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1.

Pertanyaan dan Jawaban
Selamat Siang Kak Mei. Kak, aku mau langsung aja ya nanyananyanya.
Siang. Okay.

2.

Menurut Annual Report yang bisa di-download di website XL, tema
besar XL tahun 2012 itu kan “Towards Digital Lifestyle”. Dengan
tema besarnya itu ada hubungannya ngga, Kak, dengan aktivasi di
berbagai social media XL, terutama Fan Page Facebook XL Rame?
Iya, sebenarnya kita digital thing bergerak dari big ideas dari PT XL
Axiata itu sendiri. Dengan big ideas „Towards Digital Lifestyle” itu kita
menurunkan lagi ke dalam aktivasi-aktivasi social media kita. Jadi kita
lebih fokus banyak di ranah digital itu sendiri untuk campaigncampaign kita.

3.

Oh begitu. Lalu apa tema besar XL tahun 2013 ini, Kak? Apakah
masih berfokus pada Digital Lifestyle tersebut atau bagaimana?
Ya, pastinya untuk tahun 2013 kita tetap melanjutkan ide besar dari
Digital Lifestyle tersebut, namun setiap tahun kan kita melihat
bagaimana progress dari pasar dan kebutuhan pelanggan. Jadi kita tetep
up-to-date dengan tema besarnya XL itu sendiri. Misalnya di tahun
2013 ini tema besar yang tetap dijalakan di digital memberikan layanan
simple, affordable, dan memberikan value kepada pelanggan, yaitu
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XLangkah Lebih Maju.
4.

Terus kalau misalnya dari Social media itu sendiri ada tema
besarnya, Kak?
Kalau dari Social media itu sendiri kita tema besarnya sekarang
Xploration di tahun 2013 ini, dimana kita membagi, memilah-milah
untuk konten yang kita feeding kepada media digital itu menjadi seperti
Movie Xploration, misalnya, atau Music Xploration. Jadi tema besarnya
Xploration karena kita based on research, kita melihat bahwa banyak
interest maupun konten-konten yang disukai oleh pengguna netizen.
Jadi kita memilah-milah itu menjadi music, movie, Photo, food and
travel, fashion, jadi memenuhi kebutuhan dari pengguna internet itu
sendiri.

5.

Mengenai Fan Page Facebook ini sendiri, kapan Fan Page
Facebook XL Rame pertama kali dibuat?
Pertama kali dibuat di tahun 2009, tanggal 10 November.

6.

Kalau latar belakang pembuatan Fan Page Facebook XL Rame itu
sendiri bisa tolong diceritakan?
Fan Page Facebook itu sendiri awalnya kita merespon daripada
kemajuan teknologi. Kita ingin juga berkecimpung di dunia teknologi,
baik dari layanan service kita maupun mengkomunikasikan produk.
Karena semakin banyaknya orang menggunakan social media dan
media digital jadi kita harus tanggap terhadap pasar saat itu.

7.

Lalu kenapa menggunakan Fan Page Facebook dan bukannya
akun Facebook?
Fan Page itu kapasitasnya lebih besar, ya. Jadi kan kita ingin, umm..
merangkul semua, tidak hanya pelanggan kita, bahkan orang-orang yang
mungkin ke depannya menjadi pelanggan kita. Disitu kita memiliki
banyak, ehmm, apa ya, feature dan kemampuan yang bisa kita explore
lebih lagi. Ada nanti aplikasi games di dalamnya, kita bisa posting dan
album segala macem. Jadi dengan adanya Fan Page ini kita harapkan
memenuhi kebutuhan dari para pengguna Facebook dan Fans kita.
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Seperti itu.
8.

Jadi, apa alasan dan tujuan utama membuat Fan Page Facebook
XL Rame?
Alasan dan tujuannya kita ingin, emm, seperti yang saya sebutkan tadi,
kita ingin memenuhi kebutuhan, ingin menjangkau pengguna-pengguna
netizen, pengguna social media, baik itu customer kita ataupun bukan.
Nah dengan menggunakan Facebook ini kita menjadi lebih dekat
kepada mereka, lebih responsive, dan juga lebih—umm, lebih mantap
mengkomunikasikan produk dan promo kita di ranah digital.

9.

Kalau tadi Kakak bilang ada beberapa atau bahkan lebih orang
yang bukan customer dari XL sendiri, apakah itu terdeteksi juga di
Fan Page Facebok XL Rame?
Kalau di Facebook itu sebenarnya tidak ada – tidak ada fitur yang
mengindikasikan pengguna ini menggunakan nomor mobile phone apa,
tetapi berdasarkan pengalaman kita melaksanakan survey atau research
kecil-kecilan maupun kuis, ternyata tidak semua fans kita itu adalah
pengguna XL. Tetapi sebenarnya ini adalah good things buat kita karena
kita mungkin lebih terdorong lagi untuk men-shifting mereka untuk
menjadi pelanggan XL dengan cara kita berkomunikasi dengan mereka,
service yang kita berikan sehingga mereka akan terdorong
menggunakan XL sebagai layanan provider mereka.

10.

Lantas, apa sajakah yang biasa di-posting di Fan Page Facebook
XL Rame? Dan lomba-lomba apa saja yang biasanya diadakan
dalam Fan Page Facebook XL Rame?
Perlombaan itu sendiri sebenernya bagian dari beberapa activation yang
kita lakukan. Memang untuk keperluan promo ataupun activation, kita
mengadakan perlombaan ataupun kompetisi, misalnya kita di tahun
2012 mengadakan game holiday akhir tahun di Facebook Application
yaitu berupa game dimana mereka bisa mengumpulkan poin dan mereka
bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, selain itu ada juga kayak aplikasi
Photo Xploration dimana mereka bisa meng-upload foto maupun
masukin fotonya kemudian share kepada temen-temennya. Nah kuiskuis seperti ini ternyata banyak diminati oleh pengguna Facebook, jadi

Analisis Strategi..., Cynthia Kwesnady, FIKOM UMN, 2014

kita tetep, apa namanya, berusaha, umm, melakukan aktivasi ataupun
kuis yang memang diminati banyak pengguna Facebook saat ini.
11.

Jadi, yang biasa di-posting itu kayak kuis, lomba, terus promosi
juga, begitu, kak?
Ya, selain itu kita juga mem-posting info-info, konten-konten yang
dibutuhkan sama mereka. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi,
misalnya, kali ini kita posting tentang FoodXploration, kayak gimana
sih makanan yang ada di kota anu, yang belum pernah kita mungkin
melihat. Nah itu kita bahas. Atau mungkin ngebahas film, teknologi.
Nah selain dari itu ada juga kuis, games, dan sebagainya. Seperti itu.

12.

Nah, kalau diliat juga, XL Rame itu punya banyak sekali album
foto, ya, Kak. Kira-kira kenapa XL banyak sekali mengadakan
perlombaan foto?
Umm, sebenarnya itu, kita melihat dari behavior para pengguna
Facebook sendiri. Anak-anak muda sekarang sangat senang, mereka
men-share foto-foto mereka kepada teman-teman mereka, kepada circle
mereka, dan mobile phone saat ini yang ada di pasar hampir kebanyakan
sudah memiliki kapasitas atau feature kamera. Kemudian para
pengguna Facebook ini selain mereka menyukai sharing foto dan
upload foto mereka di social media, umm, mereka juga sangat mudah
untuk berpartisipasi bila kita melakukan kuis dengan submit foto
ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan foto. Seperti itu. Jadi
memudahkan mereka juga.

13.

Jadi bisa dibilang itu yang menjadi latar belakang pembuatan
aplikasi PhotoXploration juga, Kak?
Kurang lebih seperti itu. Tapi memang sebenarnya ada small research
yang kita lakukan dan diskusi internal. Kita melihat dan mendengar apa
yang terjadi di social media, kemudian apa yang data eksternal berikan
kepada kita, kemudian kita memutuskan untuk membuat aplikasi itu di
Facebook kita.

14.

Jadi kalau dibilang udah direncanakan sejak lama itu ngga juga ya,
kak? Karena ngeliat progress-nya juga di social media, benar
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begitu, Kak?
Iya, lama dalam artian mungkin bukan setahun sebelumnya. Mungkin,
ya.. beberapa bulan sebelumnya, kita pelajari dan kita develop. Seperti
itu.
15.

