia 2019.  

Dengan prestasinya dalam mengelola tim, Tony dipercaya 
menjadi wakil PLN dalam ajang ini. Dalam pekerjaan ia 
menerapkan beberapa program yang berhasil meningkatkan 
kompetensi dan kinerja timnya dari yang sebelumnya berada di 
bawah target, meningkat untuk memenuhi target yang 
ditetapkan. Kemampuannya mengambil keputusan yang cepat 
dan tepat sangat dibutuhkan dalam menjalankan operasional. Ia 
juga melakukan pengawasan atas kinerja timnya dan 
memastikan kesesuaian prosedur yang dijalankan. Tak lupa ia 
mengembangkan kompetensi timnya agar lahir individu-
individu yang berkualitas.  

Kompetensi yang ia miliki mampu memudahkannya dalam 
menjalankan tugas-tugsanya dalam memimpin tim. Kreatif dan 
up to date terhadap perkembangan yang ada. Tony raji 
memberikan motivasi dan support kepada anggota agar timbul 
semangat kerja yang tinggi. Selain itu, ia memberikan dorongan 
untuk meningkatkan kemampuan dengan up-skilling kepada 
tim, agar terus meningkatkan produktivitas kerja.  

Metode yang ia terapkan adalah Lihat, Dengar dan Rasakan 
adalah salah satu program kerja yang ia pilih. Ia melihat 
kebutuhan operasional untuk dijadikan fondasi langkah-langkah 
strategis kedepannya. Ia juga mendengar berbagai aspirasi dari 
tim contact center. Yang terakhir, ia mampu merasakan 
keresahan dan kebutuhan dari timnya. Namun tidak hanya 
kebutuhan tim yang menjadi fokus, melainkan juga kebutuhan 
dari para pelanggan PLN 123.  

Berdasarkan survey kepuasan pelanggan pada akhir 2018 
diperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelanggan. Dari 
7.600 pelanggan yang mengikuti survei dengan 11 parameter, 
terdapat salah satu parameter yang menjadi catatan khusus 
untuk ditindak lanjuti. Perbaikan yang diharapkan pelanggan 
adalah aspek kemudahan pelanggan dalam mengakses layanan 
contact center PLN 123. 
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Pada tahun 2018 kendala yang dihadapi adalah rendahnya 
tingkat kehadiran Agent yang menyebabkan turunnya daya 
tampung call yang masuk di contact center PLN 123. Hal ini 
menyebabkan tingkat service level berada pada titik yang 
rendah. Salah satu penyebabnya adalah talk time yang tinggi 
antara Agent dengan pelanggan, menyebabkan durasi AHT 
meningkat. Ini menyebabkan antrian yang panjang dari 
pelanggan lainnya yang juga membutuhkan pelayanan.  

Penyebab lainnya adalah adanya repeat call atau panggilan 
berulang, yang mengakibatkan rasio panggilan yang datang 
menjadi lebih banyak. Hal ini juga menandakan pencapaian FCR 
atau penyelesaian agent yang rendah. Banyaknya pelanggan 
yang tidak terselesaikan permintaannya dalam satu kali 
pelayanan, akan menghubungi contact center kembali.  

Target kinerja yang ditetapkan dalam 1 bulan untuk kehadiran 
Agent adalah 95% dengan servce level pada target 90.88% 
dalam 25 detik. Jika tingkat kehadiran berada dibawah target, 
maka service level juga akan berada dititik yang sama dibawah 
target pencapaian. Demikian juga dengan handling time, jika 
dalam kondisi yang tinggi maka akan diikuti oleh banyaknya 
abandon call yang ada. Hal ini yang menyebabkan pelanggan 
sulit tersambung pada layanan contact center. 