Lalu untuk tujuan pembuatan aplikasi PhotoXploration itu sendiri,
apakah ada arah khusus untuk meningkatkan jumlah fans juga,
Kak?
Sebenernnya meningkatkan jumlah fans adalah umm, bukan akhir dari
apa yang kita lakukan di social media tapi engg, tujuan dari kita
melakukan activation, feeding content, dan lain sebagainya adalah
memberikan service yang terbaik. Kita ingin menjadi nomor satu di hati
para pengguna Facebook. Jadi kita berusaha memberikan konten-konten
yang sesuai dengan kesukaan mereka, memberikan kuis-kuis apa yang
mereka suka dan kurang lebih masuk ke preference mereka. Jadi at the
end daripada activation ini, kita menjadi favorable brand di dunia
digital dan juga itu menjadi salah satu brand capital kita untuk ke
depannya. Seperti itu.

16.

Mengenai cara penggunaan aplikasi PhotoXploration itu sendiri
bisa tolong dijelaskan, Kak? Seperti misalnya di dalam aplikasi
PhotoXploration itu ada tools apa saja, atau ada syarat dan
ketentuan khusus untuk menggunakan aplikasi itu?
Ya. Untuk aplikasi Photo Xploration itu sendiri carnya cukup gampang.
Mereka masuk ke desktop dengan login mereka masing-masing
kemudian mereka masuk ke Fan Page Facebook XL Rame kemudian
masuk ke tab Photo Xploration. Disana disediakan semacam landing
page di mana mereka bisa memilih foto yang akan mereka upload dan
mereka bisa menambah ornamen-ornamen di foto yang akan mereka
share ke reman mereka, misalnya foto mereka ingin ditambahin
topikah, kalung, atau apa yang lucu-lucu, sesuai dengan kreativitas
mereka. Tapi kita sudah menyediakan fitur-fitur tersendiri dalam Photo
Xploration itu agar mereka dapat lebih sekreatif mungkin untuk ngeshare foto-foto mereka.
Kalo syarat dan ketentuan khususnya, pastinya mereka harus like Fan
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Page Facebook XL Rame, dan tidak mengandung SARA maupun unsur
pornografi fotonya, jadi sebenernya mereka bebas. Cukup simple sih
syarat dan ketentuannya. Dan pastinya sesuai dengan periode yang
berlaku.
17.

Terus sebetulnya aplikasi PhotoXploration ini udah berapa lama
dibuat dan di-publish kepada para fans di Fan Page Facebook XL
Rame?
Awalnya kita memulai ini untuk kick off ketika kita campaign
Ramadhan tahun 2013. Nah kita ingin menyediakan suatu feature di
dalam Facebook itu aplikasinya sehingga mereka bisa mengucapkan
atau share foto during Ramadhan dengan ornamen-ornamen Ramadhan,
maupun ucapan Idul Fitri. Awalnya seperti itu, kemudian karena
semakin meningkatnya animo, kita juga melanjutkan ke campaign pada
saat Dirgahayu tujuh belas Agustus-an kemarin ini. Jadi ini baru dua
kali dalam tahun ini. Rencananya kita akhir tahun Natal dan tahun baru
akan diadakan lagi activation seperti ini.

18.

Waktu perlombaan kemarin, edisi Ramadhan dan Bebas Merdeka
waktu tujuh belas Agustus-an itu, bisa tolong dijelasin ngga, Kak,
gimana mekanisme mengikuti perlombaan tersebut?
Mekanisme-nya.. Pastinya seperti yang saya ungkapkan tadi mereka
harus me-like Fan Page Facebook XL Rame kemudian mereka masuk
ke Fan Page Facebook XL Rame tersebut dan masuk ke tab Photo
Xploration lalu mereka tinggal pilih foto yang akan mereka edit. Setelah
mereka pilih dan upload, mereka bisa memilih ornamen mana yang
ingin mereka pakai. Misalnya ketika dirgahayu, mereka pakai bandana
merah putihkah ditambah bambu runcing, atau apa, atau festive
celebration. Seperti itu. Kemudian mereka ada tombol share ke tementemen mereka.
Ketika mereka berpartisipasi dalam perlombaan tersebut, mereka sudah
memilih aksesoris mana yang akan mereka tampilkan di foto, nanti akan
muncul pilihan tombol mereka bisa nge-share tanpa perlu mereka
mengirim email kepada admin Fan Page Facebook XL Rame. Jadi di
dalam aplikasi itu sudah kita sediakan tombol atau fitur untuk mereka
bisa share foto mereka yang sudah mereka edit dan foto-foto tersebut
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akan langsung terhubung dan masuk ke dalam album Fan Page
Facebook XL Rame.
Ornamen maupun aksesorisnya disesuaikan dengan thematic pada saat
itu. Misalnya pada saat thematic-nya Ramadhan, kita berikan aksesorisaksesoris Ramadhan. Seperti itu.
19.

Dalam setiap perlombaan yang diadakan, apakah ada target
khusus dalam jumlah pesertanya? Apakah biasanya target tersebut
terpenuhi?
Iya, untuk target khususnya pastinya ada karena kita pastinya sudah
setting sebelumnya berapa kira-kira yang akan berpartisipasi dalam
kompetisi ini. Biasanya targetnya terpenuhi, bahkan lebih, karena animo
daripada fans Fan Page Facebook XL Rame itu cukup besar jadi kita
akan melanjutkan lagi untuk tema-tema ataupun perayaan selanjutnya di
masa mendatang.

20.

Jadi jumlah fans yang ada dalam Fan Page Facebook XL Rame
terus meningkat, salah satunya karena adanya aplikasi
PhotoXploration seperti sekarang ini, benar begitu, Kak?
Ya, pastinya yang me-like Fan Page Facebook kita semakin bertambah
karena kita menyediakan konten maupun activation yang seperti mereka
butuhkan dan sesuai dengan behavior mereka. Seperti itu.

21.

Lalu untuk Fan Page Facebook XL Rame sendiri ini ada budget
tersendirinya? Bagaimana dengan budget aplikasi PhotoXploration,
adakah biaya khusus yang dibebankan dari Facebook setiap bulan?
Sekarang untuk campaign atau promo yang kita jalankan tergantung
besar kecilnya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil.
Misalnya kalau untuk Ramadhan, kita cukup menyediakan banyak
hadiah, activation di social media, misalnya hadiah gadget atau mobile
phone karena biasanya pada saat Lebaran mereka kan seneng tuh dapet
mobile phone baru, ataupun kita kasih voucher belanja Carrefour atau
pulsa XL. Nah itu besar maupun kecilnya ditentukan oleh besar kecil
project atau campaign itu sendiri. Seperti itu. Jumlah pemenangnya
biasanya lima sampai sepuluh orang karena pesertanya juga banyak
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banget.
Kalau untuk aplikasi Photo Xploration kita sama sekali tidak membayar
kepada manajemen Facebook. Akan tetapi untuk men-develop aplikasi
Photo Xploration itu sendiri, kita membutuhkan biaya developer dan itu
memang budget-nya sudah kita set di awal tahun, kita planning mau
bikin apa di Facebook, di Twitter, maupun di media digital lainnya kita
sudah planning di awal untuk biayanya.
22.

Kalau menurut Kakak sendiri, meningkatkan jumlah fans di
Facebook itu penting atau tidak? Dan mengapa dirasakan perlu
atau tidak perlu bagi XL?
Sebenarnya seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya,
meningkatkan jumlah fans adalah satu hal. Tetapi untuk menjaga
engagement maupun sentimen positif dan convesrsation positif di dunia
digital termasuk Facebook is something else. Jadi ketika kita menjadi
favorable brand, menyediakan konten yang sesuai dengan preferencenya mereka, behavior-nya mereka, kita menjadi brand ataupun apa
namanya, suatu brand yang disukai oleh pelanggan. Nah, ketika kita
menjadi brand yang disukai pelanggan, dengan sendirinya fans itu akan
bertambah. Dan mereka pastinya akan merekomendasikan dalam circle
pertemanan mereka untuk ―ayo like Fan Page XL Rame karena kamu
akan mendapatkan banyak info terbaru nih, ter-update, dan kamu bisa
ikutan kuis-kuisnya juga‖, seperti itu. Jadi sebenarnya jumlah dari pada
fans kita itu sendirinya akan bertambah seiring dengan service yang kita
berikan di dunia digital. Seperti itu. Kita fokus pada service dan
memberikan value yang terbaik. Value itu, apa sih yang mereka
dapatkan ketika mereka menjadi bagian dari kita, menjadi bagian dari
Facebook. Kamu bisa dapet ini, bisa dapet itu, maka dengan sendirinya
mereka sudah engage dengan kita, dengan sendirinya mereka akan stay
dengan kita dan malah merekomendasikan itu. Jadi apabila kita
konsisten dengan itu, kita tidak perlu khawatir bakal kehilangan fans
atau apa karena itu akan mengikuti dengan sendirinya.

23.

Kalau dilihat sekarang ini, Fan Page Facebook XL Rame
mempunyai jumlah fans paling banyak ya, Kak, di antara Fan Page
operator seluler lainnya, sekitar dua juta empat ratus ribu orang
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lebih dan terus bertambah. Apakah itu dibuatkan target tersendiri
dari XL atau bagaimana, kak?
Begini, ketika kita mengadakan kuis, misalnya hadiah umroh tahun lalu.
Itu gamesnya di aplikasi Facebook. Kita mengadakan kuis itu cukup
besar budget-nya dan campaign-nya juga heavy. Jadi ketika kita
mengadakan itu begitu banyaknya orang yang berbondong-bondong
ingin ikut dan mereka merekomendasikan temennya dan semakin
bertambah dan Fans di Fan Page kita pun semakin bertambah. Kita
sempet mendapatkan penghargaan juga dari majalah marketing atas
kesuksesan dari campaign-campaign tersebut. Jadi apa yang kita
sediakan, apa yang kita feeding di social media tersebut, itu yang
mendatangkan banyak fans di kita, seperti itu. Memang target akhir
tahun itu tidak hanya dari jumlah para peserta kuis ataupun apa,
awareness dan sebagainya, tetapi bagaimana kita memberikan value
kepada pelanggan kita.
Kalau target untuk jumlah fans di Facebook itu bukan tidak ada, tetapi
lebih ke jumlah dari para peserta activation itu sendiri.
24.

Pertanyaan terakhir nih, Kak. XL itu kan aktif di Social media
udah cukup lama terhitung sejak tahun 2009. Dari kurun waktu
tersebut sampai sekarang ada ngga sih, Kak, impact yang dirasakan
secara nyata untuk XL semenjak aktif di social media? Dan kalau
ada, impact-nya seperti apa?
Untuk impact-nya itu di social media, kita lebih cepet tau apa yang
terjadi saat ini di social media towards our products and promos, dan
juga terhadap brand kita. Apakah orang suka ataukah orang biasa saja,
ataukah orang benci sekali kepada produk kita maupun mungkin iklan
kita. Yang lainnya kita lebih cepat meresponi kebutuhan pelanggan
dengan ikut terjun ke dalam dunia social media. Seperti itu.
Oke deh, Kak. Segitu aja dari aku. Terimakasih banyak buat
waktunya.
Iya, sama-sama.
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1.

Pertanyaan dan Jawaban
Selamat pagi Kak Dipa. Kita langsung aja ya, Kak.
Pagi, Cynthia. Iya.

2.

Menurut Annual Report yang bisa di-download di website XL, tema besar
XL tahun 2012 itu kan “Towards Digital Lifestyle”. Dengan tema besarnya
itu ada hubungannya ngga, Kak, dengan aktivasi di berbagai social media
XL, terutama Fan Page Facebook XL Rame?
Kalau mau ngomongin digital, simple aja, em,, sejak tahun 2012, seluruh
program dan aktivasi XL mengarah ke digital. Gampangnya gini, kalo orang
dulu penggunaan mobile phone itu kan cuma dari nelpon dan SMS. Kita mulai
dari tahun 2012 fokusnya nelpon, SMS, dan data. Setiap hari sekarang orang
udah make mobile phone kan bukan cuma buat nelpon dan sms tapi udah juga
buat browsing, BBM, Whats App, Twitter-an, Facebook. Itu kan pake data, nah
itu yang kita pengen ke orang-orang sekarang pake mobile phone-nya menuju
ke data dong. Nah, data itu kan salah satunya penggunaan yang paling gede di
Indonesia tuh social media. That‟s why kita harus masuk ke social media
supaya orang-orang akan lebih banyak pake social media dan akhirnya pake
jalur datanya XL. Tujuannya sebenernya itu. Utamanya. Jadi ngga cuma
kaitannya ke Facebook atau social media-nya kita, tapi gimana orang juga
menggunakan social media masing-masing melalui mobile phone-nya.
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Tujuannya itu. Jadi penggunaan jalur datanya lebih tinggi. Karena so far kan,
kita Tanya ke diri sendiri aja, ya. SMS kan uda mulai dikit, kan. Sekarang udah
mulai jalur data, udah Whats App, nah that‟s why sekarang kita social media
udah mulai dikencengin karena sekarang orang bangun tidur yang diliatin
pertama kali kan social media dulu daripada liat yang lain. Gitu.
3.

Kalo misalnya tema besar tahun 2013 ini apakah masih nerusin yang
tahun 2012?
Iya, fokusnya masih sama. Karena kita kan more digital. Intinya sekarang
semua pertimbangan program itu utamanya ada di digital. Baik program yang
conventional ataupun unconventional, semua fokusnya udah digital. Jadi kalo
liat-liat, umm, produk-produknya XL yang keluar tahun 2013, itu kan ada
rumahnya Android, ada BBM for Android, ada Rp 1, itu kan semuanya udah
hubungannya ke digital, udah ke data-lah sebenernya. Intinya data dan digital
tuh kan saling berkaitan.

4.

Terus kalo tema khusus dari social media itu ada ngga, sih, Kak? Atau
disesuain aja?
Ya, tema khusus kita dari tahun 2012 akhir yang kita pake sampe tahun 2013
masih sama, Xploration. Jadi kita mau more eXploration atau gampangnya
adalah pengen sesuai dengan apa yang orang suka. Jadi bukan apa yang XL
suka, tapi apa yang orang suka. Makanya kita sebutnya Xploration. Orang tuh
kan senengnya berdasarkan interest masing-masing kan. Ada movie, ada music,
ada foto, ada gadget, ada travel, itu kita sebut Xploration karena kita pengen
konten-konten yang orang sukain. Bukan yang XL sukain.

5.

Kapan Fan Page Facebook XL Rame pertama kali dibuat dan apa latar
belakang pembuatan Fan Page Facebook XL Rame tersebut?
Fan Page Facebook XL Rame pertama kali dibuat tanggal 10 November 2009.

6.

Lantas, apa latar belakang pembuatan Fan Page Facebook XL Rame?
Pengguna Facebook itu kan lebih banyak daripada jumlah penduduk di Jakarta.
Bahkan kita termasuk top five pengguna Facebook terbanyak di seluruh dunia.
Gampangnya pengguna XL itu pasti pengguna Facebook. Hampir pasti punya
XL itu pasti punya Facebook, kan. Sekarang bisa dibilang orang yang punya
mobile phone XL pasti punya Facebook-lah. Tapi punya Facebook belum tentu
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punya XL. Gimana caranya kita masuk ke mereka yang gede banget, ke lautan
yang gede banget, yang puluhan juta itu, kita ngasih konten yang bagus supaya
orang juga ga cuma like Facebook-nya XL Rame, seneng sama konten-konten
kita, ujung-ujungnya beralih menggunakan XL. Tujuannya sih itu. Kasarnya
adalah kita jemput bola, kita datangin keramaian. Bukan keramaian datengin
kita, kita yang datengin keramaian.
7.

Terus kenapa pakenya Fan Page dan bukannya akun Facebook?
Akun Facebook pribadi kan awalnya ketika dibikin itu kan cuma punya
maksimum lima ribu, kan. Facebook sendiri mengkategorikan ada tiga dulu,
kan. Personal, Group, dan Fans. Pertama, personal ngga mungkin. Karena
personal memang digunain buat ya orang-lah, pribadi. Kenapa dulu keluar
angka lima ribu, dari hasil meeting gue sama Facebook sih sebenernya standart
orang itu punya temen di dunia ini cuman lima ribu. Katanya sih begitu. Gue
sih merasa sampe sekarang ngga punya temen lima ribu. Kalo Group itu lebih
buat ke komunitas dan umm, something like Yahoo Groups dan milis
sebenernya itu. Kalo Fan Page kan memang dibuat untuk company, artis, fans,
dan lain-lain yang tujuannya untuk menginformasikan secara luas. Sebanyakbanyaknya, intinya sih gitu. So far, kita paling ngga berhasil untuk jadi yang
nomer satu terbanyak di antara Telco Indonesia, dua koma empat juta fans.

8.