Setelah dilakukan analisa, salah satu penyebabnya adalah 
penggunaan hold pada saat layanan yang sering dan lama. Hal 
ini boleh dilakukan untuk kondisi tertentu saja, misalnya untuk 
melakukan verifikasi data, membutuhkan asistensi dari Team 
Leader. Namun harus dilakukan dengan memperhatikan durasi 
dan SOP yang ditetapkan. Salah satu kendala utama terjadinya 
hold disebabkan Agent tidak memiliki kemampuan multi tasking 
sehingga membutuhkan durasi pelayanan lebih lama. Dengan 
simulasi dan analisa yang dilakukan kendala kehadiran dan AHT 
ini berdampak pada hilangnya kesempatan pelayanan untuk 
menghasilkan profit bisnis bagi PLN.  

Gagasan yang ia terapkan untuk mengatasi kendala ini, Tony 
menerapkan I Love U 300, yang ia namai untuk langkah yang 
dapat memacu kehadiran Agent. Caranya dengan memberikan 
reward uang cash bagi Agent yang mencapai 100% pada setiap 
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akhir periode. Reward lainnya bagi yang mencapai 100% selama 
3 bulan berturut-turut Agent dapat bertukar off dan tukar shift 
tanpa batas. Jika 4 bulan berturut-turut tercapai 100%, maka 
agent mendapatkan reward kebebasan menentukan jadwal 
sendiri.  

Program kedua yang ia terapkan adalah Si Jago untuk 
perbaikan AHT. Ia menjadikan Agent champion sebagai 
fasilitator untuk sharing kepada teman-temannya yang lain 
tentang cara memperoleh durasi AHT yang efektif, sehingga 
keberhasilannya dapat diikuti oleh Agent yang lainnya. 
Selanjutnya ada juga 7 Up, yaitu program 7 langkah yang 
dilakukan Tony untuk meningkatkan FCR. Program 7 langkah ini 
terdiri dari up-normal, wake up, update, upgrade, up-skilling, 
move up dan size up.  

Langkah yang ia tempuh adalah melakukan breakdown pada 
Agent yang belum mampu mencapai target FCR. Ia melakukan 
coaching, mentoring dan conseling pada Agent tersebut. Ia 
melakukan update sumber informasi yang dibutuhkan Agent 
serta melakukan upgrade aplikasi knowledge base yang 
digunakan Agent agar lebih friendly untuk digunakan dalam 
pelayanan. Selanjutnya Tony juga melakukan up skilling, yaitu 
melakukan pen ingkatan kemampuan Agent da lam 
mengoperasikan aplikasi dengan efektif dan mampu membaca 
informasi dengan baik. Dalam tahap berikutnya Agent yang 
sudah mengalami peningkatan akan dimasukkan dalam tahap 
move up dan up size untuk dapat mencapai target 100%.  

Hasil Program Kerja yang ia peroleh dari program yang telah 
dijalankan, sebelumnya Service Level 91,29%, naik menjadi 
92.00%. Sebelumnya Average Handling Time (AHT) dari 245 
detik menjadi lebih singkat 213 detik, sedangkan FCR 
sebelumnya 95,28% meningkat menjadi 97,10%.  

Sebagai Supervisor, pengembangan diri yang Tony lakukan 
untuk terus berkembang serta meningkatkan produktivitas dan 
kinerja timnya antara lain mengikuti berbagai pelatihan Beyond 
The Expectation, How to be a great leader, dan 3 days Internship 
Program. I lmu yang ia dapatkan diterapkan dalam 
kepemimpinannya dalam operasional contact center. 
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Pencapaian KPInya sebagai Supervisor juga membanggakan. 
Target perfomance appraisal sebesar 95.80% dapat ia capai 
100%. 

Motivasi pengembangan yang ia inginkan yaitu adanya 
fasilitas Explore Data Managemet pada aplikasi PLN Mobile 123, 
yang berisi data ID Pelanggan yang tersimpan secara lengkap. 
Yang kedua Syncronize CRM Form, aplikasi ini dibutuhkan dapat 
tersedia secara terintegrasi yang memudahkan Agent 
mengambil informasi dari knowledge base dan informasi 
lainnya. Kedepannya dapat disinkronisasi oleh CRM, sehingga 
cukup satu layar saja yang dibutuhkan tidak perlu membuka 
layar lainnya. Yang terakhir Intership Program, dengan cara 
melakukan benchmarking ke contact center lain yang dapat 
dijadikan tolok ukur untuk mengukur kinerja contact center. ✆ 
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Peran Pelatih Untuk Hasil Terbaik 