Sekarang kalo diliat Social media XL itu kan ada 6 ya, Kak. Ada
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, 8Tracks, dan YouTube. Kalo
diliat dari situ, pembagian kontennya gimana, sih, Kak?
Jadi intinya sesuai dengan pertanyaan kamu, kita kan Xploration. Namanya
konten itu kan beragam. Kita pertama kali bikin social media tuh Facebook.
Facebook itu kan awalnya fokusnya cuman, pertama kali cuman teks. Kalo
inget dulu pertama kali kita bisa posting cuma teks. Ingetnya, makanya that‟s
why sekarang kalo update status itu tuh Facebook. Sekarang memang udah
video, link, foto, dan lain-lainnya itu bisa di Facebook. Tapi karakteristik
penggunanya sampe sekarang itu kalo kita liat pengguna Facebook belum tentu
pengguna Twitter, Pinterest, Instagram, 8Tracks, YouTube, itu beda-beda. Kita
pengen explore konten lebih banyak. Contohnya kalo kita lagi upload, ada
promo terbaru, di Facebook itu kalo di mobile kan sebenernya simple, cuma
bisa ngeliat status. Kadang mungkin kan kalo pengguna smartphone, pengguna
iPhone, Android, itu bisa ngeliat lain-lain yang mungkin bisa gede, tapi kadang-
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kadang kalo pengguna yang feature phone, atau pengguna yang mobile phone
low-end, itu keluarnya cuma teks aja. Nah that‟s why kita mau explore di
Facebook kita mau usahakan seminimal mungkin konten, ngga harus foto.
Karena kasihan kalo misalnya orang yang mobile phone-nya low-end, ngga bisa
ngeliat foto. Lama upload-nya. Di Twitter kita more text yang lebih panjang.
Karna memang kalo di Facebook itu kita pengen satu posting-an konten udah
mencakup seluruh informasi, tapi kalo Twitter itu kan bisa something like
kultwit. Panjang informasinya, sebisa mungkin juga sebenernya ngga terlalu
banyak gambar, tapi teks. Tujuannya juga kan Twitter disebutnya
microblogging. 140 karakter. Pastinya kata-kata. Pinterest adalah pembagian
gambar-gambar. Pengennya kalo kita punya sesuatu yang berhubungan dengan
gambar-gambar, di-upload-nya di Pinterest. Instagram adalah tempat foto. Kita
ngebedain Pinterest sama Instagram adalah Pinterest itu gambar, belum tentu
foto. Tapi instagram pasti foto. Jadi mengajak orang untuk berbagi foto. Kita
cuma tinggal suruh pake hashtag. Jadi ini uda mulai beda kan tadi, Facebook
dan Twitter mostly text, Pinterest gambar, Instagram foto, 8Tracks musik, dan
YouTube video. Jadi intinya kita pengen semua kanal kita dapet. Orang bisa
seneng apa yang di-sharing di Facebook sama Twitter XL, seneng sama
gambar-gambar di Pinterest-nya XL, seneng sama foto-foto di Instagram-nya
XL, seneng sama lagu yang di-share di 8Tracks-nya XL, seneng sama videovideo di YouTube-nya XL. Jadi tujuannya sih itu.
9.

Kalo pertimbangan pemilihan keenam socmed tersebut, kenapa, Kak?
Ya, gampang aja. Sebenernya sih kalo Facebook dan Twitter udah jelas. Dua
yang lagi famous, dulu ketika pertama kali keluar ya kita pilih. Pinterest,
gambar, so far, dari beberapa yang competitor, paling tinggi mereka. Jadi kita
masuk ke Pinterest. Pastinya kita mau ngga mau milih yang agak mainstreamlah. YouTube pasti ada competitor, ada Vimeo. Tapi kita memilih ke YouTube
so far pengguna Google bisa jadi pengguna YouTube. Makanya kita harus lari
ke yang lebih gede. Instagram udah jelas. Mungkin yang agak beda di sini
adalah 8Tracks. Jarang company masuk ke 8Tracks. Mungkin kebanyakan ada
Sound Cloud. Tapi kalo diliat Sound Cloud sama 8Tracks udah kerjasama.
Sound Cloud itu kan lebih ke lagu personal. Kayaknya XL ngga mungkin
nyanyi, XL kan company. That‟s why kita memilih ke 8Tracks karena biar jadi
playlist. Orang tuh kan paling seneng dengerin radio, kalo jaman dulu. Atau
dengerin iPod, itu kan sebenernya punya playlist masing-masing. That‟s why
kita milihnya ke 8Tracks, tujuannya supaya create your own playlist. Nih kita
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kasih playlist, kalo lo suka, lo pengen, lo bisa sharing apa sih playlist yang lo
suka. Intinya yang bisa dua arah sih.
10.

Sejauh ini khalayaknya aktif, Kak?
So far, semuanya aktif. Umm.. Cuma kalo dibandingin Facebook dan Twitter,
pastinya jauh lebih Facebook dan Twitter. Karena kalo Facebook dan Twitter
kan bisa daily banget. YouTube kita ngga mungkin daily upload video ya,
karena bikin juga. 8Tracks kenapa kita ngga bikin tiap hari, karena 8Tracks kan
bentuknya playlist ya, pingin orang tau dulu, biar orang denger dulu. Dan dari
semua social media yang kita pilih, 8Tracks memang yang paling sedikit.
Untuk Indonesian Users pun juga 8Tracks yang paling sedikit. Makanya kita
ngga bisa yang tembak setiap hari. At least weekly. Instagram sama Pinterest
juga weekly-lah. Gitu.

11.

Jadi apa alasan dan tujuan utama membuat Fan Page Facebook XL
Rame?
Intinya seperti yang udah tadi disebutin, kita mau datengin keramaian. Seperti
itulah.

12.

Kalo di Fan Page Facebook XL Rame sendiri, siapa target audience-nya,
Kak? Mungkin bisa dijelasin juga karakteristiknya.
Okay. Audience kita sebenernya dari Facebook itu teenagers. Jadi pengguna
Facebook paling gede itu youth. That‟s why kita target utamanya di Facebook
itu youth. Sekarang kan kita 2,4 juta fans, kalo kita liat more than fifty percent
itu penggunanya itu adalah teenagers. Sebenernya penggunaan Facebook itu
paling gede kalo liat di grafik sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa disebut
sebelah kiri, sebelah kiri tuh teenagers. Sebelah kanan paling tua. Makanya
that‟s why orang tua masih banyak kan yang main Facebook. Di tengah tuh
main Twitter biasanya. Kita tetep paling banyak ke yang paling kiri, itu 15-25
tahunan lah. Gitu. Di sebelah kanan tuh ada 35 tahun ke atas. Di tengah ada 2535 tahun, lebih ke Twitter. SES-nya ABC kalo Facebook. BCA kita nyebutnya
malah. Kenapa BCA? Karena mostly kebanyakan di B, di C, tapi A tidak
menutup kemungkinan. Gitu. Kalo ABC ntar jadi ada A-nya. Jadi sebutnya
BCA.

13.

Kak, kalau misalnya dalam Fan Page Facebook XL Rame sendiri ada
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budget-nya ngga, sih, Kak?
Kita budget-nya ngga ke Fan Page Facebook XL Rame, tapi kita memang ada
budget untuk social media agency. Facebook dan Twitter memang ada budget
sendiri karena Facebook dan Twitter sudah menyediakan ads, ada beberapa,
misalnya, konten kita di-promoin, update-update statusnya itu dipromoin, ada
ads-nya, namanya sponsor stories, terus ada promoted account juga. Twitter
juga ada promoted account, jadi ada di sebelah kanan like XL Rame. Kalo di
Twitter ada tiba-tiba follow @XL123.
14.

Kalau untuk aplikasi PhotoXploration-nya, Kak? Apakah ada budget
khusus?
Photo Xploration sih ngga ada budget untuk bayar ke Facebook. Itu lebih ke
kita bayar ke agency untuk create aplikasinya. Gitu. Lalu ke Facebook-nya
adalah mempromosikan, bayar ads untuk promoin Xploration ini. Sebenernya
kalau untuk budget aplikasi kita ngga ada yang sama, jadi per minimum-nya
biasanya lima puluh juta. Around lima puluh-lah. Sampe tak terhingga
sebenernya. Tergantung dari aplikasinya kita bisa expand sejauh apa. Gitu. Secomplicated apa. Semakin complicated aplikasinya, semakin budget keluar
lebih banyak. Semakin agency kita memberi quotation lebih besar. Gitu. Kalo
budget media atau budget ads-nya itu tergantung kita maunya berapa spendnya. Karena memang ngga ada, ngga ada minimum, maksimum juga ngga ada,
segede mungkin. Gitu. Mostly biasanya lima puluh per bulan.

15.

Masuk ke Social media Planning nih, Kak. Apa aja Social media Planning
yang diterapkan dengan target audience yang demikian?
Sekarang sih lagi mau nerapin yang baru. Jadi kayak planning-nya itu mau
dibikin kayak di majalah gitu, per bulan, ada konsepnya. Ini baru jalan mulai
November sih. Per bulan itu mau dibikin kayak green gitu. Konsepnya kayak
green. Jadi posting-posting-nya itu juga, kayak misalnya MovieXploration,
yang seminggu sekali, nah itu semua temanya sama. Disatuin temanya. Kalo
sebelumnya ini lagi ngeliatin tren. Misalnya sekarang lagi ada aplikasi yang
tren-nya apa, itu dibahas. Terus lagi movie-nya apa itu dibahas. Nah nanti kayak
gitu juga, tapi mau ditemain. Jadi misalnya MovieXploration nih, mau bahas
movie bulan November nih yang lagi tren itu Thor, tapi ada bahas yang lain
juga, yang menyinggung ke lingkungan, atau green gitu. Jadi mesti ada satu
tema kayak di majalah gitu, tapi ada yang lain juga yang lagi tren. Kayak gitu.
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Kemaren ini sih mulai dari bulan ini mau bikinnya kayak gitu. Semua
berhubungan kesitu. Jadi kayak ngerucut gitu. Di-set ada gedenya di atas.
Kayak kita baca di majalah, lagi ngomongin jomblo, misalnya. Itu di dalemnya
ada artis yang jomblo, tips supaya ngga jomblo, supaya ngilangin bosen kalo
jomblo. Kayak gitu. Jadi intinya kita pengen supaya kita semua satu jalur. Udah
ditemain sekarang. Kayak gitu.
Kalau sehari-harinya, jadwalnya itu juga disesuaikan biar satu hari itu pun ngga
terlalu banyak promo, tapi ada informasi juga yang enak diterima, kayak
entertainment. Ga terlalu serius yang kayak promo terus-terusan. Gitu. Jadi
disesuain juga. Jangan sampe terlalu banyak promo sampe konten Xploration
itu malah dikit.
Sebelum diterapkan Xploration yang baru ini Xploration-nya bisa ganti-ganti,
bisa sekarang Music, besok Movie. Sekarang kita pengennya weekly Xploration.
Misalnya minggu ini kita lagi bahas apa ya, kalo kemaren emang kita tiap hari
bisa ganti. Kadang apa yang diomongin orang bisa beda-beda dan kita ngikutin
banget. Cuman sekarang kita ngga seratus persen ngikutin. Ada yang kita
ikutin, tapi kita juga ngeluarin konten dari kita sendiri. Gitu.
16.

Apakah ada target khusus dalam peningkatan jumlah fans di Fan Page
Facebook XL Rame yang sekarang sudah mencapai angka 2,4 juta lebih
fans-nya? Dan bagaimana strategi yang dilakukan agar target tersebut
tercapai?
Targetnya sebenernya, kita pasti targetin setiap tahun berapa juta fans. Itu pasti
ditargetin. Caranya ada dua, di Facebook ada organic dan non-organic.
Organic tuh berdasarkan konten yang kita sharing, orang akan lihat bagus,
suka, terus like. Yang kedua adalah non-organic. Non-organic itu adalah ads,
berdasarkan iklan atau duit yang kita spend ke Facebook. Jadi kita akan
munculin ke beberapa account-nya orang muncul, di sebelah kanan biasanya
ada Facebook XL Rame, ada konten apa, like. Tapi it‟s not a hundred percent
orang akan klik like. Bisa juga dia liat, suka ga suka, dia ngga kasih like. Bisa
juga kan. Jadi terkadang memang ads itu tidak selamanya bikin orang mau like.
Namanya juga iklan. Gitu. Jadi dua hal itu sih yang kita pake. So far,
perbandingannya memang kalo kita liat dari Facebook, ga cuma brand XL,
semua brand ga bisa seratus persen organic, mau ngga mau pasti ada ads-nya.
Jadi ngga mungkin kita ngejer satu juta fans dalam satu tahun, kita bagus-
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bagusin konten, ngga mungkin sih. Pasti ada ads. Ads kan ngga cuma dari adsnya Facebook. Kita juga promoin yang dari luar, jadi misalnya setiap print adsnya XL itu pasti ada like XL Rame, ntar SMS blast ada XL Rame. Jadi kita
ngejar dari segala cara untuk dapetin angka yang kita kejar. Gitu.
17.

Sejauh ini progress peningkatan jumlah fans XL Rame dari tahun ke
tahun bagus, Kak?
So far sih bagus. Tahun ini aja agak mandek. Target yang kita kejar juga udah
terlalu jauh dari competitor. Jadi kitanya yang terlalu pengen jauh. Karena
sebenernya kita udah ngga bisa ngejer-ngejer angka banget, tapi saatnya kita
main quality daripada quantity. Gitu. Taun depan mungkin kita ngga mainan
angka lagi. Yang penting dijaga aja untuk tetap jadi nomer satu, tapi ngga perlu
yang tahun depan lima juta ya, tahun depan sepuluh juta ya, ngga perlu kayak
gitu juga. Toh karena brand lain juga sejauh-jauhnya ngga nyampe yang
puluhan juta. Jadi santai-santai aja.

18.

Jadi menurut Kakak, meningkatkan jumlah fans di Fan Page itu penting?
Kenapa dirasakan perlu bagi XL?
Penting pastinya. Kalo kita ngga ada fans-nya, ngomongnya sama siapa? Gitu
kan? Kalo kita punya 2,4 juta fans, at least, kita nyampein pesen ke 2,4 juta
atau taruhlah cuma sepuluh persen dari 2,4 juta, cuma 240 ribu, itu juga udah
lumayan kan. Jadi medianya temen-temen brand communication atau yang
punya product itu ngga cuma lewat tv, majalah, dan lain-lain, tapi ya lewat Fan
Page Facebook XL Rame.

19.

Apa yang diharapkan dari jumlah fans yang banyak di Fan Page
Facebook XL Rame?
Yang kita harepin adalah mereka berpartisipasi dengan program-programnya
XL pastinya. Makanya kita ngga pernah bikin sebuah program yang satu arah.
That‟s why kita dalam seminggu tuh dijadwalin promonya berapa, jangan
kebanyakan promo, tapi banyakin games atau sesuatu hal yang mereka
senengin untuk di-like, di-share, dibanding yang promo, jadi orang males buat
nge-like.

20.

Dari skala 1-10, dengan skala 10 sebagai penilaian paling tinggi, berapa
skala yang tepat dalam menilai interaksi dengan Fans di XL Rame?
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Delapan, deh. Karena ngga mungkin saya kasih sepuluh karena sepuluh punya
Tuhan. Sembilan biar masih bisa ngejar buat tahun depan. Jadi sekarang
delapan juga.
21.

Apa feedback yang diharapkan dari Fan Page Facebook XL Rame? Sejauh
ini, adakah impact yang dirasakan secara nyata semenjak XL aktif di
social media?
Kalau ngomongin impact, sebenernya kehadiran XL Rame itu udah oke. Jadi
orang tuh sebenernya bisa ikutan program-program XL dengan sangat mudah.
Cuman caranya semua mungkin tahu kalo namanya Telco hadir di social media
itu pasti ngga akan kurang dari sentiment negatif atau marah-marah di social
media, complain. Itu yang bisa kita tingkatin. Sekarang kan kita udah nerima
complain mereka, kita bales. Impact positif-nya itu. Mungkin bedanya adalah
kita ke depannya akan punya aplikasi khusus buat temen-temen customer care
di XL Rame. So far sih, temen-temen CS juga ikutan juga beberapa jadi admin
ngeliatin mana yang complain untuk dijawab. Itu udah impact positif banget
buat mereka. Hanya saja kadang-kadang kita ngga tahu mana yang bener mana
yang ngga, toh kalo kita buka mereka juga marah-marah melulu. Jadi gatau
mana yang bener mana yang ngga. Jadi biasanya kita bantu yang keliatan
bentuk complain-nya tuh detail, kita kirim message, atau yang harus dibantu.
Kita kan bisa tracking, kalo masukkin nomer, sebenernya masalahnya bener
atau ngga. Biasanya kalo misalnya ngga bener, kita tanya nomer, mereka ngga
akan jawab. Gitu. That‟s why, kita ke depannya lagi bikin sebuah apps yang
temen-temen CS akan langsung terjun di apps itu yang ada di XL Rame.

22.