Tri Jayanti 
Pemenang Silver Team Leader Outbound 
Halo BCA, PT Bank Central Asia Tbk 

P emainsepak bola Lionel Messi pernah mengatakan, 
“You can overcome anything if and only if you love 
something enough” Tri jayanti memaknainya bahwa 

untuk mencapai sesuatu kita harus mencintai yang akan kita 
lakukan. Hal ini mendorongnya untuk berbuat maksimal. Wanita 
yang lahir di Kebumen pada 7 Januari tepatnya 29 tahun yang 
lalu adalah salah satu Team Leader yang dimiliki oleh PT Bank 
Central Asia Tbk. Lulusan Sarjana Bahasa Inggris dari Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta ini telah bergabung di Halo BCA 
sejak Oktober 2015. Empat tahun di Halo BCA memberikan 

pengalaman baginya sebagai Team 
Leader Inbound yang saat ini 
dipercaya sebagai Team Leader 
Outbound. 

Bukan hal yang mudah untuk 
menjadi salah satu Team Leader 
O u t b o u n d d i p e r u s a h a a n 
perbankan terbesar di Indonesia. 
Banyak sekali tantangan yang ia 
hadapi untuk mencapai target. 
Namun ia t ipe orang yang 
bekerja keras untuk menghadapi 

tantangan tersebut di tengah-
tengah tim yang hebat di Halo BCA. Meminjam perumpamaan 
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dalam permainan sepak bola, untuk mencetak tim dan hasil 
terbaik adalah tergantung dari peranan pelatihnya.  

Demikian pula dengan Tri sebagai Team Leader Outbound ia 
bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan mesin 
EDC. Planning and Distributing Data ia lakukan dalam mencapai 
target tersebut. Ada 750 data setiap bulannya yang harus 
didisitribusikan kepada Agent Oubound. Artinya ada sekitar 50 
data per hari yang harus dikerjakan Agent untuk menghubungi 
nasabah. Managing Team and Performance ia lakukan dengan 
memastikan Agent memiliki skill and performance yang baik 
pada saat menghubungi nasabah. 

Data yang difollow up oleh Agent ia bantu untuk melakukan 
analisa data terlebih dahulu sebelum ia membuat laporan yang 
akan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait setiap hari.  

Di era global seperti saat ini, seorang Team Leader harus 
mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi 
di perusahaan. Ia mampu memberikan arahan kepada para 
Agent dengan baik. Ia juga mampu melakukan analisa dan 
meminimalkan resiko. Ia harus mengoptimalkan seluruh sumber 
daya yang tersedia dengan kegiatan yang memiliki produktivitas 
tinggi.  

Untuk mencapai kinerja tim yang maksimal, Tri menerapkan 
sebuah program yang bernama Goals. Tri memaknai bahwa 
segala sesuatu itu harus diawali dengan niat dan tujuan. Program 
ini dilakukan karena selama tahun 2018 untuk pencapaian sales 
volume, reactivity EDC dan Agent productivity tidak tercapai 
secara konsisten. Sales volume (EDC)pencapaiannya masih 
dibawah target EDC per bulan. Reactivity EDC dengan target 
60% dari FCR belum tercapai di akhir semester 2018 secara 
konsisten. Banyak nasabah yang memiliki EDC namun tidak 
menggunakannya secara aktif. Hal ini berdampak pada 
pencapaian produktivitas Agent, selama Januari sampai 
Desember 2018 yang tidak konsisten tercapai. Penilaian kerja 
yang buruk, menurunnya motivasi Agent, serta tidak adanya 
pemberian reward bagi kinerja Agent yang bagus, 
mencerminkan rendahnya produktivitas Agent. 
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Tri sebagai Team Leader merasa tertantang untuk mampu 
mendorong Agent demi mengoptimalkan seluruh energinya 
untuk mencapai target. Oleh karena itu ia memiliki gagasan 
yang disebut 5C, yaitu Collaborate, Causes analysis, Connector, 
Charge Executor dan Creative order. Pertama ia melakukan 
kolaborasi dengan tim teknisi untuk mengetahui cara 
menangani kendala mesin EDC. Ia belajar pengetahuan teknis 
tentang mesin EDC. Agar ia bisa mengajarkan kepada Agent 
untuk menguasai solusi jika ada nasabah yang mengalami 
kendala pada mesin EDC, sehingga keluhan atas kendala mesin 
EDC sudah dapat terselesaikan melalui telepon oleh Agent.  