Pertanyaan terakhir nih, Kak. Gimana cara mengukur keberhasilan Social
media Planning yang dilakukan XL?
Oke. Pastinya kita ngga bisa ngukur diri sendiri. Kita pake beberapa lembaga
untuk ngecek nilai kita berapa. Ada beberapa, kayak misalnya kamu bisa cek di
SocialBakers, itu orang Facebook sendiri bilang dilihat aja kalau bagus. Karena
matriks yang dipake itu kadang-kadang setiap lembaga beda-beda. Jadi kadangkadang kita nyari matriks yang sesuai sama yang kita butuhin aja. Kayak
misalnya di SocialBakers kita diliat agak rendah kalo dibandingin competitor,
misalnya engagement. Kita diukur kadang rendah. Kita kan ngga pengen
membanjiri semua pertanyaan yang masuk, ngga mungkin banget kita seratus
persen akan membalas semua komen yang masuk. Kita mungkin akan ribuan
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atau puluhan ribu, nah ada beberapa competitor yang punya default general
machine yang otomatis akan membalas ―Terimakasih atas…‖ Auto-responder.
Nah itu dianggap sama si lembaga jadi baik. Nah makanya yang kayak gitu-gitu
kita ngga hitung. Kita liatnya lebih ke score engagement berdasarkan bukan
auto response yang kita cari. Cuma masalahnya yang kayak gitu-gitu kan ngga
ada, yang kita cari. Jadi ya tadi, kalo bagus ya kita lihat. Kalo kurang, ya kita
liat apa kekurangannya. Tingkatnya gimana, apa yang dia itung, kalo emang
sesuai ya kita pake pasti.
Sejauh ini Fan Page Facebook XL Rame pakenya SocialBakers dan internal
tim agency bener-bener yang nge-mantau ke competitor, diliat satu-satu.
Okay, Kak Dipa. Segitu aja. Terimakasih banyak atas waktunya.
Sama-sama Cynthia.
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Nama lengkap narasumber

: Muhammad Hasbul Hadi

Jabatan

: Admin Fan Page Facebook XL Rame

Lama bekerja

: 2 tahun

Tanggal/Tempat/Waktu wawancara: Jumat, 22 November 2013
Pukul 16.30 WIB

NO.

Pertanyaan dan Jawaban

1. Selamat sore Kak Hadi. Kita langsung aja ya. Menurut Kakak
sebagai admin Fan Page Facebook XL Rame, apa tujuan dari
dibuatnya Fan Page Facebook XL Rame?
Tujuannya ya untuk mengkomunikasikan program dari si XL-nya
sendiri, program atau produk sama paling untuk engaged dengan
customer-nya.
2. Apa saja yang biasanya menjadi konten Fan Page Facebook XL
Rame?
Konten kita bikinnya biar coba reach dengan fans-nya itu ada macemmacem topik, gitu kan. Jadi kita bikin seolah-olah udah kayak majalah.
Jadi ada Movie, Music, Fashion, gitu.. Bisa diliat rubrikasinya di
Xploration itu. Dan kita selalu menyesuaikan dengan target audiencenya.
3. Selama menjadi admin, apa yang menarik perhatian dan minat
audiens terbesar dalam konten yang dibagikan di XL Rame?
Paling rame itu Gadget Xploration. Kalo kita lagi ngebahas itu,
biasanya mengundang banyak yang respon dan jawab-jawabin. Gitu.
Foto juga banyak yang antusias.
4. Adakah strategi khusus dalam menciptakan konten di Fan Page
Facebook XL Rame?
Kalo gue sih dapet brief-nya dari XL itu, ummm, yang terdepan dalam
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memberikan informasi terhadap something new ya, yang baru-baru deh
pokoknya. Kita maunya harus tetep update. Tapi beberapa kontennya
kalo diliat emang ada yang agak high-end ya. Kita sesuaiin lagi sama
audiensnya. Gitu. Misalnya tentang gadget nih, kita bagiin kontennya
berandai-andai. Nah dari situ bisa di-explore banyak. Jadi dari konten
yang kita pilih, cara mengkomunikasikannya disesuaikan juga. Biasanya
nih kalau misalnya ada sesuatu yang baru dan perlu kita jelasin, yaudah
kita jelasin. Gitu. Kayak Instagram, pada awalnya kan ngga semua
orang tau tentang Instagram, jadi kita jelasin dulu Instagram tuh ginigini-gini. Kalo Facebook kan karakternya bisa lebih banyak, jadi untuk
ngejelasin tuh bisa lebih. Selain itu juga paling banyakin sering update
status buat nyapa para fans.
5. Apa latar belakang pembuatan aplikasi PhotoXploration? Arah dan
tujuannya sendiri bagaimana?
Aplikasi Photo Xploration itu dibuat menjelang Lebaran tahun ini. Jadi
pas bulan puasa bikin, jadi awalnya itu mau bikin kayak kartu ucapan
menggunakan foto kita sendiri. Dan sekarang kan lagi ngetren edit foto.
Jadi itu. Kartu ucapannya berbentuk foto kita sendiri yang bisa kita editedit. Gitu.
Arahnya sih rencananya akan tetep dikembangin ke depannya. Waktu
itu kan untuk jelang Lebaran kan, abis itu kedua kalinya kita pake
aplikasi Photo Xploration pas menjelang 17 Agustus. Nah jadi karena
aplikasi Photo Xploration-nya masih ada, yaudah kita pake lagi. Dan
kita tambah stiker-stikernya yang sesuai. Waktu itu kan temanya tujuh
belasan, jadi kita pake bendera-bendera yang berhubungan. Seperti itu.
Yang pasti aplikasi Photo Xploration ini bisa dipake buat occasion yang
lain, sih.
Pertimbangan lainnya sih tergantung dari XL-nya sendiri, masih mau
pake aplikasi Photo Xploration itu atau ngga. Mungkin aja kan, ke
depannya XL mau naikkin aplikasi lain, jadinya yang aplikasi Photo
Xploration-nya diturunin dulu. Gitu.
6. Apakah aplikasi PhotoXploration ada tujuan juga
meningkatkan jumlah fans Fan Page Facebook XL Rame?
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untuk