Yang kedua, adanya keluhan pada saat mesin EDC mengalami 
kegagalan transaksi saat digunakan, maka ia membuatkan 
skema bagi Agent untuk mencari penyebab kendala. Melakukan 
analisis masalah terhadap aspek teknis atau non teknis, misalnya 
pada kendala teknis biasanya terjadi kertas habis, jaringan 
terputus, atau kabel terlepas. Hal ini dapat terselesaikan oleh 
Agent melalui telepon.  

Jika kendala teknis yang tergolong parah, seperti jaringan 
mesin EDC yang mati total, maka akan didatangkan teknisi 
langsung ke lokasi. Jika kendalanya non teknis, misalnya 
nasabah lebih suka menggunakan mesin EDC bank lain, maka 
Agent perlu melakukan pendekatan persuasif untuk 
mengedukasi nasabah agar bersedia menggunakan mesin 
EDCnya kembali.  

Ia juga berperan aktif untuk menghubungi tim teknisi dan tim 
EDC, apabila kendala yang dialami nasabah cukup parah. Ini 
merupakan aksi cepat tanggap, supaya nasabah tidak perlu 
terlalu lama menunggu mendapatkan solusi. Hal lainnya yang 
juga dilakukan Tri, selain melakukan tandem dengan Agent yang 
produktivitasnya rendah, ia juga melakukan tandem dengan 
Agent yang produktivitasnya tinggi. Ia memberikan pemahaman 
tentang arti pentingnya produktivitas kepada semua Agent. 
Untuk Agent yang memiliki performance bagus, layak 
mendapatkan penghargaan. Dengan adanya penghargaan 
tersebut, dapat memotivasi Agent untuk mempertahankan 
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performancenya agar tetap bagus. Mereka berlomba-lomba 
untuk mencapai performance yang bagus. 

Ia yakin bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Dari 
gagasan yang ia bangun, untuk hasil sales volume tahun 2019 di 
6 bulan pertama angkanya meningkat drastis diatas target EDC 
per bulan. Ini berdampak pada pencapaian reactivity EDC 
dengan target 60% dari FCR hasilnya semuanya mencapai 
target. Peningkatan ini turut meningkatkan motivasi Agent dan 
berdampak pula pada peningkatan produktivitas. 

Tr i t i d a k b e r h e n t i u n t u k t e r u s b e l a j a r, i a t e r u s 
mengembangkan dirinya agar mampu menghadapi berbagai 
persoalan yang terjadi. Di Halo BCA sendiri sudah seperti 
sekolah baginya, tiada hari tanpa belajar. Salah satunya dengan 
mengisi kelas training. Belajar bisa ia dapatkan dengan cara 
berbagi i lmu dan membantu mengasah kemampuan 
kepemimpinannya. Ia juga mengikuti kelas training motivasi dan 
soft skill. Proses belajar ini ia lakukan berkesinambungan. Belajar, 
amati, tiru lalu modifikasi. Tentu tidak lupa juga untuk selalu 
menyenangkan diri salah satunya dengan mengadakan kegiatan 
outing. Satu sama lain akan saling mengenal karakter dan 
berinteraksi. Setiap individu akan lebih terbuka dan membantu 
memudahkan Tri dalam melakukan coaching kepada tim.  

Faktor motivasi dan kemampuan sangat berperan dalam 
pencapaian kinerja seorang Team Leader. KPI yang ia capai 
selama Januari hingga Juni tahun 2019 mencapai target dengan 
baik. Service Quality tercapai 100% dan Success Contact Rate 
melebihi target 90%. Target Sales Volume sudah tentu mampu 
melampau target, yakni pencapaiannya diatas target per bulan. 
Team Engagement mampu mencapai score 5.0 dari target 4.5. 

Pengembangan ke depan, selain pengembangan motivasi tim 
terus menerus, untuk meningkatkan nilai tambah pelayanan ia 
ingin menggunakan aplikasi yang memudahkan menindaklanjuti 
permasalahan nasabah dengan tim teknisi. Ia juga mencari bibit 
baru dengan melakukan grooming, memberikan penugasan 
atau pendampingan Agent Junior kepada Agent Senior. Dengan 
demikian Agent Junior lebih cepat menguasai Product 
Knowledge dan berbagai cara penanganan nasabah. Ia juga 
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menjaga konsistensinya dalam menjaga hubungan kerjasama 
yang baik dengan pihak-pihak terkait. 

“You can overcome anything if and only if you love 
something enough”  ~ Lionel Messi  

Salah satu motivasi yang ia dapatkan dari idolanya Lionel 
Messi, “Anda harus berjuang untuk mencapai mimpi Anda, Anda 
harus berkorban dan bekerja keras untuk itu”. Dengan demikian 
Tri Jayanti telah memetik hasil kerja kerasnya dengan 
memenangkan kompetisi ini dengan meraih Medali Silver 
sebagai The Best Team Leader Outbound. ✆ 
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Hidup Tidak Pernah Berhenti 
Memberikan Pelajaran 

Winda Widyastuti 
Pemenang Silver The Best Telemarketing 
PT AXA Financial Indonesia 

W inda mengawali presentasinya dihadapan dewan 
juri dengan sebuah pantun “Jalan-jalan ke rumah 
Pak Camat, ke rumah Pak Camat sambil lari pagi. 

Para dewan juri yang terhormat, semangat pagi … !”. Wanita 
kelahiran Kota Pahlawan Surabaya, tepatnya 8 Maret 1984 ini 
adalah salah satu Agent Outbound kebanggaan dari PT AXA 
Financial Indonesia. Lulusan DIII Manajemen LP3I ini telah 
bergabung selama 8 tahun di AXA Financial Indonesia.   

A X A F i n a n c i a l I n d o n e s i a , 
merupakan perusahaan yang 
sudah 10 tahun berturut-turut 
menjadi nomor 1 di dunia. 
Sekaligus menjadi official partner 
Liverpool Foofball Club, yang 
terkenal dengan slogannya, “You 
never walk a lone”. Seja lan 
dengan moto yang dimiliki oleh 
W i n d a b a h w a i a s e b a g a i 
perwakilan dari AXA Financial 
Indonesia ingin memastikan 

bahwa nasabah tidak berjalan 
sendiri. Dalam aktivitasnya sebagai Agent Outbound ia 
menghubungi nasabah untuk memberikan informasi tentang 
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manfaat asuransi yang ia tawarkan. Ia juga membantu 
memberikan solusi dari permasalahan yang nasabah alami. Ia 
juga mempertahankan nasabah agar tetap setia memiliki 
asuransi AXA.  

Belajar adalah hal penting yang Winda lakukan untuk 
memperkaya pengetahuannya di bidang asuransi. Berlatih 
melakukan negosiasi dan menganalisa nasabah sebelum ia 
hubungi. Juga dengan berbagi, ia memberikan layanan 
informasi dan pengetahuan kepada orang lain dan nasabah.  

Salah satu pengalaman seorang nasabah, yang ia tangani 
yaitu ketika ia menghubungi nasabah itu dan menyampaikan 
bahwa ia mendapatkan pengembalian premi 100%, meskipun ia 
sering melakukan klaim. Bonus tak disangka ini adalah 
pengalaman berharga bagi nasabah yang mendapatkan 
pelayanannya. Ia memberikan pelayanan dengan sikap yang 
baik, perhatian dan tindakan yang sesuai dengan hak yang layak 
diberikan kepada nasabah. Tentunya sesuai dengan standar 
operasional perusahaan. 