Iya. Salah satunya itu juga, bisa menjaring fans yang lebih banyak
soalnya kan penggunaan dari aplikasi ini sebenernya sederhana. Tinggal
upload foto, terus edit-edit, terus bisa di-save, abis itu kita taroh tombol
share di akhir jadi mereka bisa share ke Facebook atau ke Twitter.
Setelah fans selesai dengan kreasinya, biasanya kan nanti masuk ke
Timeline-nya, nah itu berharapnya dari situ orang bisa ―wah apa nih‖,
dan jadi pingin ikutan nyoba juga. Jadi kita tuh nge-push-nya dengan
kompetisi bikin Photo Xploration sekreatif mungkin. Pertama yang
Lebaran, abis itu terus yang kedua Bebas Merdeka.
Kalo mau ikutan kuisnya, ngga ada syarat dan ketentuan khsusus selain
like Fan Page Facebook XL Rame. Paling nanti di kuis-nya sendiri baru
ada T&C-nya. Tapi kalo untuk make aplikasinya, ngga. Cukup like Fan
Page Facebook XL Rame, upload foto, edit, share. Udah.
7. Dalam setiap perlombaan yang diadakan, apakah ada target
khusus dalam jumlah pesertanya? Apakah biasanya target tersebut
terpenuhi?
Iya, selalu ada KPI. Setidaknya sepuluh persen dari jumlah fans saat itu.
Soalnya kalau di Fan Page Facebook itu kurang lebih sepuluh sampai
dua puluh persen yang aktif dari total jumlah fans. Jadi ya at least
partisipannya sepuluh persen dari jumlah fans saat itu.
Selama dua perlombaan yang menggunakan aplikasi Photo Xploration
ini targetnya terpenuhi sih.
8. Apa tujuan jangka panjang Fan Page Facebook XL Rame sekarang
ini? Apakah ingin menambah jumlah fans lagi? Berapa targetnya?
Kita pengen achieve tiga juta sih. Jangka waktunya? Ummm…
secepatnya. Ya kalo bisa sekarang ya sekarang. Hahahaha.
9. Menurut Kakak nih ya, dari skala 1-10 dengan skala 10 dengan
penilaian paling tinggi, berapa skala yang tepat dalam menilai
interaksi dengan fans di XL Rame?
Overall ya, interaksi dari XL ke fans udah delapan lah ya. Tapi kalo
respon dari fans-nya itu masih dua. Haha. Soalnya kadang-kadang
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kebanyakan nih responnya ngga sesuai sama apa yang kita post. Masih
lebih banyak complain-nya. Gitu.
10. Apa saja strategi dalam menjalin hubungan dengan fans yang
dilakukan di XL Rame?
Kalau strateginya sih, kalo untuk social media, ya kuncinya kan
interaksi ya. Umm… sebenernya sih lebih ke yang engagement-nya aja.
Makanya kalo ada yang complain entah itu tentang sinyal-lah atau apa,
itu biasa suka kita tanya balik. Biar mancing responnya juga semakin
bagus. Bikin supaya komunikasinya makin intensif.
11. Bagaimana jadwal maintaining yang dilakukan sehari-hari?
Seberapa sering meng-update status dan biasanya apa saja yang diposting?
Sehari lima kali. Lima sampai enam. Kalau weekend itu tiga sampai
lima. Biasanya yang di-posting juga beda-beda. Kalau misalnya ada
titipan segala macem soal info produk atau promo. Jadi kadang-kadang
suka naikkin yang lain juga. Kayak kalo misalnya ada campaign, kuis.
Kadang juga suka lebih dari enam kali. Itu ngga masalah.
12. Bagaimana mengukur keberhasilan social media planning yang
dilakukan oleh XL? Adakah software khusus yang digunakan?
Salah satu pengukurannya adalah melalui jumlah fans yang ada.
Sekarang ini juga pake SocialBakers. Dan ada penilaian Fan Page
Score. Tapi kalau di-arrange dari bagian Telco, XL masih nomor
sekian-lah, soalnya ya perhitungannya itu jumlah fans terus liat dari
engagement-nya juga. Kalo misalnya kita dibandingin sama yang lain,
umm, ngga bisa dibilang seimbang. Soalnya kan kita udah dua sekian
juta fans-nya, yang lain beda-beda. Jadi ya.. Kalo masih kecil kan memanage-nya masih lebih enak. Pasti score-nya juga lebih oke. Gitu. Jadi
dari monitoring-nya XL pake SocialBakers, sementara kalau untuk data
internalnya kita paling lihat dari fitur yang udah disediain sama
Facebook-nya aja.
Pengukurannya itu sendiri monthly. Kalo yang weekly itu kita liat
sendiri aja dari Facebook Insight.
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Itu tadi pertanyaan terakhir. Makasih banyak ya, Kak, atas
waktunya.
Iya, sama-sama. Kalau ada yang kurang, tanyain lagi aja ya.
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1. Selamat siang, Pak. Sebagai social media expert, menurut Bapak,
apa kaitan antara PR dan social media?
Okay. Jadi kalau PR dan social media.. Social media itu adalah tempat
dimana konsumen bisa menyuarakan semua pendapatnya. Mereka bisa
complain, mereka bisa bilang mereka suka produknya dan lain-lain. Dan
di sini kan PR sebenernya ngomongin soal pihak yang bicara tentang
produk kita kan. Nah yang menjadi paling major adalah, terutama kalau
di PR, adalah yang disebut sebagai crisis management, karena
seringkali banyak crisis yang terjadi muncul pertama kali dari social
media. Gitu. Bisa itu terjadi karena masalah internal, karyawannya yang
bikin ulah di social media gede jadi masalah, atau bisa juga dari
konsumen yang complain tentang sesuatu sampe akhirnya jadi masalah.
Gitu. Dan itu kalau misalnya ngga ditanganin dengan cepat, itu
masalahnya bisa jadi besar dan bisa langsung impact ke penjualan.
2. Seberapa penting online Public Relations bagi perusahaan?
Sangat penting, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sensitif.
Sensitif dalam artian kayak industri-industri yang punya reputasinya
sangat rentan. Misalnya industri banking, obat, atau industri-industri
yang berhubungan sama hutan, misalnya, industri kelapa sawit. Industri
apa lagi.. industri tambang, itu kan industrinya sangat rentan. Karena
apabila ada muncul sesuatu masalah apa, pasti akan muncul di social
media kan, gitu. Kontrolnya lebih susah disbanding PR yang
konvensional. Kalo PR konvensional kan gampang, Anda tinggal
kontak ke medianya, informasi, minta jangan dinaikkin dan lain-lain.
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Urusan selesai. Media juga cuma dikit. Anda udah tau media-nya manamana aja. Kompas, detik, apa. Segala macem. Tapi kalau misalnya di
social media? Anda ngga akan pernah tau apa yang akan terjadi.
Konsumen pun rata-rata ngga mau dibayar, maksudnya ngga mau
ditutup mulutnya, gitu. Itu yang jadi masalah.
3. Lalu menurut Bapak, bagaimana seharusnya Online Public
Relations ditempatkan di era web 2.0 seperti sekarang ini?
Sebenarnya begini. Jadi kalau misalnya tadi Anda bicara tentang Online
PR, itu kan terkait ke semuanya. Lalu social media juga bisa langsung
terkait ke PR, entah itu ke marketing, dan lain-lain. Jadinya fungsinya
misalnya dalam bahasan Online PR, dia harus sendiri-sendiri. Idealnya
adalah si social media team ini punya team yang langsung connecting
ke CEO. Karena dia posisisnya strategic. Dalam artian, hal-hal apapun
bisa membuat company jadi lebih rentan. Gitu. Karna gini, kalau
misalnya dia ada di bagian PR atau marcomm, misalnya tiba-tiba ada
bagian yang nanya soal karyawan, misalnya, protes di social media
karena dipecat. Itu kan sebenernya PR berpengaruh. Harus
berkoordinasi disitu. Atau misalnya ada complain tentang produk,
produknya gagal. Kayak yang waktu itu sempet, misalnya Mandala
kena guncangan gara-gara produknya kena ada yang complain soal
bagasinya yang hilang, tiketnya dipindah, dan lain-lain. Ini kan
sebenarnya bukan hanya masalah PR, tapi kan semuanya harus terkait
kan. Kalo misalnya cuma tim PR aja yang suruh urus., pasti akan jadi
lama. Kenapa? Karena semuanya ngga mau peduli. Gitu. Itu yang
terjadi seringkali. Makanya harusnya dia punya power yang sangat
besar, kalaupun dia nanti berada di bawah marcomm sendiri, dia harus
punya power untuk bekerjasama dengan tim-tim yang lainnya. Kalau
dia ngga punya power itu ya akan sama aja. Gitu. Karena kan di social
media, orang kan maunya cepet jawabnya. Begitu masalah ada, maunya
lima menit udah langsung dijawab. Kalo customer complain, kayak
mandala, tim PR-nya harus lapor dulu ke bagian sales, ke bagian
customer service. Customer service-nya juga kadang-kadang ngerasa
―Ah, kita kan selevel.‖ Yaudah ah ngga mau diurusin. Kayak gitu-gitu.
Padahal kan nanti ujung tombaknya di PR-nya kan, gitu kan. PR-nya
yang diminta untuk jadi ujung tombak untuk komen, tapi kan dia ngga
bisa tanggung jawab ke semuanya, tapi harus bekerjasama dengan tim-
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tim yang lainnya. Gitu.
4. Di mata Bapak, bagaimana pentingnya fans di Facebook yang
dapat disangkutpautkan dengan perkembangan perusahaan?
Tergantung. Kalau misalnya jumlah fans-nya memang bener-bener
customer-nya kita, segmen-nya sesuai, ya pastinya akan berpengaruh.
Kenapa? Karena pertama, Anda mengedukasi konsumen keutungan
tentang produknya. Kedua, di situ social media Facebook terutama
dapat dijadikan sebagai bagian dari customer service. Orang yang mau
nanya, orang yang mau complain, bisa disitu. Jadi mind-set nya harus