Untuk mengetahui segmentasi pasar, ia melakukan pemetaan 
nasabah. Ia harus mengetahui segmentasi pasar yang saat ini 
sedang menjadi sasaran. Kemudian ia membuat kubus usia 
nasabah yang berguna untuk mengetahui perbedaan minat dan 
kebutuhan nasabah dari segi usia. Yang terakhir ia membuat 
kamus Product Knowledge yang sangat berguna baginya untuk 
lebih spesifik lagi dalam menjelaskan manfaat program yang 
ditawarkan kepada nasabah.  

Dari kemudahan yang disediakan tersebut, nasabah 
merasakan pelayanan yang ia dapatkan sangat membantu akan 
kebutuhannya. Proses pelayanannya cepat dan mudah. Hanya 
cukup 30 menit saja untuk proses express claim. Tentu kualitas 
pelayanan ini tidak cukup hanya sampai disini. Winda ingin terus 
meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti AXA Academy 
yang berguna baginya untuk memperkaya pengetahuannya di 
bidang asuransi. Ia juga aktif mengikuti AXA Community untuk 
kelas menari, yang berguna baginya untuk melatih diri 
mengontrol emosi dan menumbuhkan rasa percaya diri. Ia juga 
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mengikuti AXA Service Ambassador yang diadakan oleh 
perusahaan setiap tahunnya.  

Setiap harinya Winda selalu bersyukur karena ia mampu 
mewujudkan pencapaian kinerja yang luar biasa. Ia selalu 
mencapai nilai produktivitas di atas rata-rata, sedangkan 
kedisiplinan dan kualitas pelayanan dapat ia capai 100%. 

Winda ingin terus berkembang menjadi seorang trainer, agar 
ilmu yang ia miliki dapat ia bagikan kepada orang lain. Ia juga 
ingin menjadi Best Agent, serta menjadi role model agar dapat 
menjadi contoh yang baik dan menginspirasi banyak orang. 
Sebuah pesan yang selalu Winda ingat, “Jangan pernah berhenti 
belajar, karena hidup tidak pernah berhenti memberi pelajaran”. 
✆ 
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Menyatukan Puzzle Kontribusi 

Yenni Puspitasari 
Pemenang Silver The Best IT Support 
Kontak 157, Otoritas Jasa Keuangan 

L ahir di Rangkasbitung, tepatnya 1 Januari 1994 pemilik 
nama panggilan Yenni ini telah genap 4 tahun 
bergabung di Kontak OJK 157. Layanan ini merupakan 

layanan publik di bawah naungan Deputi Direktur Operasional 
dan Layanan Sistem Informasi, Departemen Pengelolaan Sistem 
Informasi, Otoritas Jasa Keuangan. 

Sebagai staf IT Support, Yenni 
Puspitasari memiliki tugas khusus 
dalam mendukung layanan 
Kontak OJK 157. Lulusan S1 
jurusan Komputer dari IPB ini 
melakukan tugasnya dengan 
m e n g a t a s i p e r m a s a l a h a n 
infrastruktur operasional layanan 
contact center dan seluruh kantor 
OJ K . I a j u g a m e n y i a p k a n 
informasi dan hal-hal yang 
dibutuhkan terkait regulasi, 

informasi terkini dan sistem-sistem 
informasi yang terbaru yang ia 

rangkum dan sajikan di OJK. Secara berkala ia membuat rekap 
laporan untuk review sebagai bahan pengawas bagi 
manajemen. 
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Untuk menjalankan tugasnya Yenni dituntut memiliki 
keterampilan dalam berkomunikasi. Pola kerja sebagai IT 
Support mengharuskan ia dapat berkoordinasi dan bekerjasama 
dengan pihak-pihak yang membutuhkan panduannya. 
Mengelola IT juga membuatnya terus konsisten untuk belajar. 
Hal ini tidak terlepas dari tantangan perkembangan yang cukup 
cepat dan pesat di bidang teknologi dan aplikasi. Dengan 
kondisi perkembangan yang dinamis ini, ia mampu berpikir 
kreatif dan analitis dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Program yang ia jalankan adalah SI-SKSD, dengan latar 
b e l a k a n g b a h w a p a d a ko n d i s i s e b e l u m n y a Ye n n i 
menggambarkan komunikasi Agent dengan IT support agak 
kurang lancar. Pada saat Agent menghadapi permasalahan, 
mereka bingung harus menghubungi siapa. Lalu, dari sumber 
data yang ada ketika ada konsumen yang menghubungi Kontak 
OJK, para Agent mencari informasi-informasi yang dibutuhkan 
itu melalui browsing. Pada saat manajemen membutuhkan data 
yang ditarikpun membutuhkan waktu yang lama. 