dirubah. Kalo dulu kan orang mikirnya, yauda deh jangan bikin
Facebook, ntar pada banyak yang complain. Masalahnya bukan di situ.
Bottom line-nya adalah lebih baik dia complain di tempat Anda dan kita
bisa langsung handle. Kalau misalnya ada complain, kita tau, kita bisa
jawab. Daripada kita ngga bikin facebook, kita ngga bikin channel
social media, yang ada orang tetep complain. Yang ada malah makin
banyak, keluhan ga terjawab, dan kadang-kadang jadi crisis juga. Selain
dengan adanya channel yang dibuka di social media, misalnya dengan
Facebook tadi, orang-orang juga pasti akan lebih loyal karena mereka
merasa didengerin, complain-nya dijawab, dikasih solusi, dan lain-lain.
Dia akan merekomendasikan ke orang lain, seperti itu. Tapi itu kembali
lagi bahwa harus sesuai dengan konsumen media karena sering kali
terjadi suatu perusahaan bikin account banyak fans-nya karena mereka
bayar kayak mesin-mesin segala macem supaya jumlahnya banyak.
Gitu. Itu kan sebenernya menyalahi dari objektif itu sendiri. Utamanya
kan sebenernya bukan hanya jumlah tapi kualitasnya. Ya paling ideal
memang kualitas yang bagus dan jumlahnya. Tapi kalau misalnya hanya
kejar mengejar jumlah ya itu ngga akan mengembangkan apapun ke
bisnis. Gitu.
5. Kalau soal strategi nih, Pak, menurut Bapak, strategi engagement
dan strategi sharing content yang bagaimana yang mampu menarik
banyak khalayak di dunia digital, terutama bagi perusahaan
telekomunikasi Indonesia?
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Sebenernya hal ini diliat dari telekomunikasi itu sendiri, tujuannya buat
apa. Karena social media kan macem-macem. Jadi yang harus di-define
dulu adalah sebelum nentuin konten, Anda harus tentuin dulu social
media untuk apa, Facebook untuk apa. Facebook-nya untuk customer
service, edukasi produk baru, atau mengakuisisi konsumen baru,
mengambil database baru, atau yang mana. Kalau udah tau fungsinya
apa aja, baru nanti tentuin kontennya seperti apa. Karena pasti beda,
kalau Anda mau buat social media misalnya Facebook-nya untuk
customer relations atau customer attention, pastinya disitu akan
memberikan aplikasi atau fitu-fitur misalnya mereka bisa ada formulir
untuk nanya atau complain, misalnya. Kalau Anda mau edukasi tentang
produk baru berarti Anda lebih banyak tentang edukasi produknya apa
aja, benefit-nya seperti apa. Kalau Anda mengakuisisi konsumen baru,
misalnya konten-kontennya bikin campaign-campaign yang bisa mengconvert mereka, kasih gimmick- gimmick tertentu supaya mereka mau
nyobain produknya, dan lain-lain. Ya itu, kembali lagi ke awal
tujuannnya mau ngapain. Gitu.
Yang penting dari social media juga antara lain harus sering di-update.
Atau ngga nanti orang mikirnya ini apaa. Pertama, harus sering diupdate, kedua fast response. Karna kalau di-update doing tapi ngga direspon, apa gunanya dengan televisi? Apa bedanya dengan iklan yang
dipakai di radio dan majalah? Kelebihan social media kan adalah dua
arah, nah itu dia yang harus dilakukan ketika berhubungan dengan ini.
Jadinya harus dua arah juga. Kalau misalnya ada pertanyaanpertanyaan, ada yang nanya, ada yang complain, itu harus dijawab dan
harus segera direspon.
6. Bagaimana perusahaan dapat ―mengukur‖ kinerja online Public
Relations? Hal apa saja yang dilihat?
Untuk mengukur kerja online Public Relations Anda bisa memakai
social media monitoring untuk melihat reputasinya seperti apa.
Penilaian konsumen terhadap produknya apakah meningkatkan positif
atau justru negatif, apakah masih banyak orang yang ngomongin produk
kita atau ngga, variabel-variabelnya paling itu. Karna bila bicara
mengenai Public Relations, pastinya kita bicara tentang reputasinya
seperti apa, terus gimana caranya supaya yang bicara tentang negatif
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mengenai perusahaan makin lama makin dikit, terus yang make dan
bicarain produk kita makin lama makin banyak, seperti itu.
Baik, Pak. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih
banyak atas waktunya. Selamat siang, Pak.
Ya, sama-sama.
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1. Bagaimana tahapan implementasi strategi Public Relations XL
dalam membuat suatu program? Tolong jelaskan mengenai
tahapan-tahapannya.
Ya, pastinya research ya. Kita kan kalau mau melakukan sesuatu kan
pasti ada alasannya kenapa. Biasanya itu berdasarkan evaluasi
sebelumnya juga seperti apa. Ya, paling nggak seperti itu. Nah, kalo di
PR itu, umm, penyusunan strateginya kalo secara resmi, officially-nya
gitu, kalo ini kan company, perusahaan swasta, itu kan selalu menengok
kepada kinerja perusahaan. Kenapa kinerja perusahaan? Karena ini ngga
cuma sekedar kinerja PR tapi juga kinerja perusahaan. Itu karena kita
bagian dari perusahaan ini. PR di lembaga swasta seperti ini harus
menyesuaikan dengan tujuan perusahaan, beda dengan PR dari
pemerintah atau non-government, itu kan beda. Karena perusahaan
swasta pasti tujuan utama kan profit oriented. Tujuan bisnisnya kan itu.
Nah, tujuan PR juga harus disesuaikan dengan itu. PR dibentuk di
perusahaan ini untuk support. Kalo bisnis kita gini kan telekomunikasi,
gampangnya kan kita itu jualan pulsa. Pulsa itu dulu kan buat sms atau
telepon, sekarang kan pakenya buat paket data. Tujuannya adalah itu.
Makanya kita itu men-support dengan memungkinkan layanan itu ada.
Kita butuh network/jaringan, lalu baru dari situ ada paket-paket
marketing. Kemudian ada juga yang yang mengurus bagian
teknologinya, dan lain sebagainya. Di luar itu ada hal-hal yang bersifat
support. Apa itu? Nah misalnya keuangan, government-relations,
regulatory, bagian antara memadukan aturan pemerintah dengan bisnis.
Terus ada juga yang namanya Corporate Communications. Secara
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struktural PR ini di bawa Corcomm. Corcomm langsung ada di bawah
CEO bukan di bawah direktur marketing sehingga posisinya strategis
dan untuk menekankan bahwa fungsinya lebih ke corporate, non jualan.
Melainkan hanya men-support.
Kalo tadi kan saya bilang, strategi PR itu pertamanya disesuaikan
dengan tujuan perusahaan, nah setelah itu barulah memadukan dengan
kebutuhan PR-nya seperti apa. Kami mulai dengan mengevaluasi
kinerja PR sebelumnya. Apa aja yang ditinjau? Pertama PR ini
berhubungan dengan siapa aja. Terus kita liat siapa yang paling utama
paling penting untuk PR ini melakukan komunikasi. Kenapa komunikasi
karena PR itu kuncinya komunikasi. Public Relations = Komunikasi
kepada publik / masyarakat. Publik itu luas, mencakup semuanya.
Mengingat PR dapat diibaratkan sebagai mata dan telinga perusahaan,
karenanya strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam melakukan
tugasnya, PR haruslah care dengan apa yang terjadi di masyarakat,
mengetahui siapa publiknya dan pastinya mau berkembang sesuai
dengan perubahan zaman yang terjadi.
Dari semua itu, dilakukanlah evaluasi, apakah sudah cukup baik di
tahun kemarin ataukah belum, dan kembali lagi berfokus pada tujuan
perusahaan.
2. Bagaimana relasi yang terbentuk antara Corcomm sebagai PR XL
dengan tim Digital yang menjalankan fungsi online PR?
Corcomm ini bertindak sebagai pemantau dengan melihat apa yang
sedang terjadi di social media. Ya ini bagian dari mata dan telinga
perusahaan tadi. Selain itu corcomm juga bertindak untuk memberikan
batasan-batasan mana yang mereka boleh publish. Mereka ngga bisa
misalnya untuk ngeluarin materi yang bersifat korporat. Bisa aja sih
sebenarnya, tapi kan social media bukan saluran yang resmi, karenanya
harus konsul dulu, boleh atau tidak. Karena social media tersebut kan
sifatnya masih informal. Begitu pula konten-konten lainnya.
3. Menurut Bapak, kalau strategi online PR itu pentingnya di aspek
apa?
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Harus tau dunia digital itu seperti apa. Sifat-sifat dan karakteristik dari
setiap social media yang ada. Karena beda channel kan biasanya beda
juga sifatnya. Selalu interaktif, respons yang cepat, dan pembagian
konten atau materinya. Yang paling utama adalah bagaimana
menyampaikan pesan secara efektif dan menghindari misleading
communications.
4. Dengan jumlah fans pada Fan Page Facebook XL Rame yang besar,
menurut Bapak sebagai orang PR XL, apa pengaruhnya jumlah
fans tersebut?
Jadi fans itu jadi kayak komunitas, mereka kan jadinya kayak audiens.
Kalau sudah ada fans seperti itu sebetulnya kan jadi ada komunitas yang
melekat di XL. Bedanya adalah menjadi lebih mudah menyampaikan
pesan ke mereka daripada publik yang belum terjangkau atau tidak
terdeteksi adanya sejauh ini.
Terimakasih Pak atas waktunya.
Sama-sama.
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