Dari latar belakang inilah ia menerapkan 3 kreativitas untuk 
pengembangan operasional yang disebut dengan SI-SKSD. 
Pertama aplikasi ini menjadi singkatan dari Sistem Interaksi Satu 
Komunikasi Semua Dapat. Kedua, singkatan menjadi Sistem 
Informasi Satu Klik Semua Dapat, dan ketiga adalah Satu Ikatan 
Satu Kawasan Semua Dapat. Kontak OJK menyediakan 1 
dashboard yang dapat dipantau oleh manajemen dengan 
menampilkan data real time. Hasil dari kreativitas ini berdampak 
positif dalam pelayanan. Yang semula hold time 1 jam 13 menit 
50 detik berubah menjadi 0 jam 20 mebit 40 detik. Dengan 
demikian ini memberikan keuntungan bagi konsumen. Call back 
yang semula 10 Agent per hari menjadi turun hanya 2 Agent. 
Penyajian data yang sekarang menjadi lebih cepat bisa 
didapatkan real time. 

Tak hanya aktif dalam berbagai kreativitas dalam operasional, 
Yenni juga aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri. 
Diantaranya menjadi pembawa acara di beberapa kegiatan, 
mengikuti workshop untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
IT. Juga ikut dalam kegiatan pemberdayaan sosial, sehingga ia 
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bisa mengenal berbagai karakter-karakter konsumen sekaligus 
mengenalkan OJK. 

Pencapaian kinerja yang ia capai memenuhi target yang 
ditetapkan baik SLA, Respon Time dan Resolution Time. 
Berdasarkan survey kepuasan dari user-user yang mendapatkan 
pelayanan mencapai target 8,6. Dari kinerja yang telah ia capai, 
Yenni ingin menjadi Agent Perubahan, lebih mendekatkan dan 
mengakrabkan diri dengan Agent. Menyediakan chatbot untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tanggap dalam 
melayani permasalahan. 

Kemampuannya dalam mengimplementasikan kreativitas dan 
kinerjanya yang baik ini mampu membawanya sebagai salah 
satu pemenang Silver dalam kategori The Best IT Support dalam 
ajang The Best Contact Center Indonesia 2019.  

“Seperti menyusun permainan puzzle, bekerja 
dalam organisasi memerlukan kepingan kontribusi 

dari setiap anggotanya.”  

Dengan moto yang ia miliki ini, Yenni mampu menyatukan 
berbagai bagian dalam sistem SI-SKSD dengan baik. ✆ 
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Penulis 

Anita Rizqiana merupakan pengurus ICCA yang turut aktif 
sebagai panitia penyelenggara The Best Contact Center 
Indonesia sejak tahun 2014. Pengalamannya sebagai tim 
penyelenggara kegiatan The Best Contact Center Indonesia 
memberinya kesempatan mengenal lebih dekat dengan 

pemenang dan menuangkan 
kreativitas mereka dalam buku ini. 

Sedikit ilmu yang ia miliki dari 
pelatihan jurnalistik yang pernah 
ia ikuti pada tahun 1991 silam. 
Kini memberinya tantangan untuk 
melatih kembali keterampilannya 
dalam menulis Buku Cerita 
Pemenang S i l ver The Best 
Contact Center 2019. 

Mendapatkan kepercayaan sebagai 
Business Solution Manager di PT Telexindo Bizmart, aktif 
mengikuti beragam training, menyelenggarakan berbagai 
seminar, serta mengikuti benchmarking ke berbagai contact 
center memberinya bekal pengetahuan untuk lebih mengenal 
dan memahami dunia pelayanan.  
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